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Tuzson Bence: A magyar állam keretei
alkalmasak a nemzet megtartására
Állami ünnepünkön felavatták az Országépítő szobrát Dunakeszi főterén

A nemzetet egységbe fogó Államalapításunk ünnepét városunkban is az emelkedett, méltóság
teli megemlékezés, ugyanakkor a mostantól IV. Béla téren tartalmas, magas színvonalú esti műsor tette maradandóvá.

A

városi rendezvénysorozat augusztus 19-én kezdődött a Dunakeszi Művészek XIX. Nyári tárlatának megnyitásával.
Állami ünnepünk reggelén a Dunakeszi Gyártelepi Jézus Szíve templomban ünnepi szentmise keretében

IV. Béla király
főtéri szobrát
Erdész Zoltán,
Tuzson Bence
és Dióssi Csaba
avatta fel
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került sor az Új kenyér megáldására,
melyen jelen volt Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, az Önkormányzati testület
és városunk közéletének több tagja.
A szentmisét Kozsuch Zsolt, a
Szent Mihály templom plébánosa és
Kecskés Attila, a Szent Imre temp-

lom plébánosa celebrálta. Az egyházi énekeket a templom Harmonia
Sacra énekkara Szakáll Lászlóné vezényletével kiemelkedő színvonalon
adta elő. Az ünnepi díszbe „öltöztetett” új kenyeret a szentmise befejeztével a két plébános áldotta és szentelte meg.
Estére az ünneplő dunakesziek ezrei jöttek el a köznyelvben Főtérre,
hogy megtekintsék az „Ez itt az én
hazám!”címmel meghirdetett Ünnepi Gálaestet. Előbb térzene keretében klasszikus fúvószenekari művek
és indulók csendültek fel a Dunakeszi Koncertfúvósok nagyszerű előadásában Tóth Ferenc karnagy vezetésével.
Nyolc órakor kigyúltak a színpadi reflektorok és a Váci Szimfonikus Zenekar Farkas Pál dirigálásával
és az Egyesített Férfikar (karigazgató Gyombolai Bálint) megszólaltatta a Himnuszt, melyet az egybegyűlt
közönséggel együtt énekelt Tuzson
Bence, a térség országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és
a városi önkormányzat több képviselője.
– Államiságunk több mint ezer-

egyszáz éves fennállását ünnepeljük,
azt a létező keretet, amelyben ma is
élünk, ami ma is képes számunkra
otthont és biztonságot teremteni –
kezdte ünnepi beszédét Tuzson Bence. A folytatásban felidézte államalapító nagy királyunkat, Szent Istvánt,

Nyíri Márton

aki számára ez az élő keret csupán
eszköz volt, nagy művének, államiságunknak a létrehozásához.
– Kultúrák és civilizációk akkor is léteztek Európában és Európán kívül is – folytatta a gondolatmenetet. – Ezek a civilizációk államokba szerveződtek és mind a
külső ellenséggel, mind a belső ellenfelekkel szemben képesek voltak
évszázadokra fenntartani a nemzetet, az államot. Ez az, ami meghatározta nagyjaink tevékenységét
is. Könyves Kálmán például, szem
előtt tartva a magyarság megmaradását, lefektette a törvényi alapokat.
Vagy gondoljunk IV. Bélára – aki
Dunakeszi számára különösen fontos – ő újra alkotta a magyar állam
kereteit... Ez az, amely képes fenntartani egy nemzetet, egy országot,
akkor is, amikor civilizációk jönnek, mennek. A kultúrák együttélése fontos számunkra azért is, hogy
tiszteletben tartsunk más civilizációkat, más kultúrákat.
– De az államnak van egy belső
szervező ereje is. A legfontosabb, hogy
átgondoljuk, hogy mi az, ami biztosítja
a nemzet megmaradását és mi az, ami

biztosítja a nemzet gyarapodását. Ez
Szent István igazi üzenete.
A továbbiakban azt fejtegette,
hogy a XXI. század elején nagy kihívások előtt állunk. Van külső, nagyon nehéz kihívás és nagyon nehéz
feladat mind a magyarság, a magyar
nemzet, de Európa számára is. Minden nemzet akkor tud erős maradni,
ha a belső civilizációja, a belső kultúrája erős marad. Ám ha a különböző civilizációk összekeverednek, akkor ez nem erősíteni, hanem gyengíteni fogja a nemzetet, az országot.
Ezzel a kihívással áll szemben most
Európa és ezzel áll szemben Magyarország is. Nekünk, magyaroknak ebben az iránytű Szent István.
Beszéde befejező részében aggodalmasan mondta el, hogy 1980 óta
több mint nyolcszázezer fővel csökkent a magyar lakosság száma.
Kijelentette: – Ahhoz, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk, hogy Magyarország, a magyar nemzet száz-kétszáz
év múlva is magyar lehessen, a külső és
belső kihívásokkal szemben is fel kell
venni a harcot, hogy harminc év múlva elmondhassuk, ismét nyolcszázezerrel vagyunk többen.
Nagy tapssal fogadott beszédét követően elkezdődött a nagyszabású
gálaműsor. Iklódy-Szathmáry Eszter
elsőként Erkel Ferenc Bánk bán című
operájának klasszikus „Hazám, hazám…” kezdetű áriáját konferálta be, a dalt Molnár András operaénekes nagy hatású tolmácsolásában
hallgathattuk. Ezt követte a Hunyadi
László operából a Meghalt a cselszövő, a férfikar előadásában. Színpadra lépett első látványos produkciójával, a klasszikus Palotással a népszerű EtvieDanse Táncegyüttes. A
továbbiakban ismert operett és musical ”slágerek” hangzottak el Teremi Trixi és Bozsó József, illetve Békefi
Viktória és Szomor György nagyszerű előadásában. Néhány dalt a táncegyüttes látványos, Nagyné Szöllósi
Márta által alkotott igényes koreo-

gráfiái, Holló Regina és Ungár Cecília
drámai hatású szólótáncai egészítették ki.
A műsor közben került sor a városunk alapítójának tekintett IV.
Béla király szobrának avatására. Az
uralkodó ugyanis egy 1255-ös adománylevélben említi Kezew települést. Nyíri Márton történelemtanár,
leköszönő képviselőként elmondta
utolsó beszédét, amelyben felidézte a második honalapító király történelmi szerepét. „Az uralkodó a tatárdúlás után „végignézett” a felégetett, elpusztított és elnéptelenedett
országon s elhatározta, nem hagyja elveszni az Árpádok örökségét,
valamennyiünk Magyarországát…
Országépítő, országmegtartó munkája eredményeként kővárak emelkedtek, fejlődtek a városok, erősödött a gazdaság, gyarapodott az ország.” Az „Országépítő” nevet kapott
nagyszerű műalkotást – Erős Apolka Munkácsy- és Nívó-díjas és Baráz
Tamás szobrászművészek alkotását
– Dióssi Csaba és Tuzson Bence leplezte le. A szobor megvalósításában
részt vett Meszlényi Molnár János
bronzöntő és Gere László cizellőr.
A színpadon befejezéséhez közeledett a program. Előbb a Honfoglalás című film betétdala, majd a gálaest címadó – Máté Péter örökzöld –
szerzeménye hangzott el, látványos
színpadképpel, mely méltán vált az

est csúcspontjává s váltotta ki a közönség hosszan tartó vastapsát. Az
előadók mellett a tetszésnyilvánítás
a szimfonikus zenekarnak és karnagyuknak is szólt a kimagasló zenei
élményért. Egyébiránt elismerés illeti a gálaest kiegészítő látványának,
az egyes dalokhoz igazított háttérvetítésnek a készítőit.
S ezután a közönség a Szent Mihály templom felé fordult, hogy megcsodálja a hagyományos, színpompás tűzijátékot, mellyel méltó véget
ért Államalapításunk ünnepe.
Katona M. István
Fotó: a szerző
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Elhelyezték a 24 tantermes új iskola alapkövét
Dunakeszi és a Szent István Általános Iskola diákjai nem igen kaphattak volna szebb ajándékot a tanévnyitóra az új, 24 tantermes iskola alapkőletételénél. Ennél már csak az lesz örömtelibb élmény, ha 2017
szeptemberében a modern, a 21. század igényeit kielégítő iskolában kezdhetik az új tanévet a diákok és a
tantestület tagjai.

A 2017 szeptemberében megnyíló
24 tantermes
Szent István
Általános Iskola
alapkövét
Tuzson Bence,
dr. Boros Anita
és Dióssi Csaba
helyezte el
a diákokkal
közösen

A

szomorkás, esős időjárás
sem szegte kedvét az ünnepélyes alapkőletétel főszereplőinek szeptember
5-én, akik a jeles esemény alkalmából a minap átadott Városi Sportegyesület tágas emeleti helyiségében
mondták el beszédeiket.
Dióssi Csaba polgármester arról
beszélt, hogy a közel negyvenötezres
Dunakeszi sok fontos kihívás előtt
áll. A feladatok felsorolásában elsőként az óvodai és iskolai férőhelyek
biztosítását említette, melyek kielégítésében 2014-ig igyekezett helytállni az Önkormányzat. Példaként
felidézte az új óvoda építését és a
négyszintes Bárdos iskola rekonstrukcióját. A város első embere szólt
arról is, hogy 2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek az iskolák,
melyek férőhely igényeit immár egy
erős szövetségessel, a Magyar Állammal együtt orvosolják. – Ennek
köszönhetően tavaly hat tanteremmel sikerült bővíteni a Fazekas iskolát, ami sokat enyhített gondjainkon
– mondta a polgármester, aki hozzátette: a problémát ennek ellenére sem
tudták teljes mértékben megoldani,
az új tanévben is kénytelenek működtetni konténertantermet is. – A
megoldást az új, 24 tantermes iskola jelenti majd, amelyben helyet kap
egy minden igényt kielégítő sportcsarnok is – jelentette ki Dióssi Csaba, aki köszönetet mondott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
az oktatási intézmény felépítéséért,
Tuzson Bence államtitkárnak, a város országgyűlési képviselőjének,
hogy eredményesen lobbizott a Dunakeszi életében kiemelkedő jelentőséggel bíró fejlesztés megvalósítása érdekében.
Akiknek épül az új iskola, a Szent
István iskola tanulóinak és tanárai-
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nak küldöttsége is ott volt az ünnepségen, az ő képviseletükben Romhányi József egyik kedves versével, a
Nyúliskola játékosan vibráló előadásával Borsodi Eszter szerzett vidám
perceket az ünneplők számára.
Aki egy iskola alapkövét helyezi el,
aki iskolát épít, az a jövőt építi – jelentette ki Tuzson Bence, aki Dunakeszit a jövő városának nevezte, ahol
3600 tanuló van. – A Szent Istvánról elnevezett iskola az évezredes hagyományt is tükrözi, amely alapításának 120. évfordulóján megújul,
és egy tizenkilenc tantermes iskolából modern, 24 tantermesbe költözhet. Nagy dolog ez! – mondta a város országgyűlési lépviselője, aki úgy
fogalmazott, hogy a Dunakeszin felmerülő igényeket végre ki lehet elégíteni kormányzati támogatással. –
Így erősödik a magyar oktatásügy,
így erősödik Dunakeszi – húzta alá
Tuzson Bence, aki szerint a legfontosabbak a gyerekek, akik számára
versenyképes tudást garantáló oktatást kell biztosítani az államnak, ami
a kormányzat kiemelt célja.
Az országgyűlési képviselő beszéde végén gratulált a város vezetőinek
a szépen fejlődő Dunakeszihez, gyönyörű új főteréhez, a tízezreket vonzó nagy sikerű kulturális rendezvényeikhez, közösségi programjaikhoz. – Dunakeszi nem áll meg ezen
az úton, Dunakeszi a jövő városa,
fejlődéséhez minden segítséget megad a kormány – jelentette be Tuzson
Bence államtitkár, aki ismertette a
kormány legújabb döntését: - Dunakeszi és Göd között több mint 3,5
milliárd forintos költséggel megépül
az M2-est a 2. számú főúttal összekötő szakasz, amely jelentősen tehermentesíti mindkét város forgalmát.
Dr. Boros Anita helyettes-államtitkár a fejlesztési miniszter gratulá-

ciójának tolmácsolásával kezdte beszédét. A kormány valamennyi intézkedése mögött az a filozófia áll,
hogy egy Magyarország van, és ennek az országnak olyan helynek kell
lennie, ahol minden gyermeket azonos esélyek illetnek meg – mondta,
majd hozzátette: - Óriási dolognak
tartjuk, hogy Magyarország kormánya olyan mértékű iskola és sportfejlesztéseket valósít meg országszerte,
amelyre az elmúlt száz évben nem
került sor.
A helyettes-államtitkár bejelentette: a kormány elkötelezte magát
a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztése mellett, melynek keretében 78 projektre 38 milliárd forintot fordít.
Dr. Boros Anita példaértékűnek nevezte a kormány és az önkormányzat együttműködését, melynek
köszönhetően az állam 4,6 milliárd
forint összköltséggel felépíti a 24 tantermes Szent István Általános Iskolát a Repülőtéri úton.
Közben az időjárás is a vidámabb
arcát mutatta meg, így a politikusok, a diákok, a beruházó és a kivitelező képviselői átvonultak a Repülőtéri útról nyíló ingatlanra, ahol az
ünnepi beszédet mondó három vezető mellett az iskola diákjai, a jelenlegi-új iskola igazgatója, Laczkovich
Krisztina, Eich László tankerületi
igazgató, Erdész Zoltán alpolgármester, Szabó József, az iskola jelenlegi
helyszínének, és dr. Thoma Csaba,
az új intézmény területének önkormányzati képviselőjének jelenlétében ünnepélyesen elhelyezték az iskola alapkövét, melyben 2017 szeptemberében megszólal a tanévnyitóra hívogató csengő.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

A tudás és a kiemelkedő
teljesítmény példaként ösztönöz
Az újratalálkozás örömével köszöntötték egymást az ünneplőbe öltözött diákok és a tanítók szeptember elsején a Körősi Csoma Sándor Általános Iskolában, ahol reggel nyolckor látványos műsorral vette kezdetét
a 2016/17-es tanév. Az Önkormányzat ajándékával érkező polgármester a folyamatos tanulás fontosságát
hangsúlyozta, míg az iskola igazgatója a labdarúgó válogatott országot lelkesítő csapatszellemét, a riói
olimpia „aranyembereinek” szorgalmát, ember feletti teljesítményét állította a tanulók elé példaként.

A

gyönyörű
szeptemberi reggelen a lelkükben és
öltözékükben ünneplőbe
öltözött tanulók és szüleik, rokonaik zsúfolásig megtöltötték
a tanévnyitó méltóságát és ünnepélyességét külsőségeiben is tükröző
hatalmas aulát, melynek még a karzatán sem volt szabad felület.
Az iskolazászló ünnepélyes behozatala után közösen énekelték el
a Himnuszt, majd Nagyné Szöllősi Márta tanítónő köszöntötte a diákokat, szüleiket, az iskola kapuját először átlépő kis elsősöket.
Szlobodnyikné Sas Ilona tanítónő 6.
B osztályos tanulói vidám nyárbúcsúztató, tanévköszöntő műsorral
örvendeztették meg társaikat, akik
nagy tapssal fogadták a lelkes „diákszíntársulat” produkcióját.
Kárpáti Zoltánné igazgató válogatott sportolóink példaértékű teljesítményét méltatta, akik önmaguknak és a nemzetnek szereztek világra szóló sikert és megbecsülést. Aki látta focistáink örömét egy-egy
gól után, aki látta Hosszú Katinkát,
Szász Emesét, Szilágyi Áront, Kozák Danutát és a többieket örülni a
győzelemnek – az talán sosem felejti azokat a pillanatokat, azokat az arcokat. Azért lesznek felejthetetlenek számunkra, mert a sikerük által a mi lelkünket is nemesítik, a mi
jellemünket is erősítik, a mi világlátásunkat is formálják. Értéket adnak nekünk, s aki jól figyel rájuk, az
a siker titkát is megfejtheti – fogalmazott az igazgató asszony, aki így
folytatta: - Nekünk is vannak „olimpikonjaink”, iskolai bajnokaink…
Majd hosszasan sorolta a nyári vakáció alatt a városnak és az iskolának dicsőséget szerzett diákcsapatok, művészeti csoportok névsorát,
melyek európai és országos sikerekkel büszkélkedhetnek.
Köszönettel a hangjában beszélt az
Önkormányzatról, amely jó gazdaként több millió forint értékű fejlesztést, felújítást valósított meg a nyári szünet idején az iskolában, hogy a
diákok minél jobb feltételek mellett
tanulhassanak. – Hétfőn már öröm-

mel vehetik birtokba diákjaink az
új, modern, minden igényt kielégítő
sportpályát – jelentette be.
A technikai, műszaki gyarapodás
ismertetése után ismét az érzelmeké
volt a főszerep.
Az igazgató asszony kedves szavakkal köszöntötte a két első osztályos kis diákokat, akikkel – mint
mondta - nagyon várták a találkozást. „Beléptetek a betűk és a számok birodalmába, betekintetek a tudományok eddig ismeretlen világába. Ugyanolyan felfedező útra indultok holnaptól, mint az a tudós
világutazó, akiről a nevét kapta iskolánk: Kőrösi Csoma Sándor! Ehhez
a kalandos utazáshoz és felfedezéshez kívánok nektek nagyon sok sikeres, örömteli pillanatot!” – hangzott
Kárpáti Zoltánné jó kívánsága, bíztató szava, aki megnyitotta a Kőrösi iskola 39. tanévét, a 2016/17-es oktatási évet.
Dióssi Csaba polgármester tanévnyitó köszöntőjében személyes
gyermekkori élményein keresztül
beszélt az iskolakezdés várakozással teli izgalmáról, egy életen át tartó tanulás fontosságáról. Az elsősöknek, és Dunakeszi valamennyi
diákjának nagyon sikeres tanévet,
a tudás, az új ismeretek, a világ felfedezésének örömét kívánta a város
polgármestere. Dióssi Csaba az Önkormányzat nevében Dunakeszi, a
Mi városunk feliratú pólóval, ceruzával és egy kis édességgel kedveskedett az elsősöknek, no és a Körősi
több száz tanulójának egy igényesen kivitelezett szabadtéri sportpályával. (Az Önkormányzat a város
valamennyi iskolájának első osztályos tanulója mellett az új óvódásokat is megajándékozott egy címeres
pólóval. A szerk.)
Az ünnepélyes tanévnyitó megható percei után az új és a régi diákok
elvonultak a tudás szentélyébe, hogy
az első egy-két nap „ismerkedése”
után belevessék magukat az információk birodalmába…
Vetési Imre
Fotó: Vörös István
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Megindult a tanítás iskoláinkban, s szokás szerint a közlekedés ismét nagyobb odafigyelést és türelmet igényel!
Vigyázzunk egymásra az utakon!
Elkészül a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola udvari sportpályája, mely új borítást, új palánkot, kerítést kapott! Gyermekeink, fiataljaink,
s a sportolni vágyók egy új lehetőséggel gazdagodtak itt a
Lakótelep Szívében!
A Tallér utca sarkán az iskola felőli oldalon, már hos�szú évek óta problémát okoz
a szemét elhelyezésének kérdése, a héten egyeztettem
az illetékes szakemberekkel,
s hamarosan áthelyezésre kerülhet a Casalgrande tér felőli oldalra, s a kérésem volt
az is, hogy olyan kis épületet is kapjon, mint a másik oldalon található! Ezzel sok itt
élő mindennapi kellemetlenségét kívánjuk megszűntetni,
s a kulturált hulladékgyűjtést
segíteni!
Ugyanezen megbeszélésen

A LAKÓTELEP SZÍVE
a kutyapiszok gyűjtő edények
további kihelyezése is szóba
került, ez is lakossági igényként jelentkezett, hamarosan
még több ilyen kerül kihelyezésre oda ahol még nincs,
vagy kevésnek bizonyult.
A nyári intézményfelújítások
a körzetben is befejeződtek,
minden óvodánk, bölcső-

dénk, iskolánk szépült a nyár
folyamán.
A körzetben jónéhány úthibát jeleztek számomra, ezek
javítási igényeit is továbbítottam az illetékesek felé!
Köszönöm szépen, hogy egyre többen veszik a fáradtságot
és jeleznek vissza számomra
nem csak negatív dolgokat, ha-

nem pozitív változásokat is! Ez
erőt ad további munkámhoz!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805
vagy a 06-70-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt
számon, levélben a Garas utca
4. szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
képviselője

Szeptember az iskolakezdés és az őszi munkák időszaka
Mindannyiunk örömére kellemes időjárással köszöntött be
szeptember, az iskolakezdés, és
az őszi munkák időszaka, amikor a nyári vakáció után a diákok újra a „tudományok” elsajátításával, míg nagyon sok felnőtt
az évszakra jellemző teendőkkel
foglalatoskodik. Körzetemben
például hamarosan elkezdődik
a fák ültetése, a régiek, a sérültek kicserélése. Közös környezetünk, otthonunk szépítése érdekében arra kérem lakótársaimat,
hogy értesítsenek, hol szeretnének ősszel vagy majd tavasszal új
facsemetét ültetni. Örömmel fogadom a megkeresést – a Szent
István park mellett - a Duna-parti, családi házas környezetben
élőktől is. Természetesen arra is
van lehetőség, hogy olyan területen is telepítsük fát, ahol eddig
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még nem volt, ám a környezetet szebbé, vonzóbbá tenné. Tájékoztatom választókörzetem lakóit, hogy a Szent István parkban
feltétlenül pótoljuk a kiszáradt
vagy a köz javait nem becsülő felelőtlen ember(ek) által elpusztított fákat, növényzetet.
Talán van olyan olvasóink, aki
„túl gyakorinak” tartja, hogy ismételten hírt adok a babacsomaggal és a születésfákkal kapcsolatos aktuális fejleményekről, de örömmel írom le, mindkét
kezdeményezésnek rendkívül
kedvező a fogadtatása. Az újszülött gyermekek szülei nagyon
nagy örömmel és szeretettel fogadják az Önkormányzat ajándékát, és a gyermekeik „érkezése” előtt tisztelgő születésfa ültetését, az emléktábla kihelyezését a Szent István parkban. Nem

titkolom, megdobban a szívem,
amikor a szülők hálás szavakkal mondanak köszönetet, amiért útjára indítottam ezt a szép,
immár hagyománnyá nemesült
emlékezést, új lakótársaink köszöntését. Ezúton is értesítem
a szülőket, hogy a védőnői hálózat segítségével fogadjuk az
újabb csatlakozók jelentkezését,
a 2015-ben születettek adatait,
melyről engem is tájékoztathatnak a kz@dkrmg.sulinet.hu címen a pontos névvel, lakcímmel.
Az ő tiszteletükre 2017 tavaszán
ültetjük el a születésfát, és helyezzük ki az emléktáblát.
Szeptember beköszöntével
kezdtem tájékoztatómat, melyet e szép hónap egyik jeles eseményével, az új tanévkezdetével
kapcsolatban szeretném zárni. A
körzet önkormányzati képviselő-

jeként, de úgy is, mint a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese valamennyi diáknak
sikerekben gazdag, információban, tudásban gyarapodó tanévet kívánok.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tartsuk rendben házunk táját aktív együttműködéssel!
Segítségüket kérném a 6-os sz. körzet, és
lehetőség szerint dunakeszi családi házas
környezet lakóitól. Mint előzőleg már volt
róla szó, közmunkás hiánnyal küzd városunk. Sajnos ezt a szomorú hírt, továbbra is
tényként kell elfogadnunk.
Ha nem akarjuk, hogy az ősz folyamán
csapadékvíz elvezetés problémánk legyen,
azaz ellepje ingatlanunkat, kertünket, garázsunkat az esővíz, akár a sár, akkor foglalkoznunk kell a közterülettel is. Össze kell
szednünk a szegélyek mellett összegyűlt
homokot, ki kell tépnünk a gazt. Ha nem,
akkor eldugulnak a rácsos víznyelők, melynek következményeit már ismerhetjük.
Természetesen nem az idősebb embereket kérném, hanem elsősorban a 30-50-es,
akár még fiatalabb korosztály képviselőit,
akiknek még nem okoz gondot, ha lapátolni, netán lehajolni vagy a zsákot kell megemelni. De sok esetben látom, hogy az idősebbek rácáfolnak az előzőekre.
Kérném, nézzék el nekem, mivel a cikk terjedelme végett nincs lehetőségem felsorolni azokat a rendszerető ingatlan tulajdonosokat, akik folyamatosan tesznek annak érdekében, hogy rend és tisztaság uralkodjon
házuk táján. Szorgalmuk gyümölcsét természetesen ők élvezik elsődlegesen.
Ha kérésemre a körzetem minden utcájából csak egyetlen „egy lakó” tesz eleget, már
elégedett lehetek, hiszen akkor 50 emberhez
jutott el az üzenetem (46 utca, 2 köz, 2 tér).
De szólnom kell azokról az emberekről is,
akik a házuk táján úgy tesznek rendet, hogy
az éj leple alatt zsákokban hordják ki a szemetet pl. az aluljáró lépcsői mögé. Felháborítónak, roppant elszomorítónak tartom,
hogy még mindig vannak olyan emberek –
HALLÓ! 2016-ot írunk –, akiknek az előzőekre kell felhívni a figyelmet.

A

Helyi Választási Bizottság visszaigazolta a két új önkormányzati képviselő, a jobbikos Varga Zoltán
Péter és Bilinszky Ferenc mandátumát. A két képviselő számára eltérő okból nyílt lehetőség arra, hogy bekerüljenek
a várost irányító képviselőtestületbe.
Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, a

Egy régebbi történet, mely megesett velem. Egy lakó – név, cím nélkül – kérte az
intézkedésemet, hogy vitessem el a szemetes zsákokat a háza előtti árokból. Valaki odatette, válaszolta kérdésemre. Ok, elszállították. Két héttel később a hétvégi késői ellenőrzés során ugyan azt az úriembert
láttam zsákokat dobálni az árokba, aki előzőleg segítségemet kérte. Mikor megjelentem, csak annyit mondtam mérgesen, hogy
a büdös életben ne forduljon hozzám, de
a mobilszámomat is törölje ki. Azóta se beszéltünk, viszont zsák sincs az árokban.

Mit várjunk a fiatalabb nemzedéktől,
ha ezt látják

- Felhívott egy kedves Dugonics u.i idős
hölgy és jelezte, hogy az öreg temetőben
milyen állapotok uralkodnak. A jó hír az, folyamatosan vágják a gazt, de hogy teljes
rend legyen, az attól függ, hogy hány embert tud felszabadítani a város többi részéről a vállalkozó
- A Közigazgatási szünet végeztével több
beadványt nyújtottam be, melyben a Thököly u. 6. előtti megsüllyedt úttest helyreállítását – a Pálya u. szőnyegezése után a
Penta Kft. fogja elvégezni –, a körzetben
lévő és felsorolt valamennyi árok takarítá-

A könyvtár előtti takarítást is az A+Z
Kft. végezte el. A vállalkozó igyekszik az
elvárásoknak megfelelni, és az ütemtervet is
tartja. De tegyünk mi is saját környezetünk
tisztaságáért! Közös érdekünk!

sát, a szegélyek melletti hordalék elvitelét – egy seprűs autónk van, ami perpillanat nem működik –, illetve a keletkezett 6
kátyú megszüntetésével kapcsolatban kértem intézkedést
- Zalán u. 2. kényszervágásának kérelmét
az aljegyző és a Jogi osztály vezetőjéhez címeztem. A jogi ügyintéző hölgy tájékoztatott, hogy a felszólítást postázták a tulajdonos címére. A tértivevény viszont még nem
érkezett vissza a hatósághoz.
- Zápolya u. 36. ingatlan előtti gaz, parlagfű levágását, mely a Mányoki Ádám tér
és Zápolya találkozásában található terület,
szintén az aljegyző és a Jogi osztály vezetőjéhez nyújtottam be. A terület rendezése pár nappal később megtörtént. Gyors intézkedésüket a környék lakói nevében köszönöm
Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Két új képviselő a testületben
Jobbik kompenzációs listájáról képviselői mandátumhoz
jutott Nyíri Márton történelemtanár környezetvédelmi tanácsnokként dolgozott a 2014es választás óta. A munkáját
közmegelégedésre végző Nyíri Márton önként mondott le
képviselői mandátumáról, ám
a különböző nyilatkozatokból

egyértelművé vált, hogy feloldhatatlan ellentét feszült közte
és a Jobbik városi elnöksége között. Nyíri Mártont Varga Zoltán Péter, a Jobbik helyi elnöke
váltja a képviselő-testületben.
Bilinszky Ferenc, az MSZP
korábbi városi elnöke foglalja el párttársa, Ábri Ferenc
helyét a képviselő-testület-

ben, aki – a közlemények szerint – köztartozása miatt előállt méltatlansági okból volt
kénytelen megválni a párt
kompenzációs listáján elnyert önkormányzati mandátumától. Az önkormányzat pénzügyi, jogi bizottság
elnöki tisztségét is ellátó Ábri
Ferencet a szocialisták kompenzációs listáján őt követő
Bilinszky Ferenc váltja a képviselő-testületben.
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Sikeresen befejeződött a
Mozdulj, Dunakeszi program
a Katonadombon. A program
keretében július és augusztus
hónapban heti három hétköznapon vehetett bárki részt ingyenes edzéseken. Az érdeklődés a várakozásokat is felül
múlta, mivel alkalmanként
több mint százan választották a kikapcsolódás és a testedzés ezen formáját. Azt hiszem a jövő nyáron is érdemes lesz beindítanunk ezt a
programot.
A nyár folyamán beindult
a szociális alapon történő ingyenes ebédosztás az Iskola utcai faépületben. Az osztás szigorú szabályok és há-

zirend szerint zajlik, hogy a
környéken lakókat ne terhelje a napi ebédeztetés. Az elmúlt néhány hét tapasztalatai alapján az ebédosztás
rendben zajlik, a támogatásban részsülők rendezett ruházattal és állapotban jelennek
meg az ebédosztásnál, a környék rendjét nem zavarja az
esemény.
Augusztus végén befejeződött a nyári napközis tábor a
városi üdülőben. A tábor ezúttal is sok gyermeket vonzott, akik július elejétől egészen augusztus utolsó hetéig
élvezhették a Duna-part nyújtotta lehetőségeket. A napköziben szakképzett pedagógusok tették élményszerűvé
a nyári heteket a gyermekek
számára.
Megérkezett az ősz, ismét

Kedves Lakótársaim!
A nyár a végéhez ért, az iskolákban megkezdődött a szorgalmi
időszak. A nyári beruházások is
elkészültek. Elkészült a Béke utcai kerékpárút kialakítása, amely
elkészültét követően összekötést biztosít a Fő úton és a vasút
túloldalán lévő kerékpár utakkal.
Több észrevétel érkezett ezzel
kapcsolatban hozzám, amelyeket továbbítok az Lakosságszolgálati osztály felé. A járdaépítési
program jegyében befejeződött
a Táncsics utcai, Budai Nagy Antal utcai járdák felújítása is. Ezzel
egy nagyon régen várt beruházás valósult meg. Ezeken az utcákon jelentős gyalogos forgalom
zajlik a közelben található köznevelési intézmények, és egyéb
közintézmények miatt.
Az iskolai év kezdetére elkészültek az intézményi beruházások is.
Az Eszterlánc Óvodában a pin-
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ce felújítására, a folyosó tisztasági festésére került sor, valamint a
már korábban megújult játszóudvar kerítésének belső vakolása megújult, ezáltal a kicsinyek
játéklehetősége bővül.
A János utcai Óvodában megújult és biztonságosabb lett a játszóudvar.
A Bárdos Lajos Iskola főépületében belső ajtók cseréjére, PVC
padló részleges cseréjére, tisztasági festésre és az aszfalt pálya javítására került sor. A Bárdos Lajos
Iskola Fő úti épületénél felújítják
az ún. angol aknákat és az épület előtti csatornafedeleket kiemelik.
A Radnóti Gimnáziumban tantermek tisztasági festése, sportcsarnok hibás ablaküvegeinek
cseréje, lépcsők javítása, gipsz
állmennyezeti lapok cseréje, 4
db tanteremben a PVC burkolat
cseréje, 2 db tanteremben, me-

időszerű a jelentkezés a városi
faültetési programba. Kérem,
aki szeretne a kerítése elé fát
ültettetni, az jelezze felém. Az
ültetés várható ideje november eleje.
Augusztus hónap folyamán
egy babacsomagot kézbesílyek az érettségire vannak kijelölve 1-1 db klíma telepítése valósult meg. Ezen kívül a sportudvarra új műfüves pályát alakítunk
ki, amely hamarosan teljesen elkészül.
A Zeneiskolában részlegesen
felújították a laminált padlót, festettek, tapétázták a nagytermet
és folytatódott az udvar térkövezése.
Nagyon örömteli eseményen
vehettem részt, a Szent István
Általános Iskola új épületének
alapkőletételén. Az iskola, ahova egykor én is jártam, és amelynek életében azóta is részt veszek, többek között a bálokon,
lecsófesztiválon, felújítások segítésével jövőre új épületbe költözik, amelynek részleteiről az újság hasábjain olvashatnak.
A fenti beruházásokon túl meg
kell említenem, hogy a gyártelepi Művelődési Központ beruházása is az ütemterv szerint zajlik. A teljes belső felújítást, bővítést követően új köntösben várja
a város odalátogató lakosságát.

tettem, közösségünk egyik
legújabb tagja Regő.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Laczkovich Krisztina,
a Szent István iskola
igazgatója, és Szabó József,
a körzet önkormányzati
képviselője
Folyamatos a városi közterületek, parkok virágosítása is, amel�lyel városunk szebbé tétele a cél.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
A nyár folyamán többen megkerestek a városrészben található utak nagy forgalma és a
gyakran tapasztalható gyorshajtás miatti balesetveszély miatt. Erre tekintettel július elején megbeszélést kezdeményeztem a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjével, Tóth
Csaba rendőr ezredes úrral
és illetékes munkatársaival a
sebességmérések ügyében. Sebességmérésre a város területén szúrópróba szerűen bárhol
lehet számítani, a rendőrség a

balesetveszélyes útszakaszokat rendszeresen ellenőrzi. A
képviselő-testület által elfogadott határozatnak megfelelően
megtörtént a 30km/h-s sebességkorlátozást, valamint a gyalogosforgalomra figyelmeztető táblák kihelyezése a Klapka
utca P+R parkolón keresztülvezető szakaszán, valamint a Radnóti Miklós utcában.
Szintén a nyár közepén készült el a Tompa Mihály utcai
játszótéren az ivókút, amely
az augusztusi melegben már

Elkezdődött az új alagligeti
iskola építése

Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán,
és dr. Thoma Csaba a körzet önkormányzati képviselője
Szeptember elején került sor
az új, 24 tantermes alagligeti
általános iskola alapkő letételére. A földmunkálatok már elkezdődtek, az iskola várható átadási időpontja 2017 szeptember. Az új iskola felépítésére
nagyon nagy szükség van, tekintettel arra, hogy az utóbbi
évtizedben az új lakóparkokba
zömében fiatal, kisgyermekes
párok költöztek be, és sok gyermek most lép óvodásból iskolás korba. Az épület részét fogja képezni egy 10 méter belmagasságú tornacsarnok is. A beruházás állami forrásból valósul

meg, saját hatáskörben választotta ki a kormány a kivitelező
céget, és a saját ütemterve szerint kerül sor az építkezésre. Az
átadáshoz önkormányzati beruházások is kapcsolódnak, felújításra kerül a Repülőtéri út, és
kerékpárút is kiépítésre kerül.
A kerékpárutat véleményem
szerint külön aszfaltsávon kell
majd kiépíteni, figyelemmel
arra, hogy sok diák fogja azt
igénybe venni. Mivel a Szent
István Általános iskola körzetéből is ebbe az iskolába fognak
járni, a helyi közlekedés feltételeit is módosítani kell majd.

jó szolgálatot tett a játszóteret
használó gyermekeknek és kísérőiknek. Az alapkőletételt követően a városi tanuszoda építése jó ütemben halad, így várhatóan jövő tavasszal megtörténik az átadása.
Az őszi faültetés iránti igények felmérésére hagyományosan augusztus-szeptember
hónapban kerül sor, ezért kérem, hogy aki fát szeretne igényelni az ingatlanával határos
közterületre, szíveskedjen ezt –
lehetőség szerint a kívánt fafaj-

ta megjelölésével – jelezni részemre az alábbi elérhetőségek
valamelyikén.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:
E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452

Képviselői munkám kezdete
óta problémát jelentett a Határ úton megnövekedett forgalom, ugyanis az újonnan felépülő lakóparkokból ezen az útvonalon közelítik meg a Budapesten dolgozók az M2 autóutat.
Mint már korábban beszámoltam róla, a Kossuth Lajos utcai
felhajtó megépítése megoldás
lesz a forgalom csökkentésére. Azóta egy újabb örvendetes
hírről tudok beszámolni, a kormány döntést hozott egy a régi
2-es utat az M2 vel összekötő
szakasz megépítéséről Dunakeszi északi részén. Ez reményeim

szerint jelentős mértékben fogja csökkenteni az egész város,
és benne a kerületünk terhelését, ami különösen a reggeli és
délutáni csúcsforgalomban lesz
majd érezhető.
Alagligeten a szilárd burkolattal ellátott körforgalmi szigetek közül a Legindi utcában
várható a parkolóhelyek felfestése. A Tamás Győző utcában a
hiányzó járdarész pótlásának
igényét is jeleztem a Polgármesteri Hivatalnál.
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

Házasságot kötöttek
Mindannyiuknak
sok szeretettel
gratulálunk,
örömteli életet
kívánunk!

Augusztus 25.
Augusztus 27.





Kovacs Lajos – Lakatos Szandra
Hassza Zsolt Tibor – Bónus Noémi
Pijen Marian - Szűcs Anikó
Géczi Gábor – Bucskó Tímea
Semsei Imre – Pálfi Bernadett
Silva Matos Felipe – Markos Klaudia
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körzeti
képviselőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!

Erdész Zoltán: Vámos Róbert és alkotótársai kedves hangulatúvá
varázsolták a gyermekvárókat

Véget ért a nyári szünet, az iskolákban újra becsöngettek.
Az intézményi leállások ideje
alatt számos felújítást sikerült
elvégezni, amelyekkel – bízom
benne – jelentősen javítottunk
gyermekeink környezetén.
Megújul az Alagi tagóvoda
udvara
Az intézményi játszóudvarok
teljes körű felújítási programjának keretein belül felújítjuk
az Alagi tagóvoda játszóudvarát. Folyton rohanó csemetéinknek ilyen módon is igyekszünk biztosítani a balesetmentes hétköznapokat, hiszen amellett, hogy az óvoda
udvara látványos, színes elemekkel gazdagodott, biztonságossá is tettük.
Átadtuk a Fóti úti rendelő
megújult épületét
Mint arról már korábban is beszámoltam, kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy városunk lakói az országos átlagnál magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek. Ezért tervbe vettük
többek között az összes háziorvosi rendelő megújítását a
ciklus végéig.

12 Dunakeszi Polgár

Nagy örömömre szolgál, hogy
az ütemterv szerint, a projekt
részeként elkészült a Fóti út
35. szám alatt található orvosi rendelő régi épületrészének
teljes felújítása. A felújítás keretein belül nyílászáró-cserére, épületgépészeti felújításra,
burkolatcserére is sor került.
Ráadásul a rendelő egy igazi különlegességgel is gazdagodott, hiszen Vámos Róbert,
Dunakeszin élő grafikusművész elfogadta felkérésünket
és csapatával színes, kedves
rajzokkal díszítették a védőnői, illetve a gyermekorvosi
várótermek falait.
Biztos vagyok benne, hogy
az év második felében is beszámolhatok városunkat, s
azon belül körzetünket érintő
fejlesztésekről, változásokról,
ám addig is arra kérem Önöket, hogy amennyiben körzetünkben valahol igény van egy
újabb pad, szemetes edény kihelyezésére, vagy ötletük van
a körzet további fejlesztésére,
kérem, keressenek fel elérhetőségemen: alpolgarmester@
dunakeszi.hu.
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

A választókerületben a legnagyobb beruházás a Toldi utcai
járda megépítése volt. Az úttesten haladó kerékpárút és a játszótérnél a gyalogátkelő engedélyezése folyamatban van.
A Szent Erzsébet Katolikus Óvodához az Önkormányzat megrendelte az új típusú, fényvisszaverő „Vigyázat! Gyerekek” KRESZtáblát.
Várom a lakosok és a közös
képviselők jelentkezését, hogy
a Huszka Jenő utca és a Kacsóh
Pongrác-Ábrahám Pál köz kereszteződésében lévő tér rendezésével kapcsolatosan egyeztethessük az elképzeléseket és a
lehetőségeket. Két lakóközösség
már felvette velem a kapcsolatot,
de a többiek jelentkezését is várom az egységes kép kialakítása
miatt.
A Széchenyi utcában kialakítandó orvosi rendelő okán is halaszthatatlanná válik a gyalog-átkelő kiépítése. Remélhetőleg az
orvosi rendelővel egyidejűleg a
tervek szerinti zebra még ebben
az évben elkészül.
A Cseresznyés utcában az 1.
számú ház előtt a vízelvezető
árok az évek során erősen megrongálódott. Az Önkormányzat
kijavította, újra betonozta az árkot, és az árok úttest felőli oldalát is megerősítette.
Itt az őszi faültetés ideje. A közterületre, az ingatlanok elé kérhet a lakosság gömbkoronás
díszfákat. Jelentkezzen nálam
e-mailben név, cím és telefonszám megadásával, aki szeretne
fát a háza elé. Természetesen a
darabszámot is - a hely függvényében - meg kell adni. A fát a
Közüzemi Kft. kertészei ültetik el
az eddigi gyakorlatnak megfelelően várhatóan október-november folyamán. A telefonszámra
azért van szükség, mert az ültetés előtt egyeztetnek a lakóval,
hogy hova szeretné a fát.
Az illegálisan kihelyezett szemét, építési-bontási törmelék

ismét megszaporodott. A szemétgyűjtő konténerek környéke siralmas látvány. Úgy látom, a
lakosság egy részéhez még mindig nem jutott el az információ,
hogy a Közüzemi Kft. dolgozói
a kuka mellé kihelyezett feleslegesség vált berendezési tárgyakat a szemétszállítási napokon elviszik. Már van szelektív és
zöld hulladék elszállítására kijelölt nap, érthetetlen számomra,
hogy egyes lakosok miért nem
veszik ezt igénybe. A másik nagy
probléma a sitt és egyéb építési törmelék illegális kihelyezése.
A Cseresznyés utcán végigsétálva a zöld területen, az utca végén lekaszált füvet, elkorhadt fa
ágyásszegélyt, valamint építésibontási törmeléket helyezett el
valaki. Nem gondol rá az illető,
hogy ezzel a saját környezetét is
szennyezi?
Érintenem kell még az indokolatlan rongálások kérdését. Közös értékeink vandál károsításáról van szó. Miért kell a
frissen festett falakat, aluljárót
grafitikkel szennyezni, megállófülkék falait összetörni, utcanév táblákat elfordítani, összetörni? A rendőrségi megbízottal
jó az együttműködésünk. A kukázások a lakossági bejelentéseket követő gyors intézkedései
következtében csökkentek. Segítő együttműködésükre számítva
bízom abban, hogy eredményesen felvehetjük a harcot a rongálókkal szemben is.
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

A jelenlegi forgalom nagyságához
igazították a Pálya út felújítását
Az előzetes becslések szerint nettó 330 millió forintba kerül a Pálya út felújítása, amely Dunakeszi polgármestere szerint is meglehetősen magas összeg, ám az út jelenlegi leterheltsége a korábban tervezettnél
jóval komplexebb műszaki megoldást igényelt. Az úttestről 5 cm vastag régi réteget martak le, melyet 7 cm
új aszfalttal és plusz 4 cm vastag kopásgátló réteggel burkolt le a kivitelező Penta Kft.

- Egy nagyon komoly tervezési eljárás előzte meg a munkálatokat,
amelynek keretében speciális műszerekkel megvizsgálták az út teherbíró képességét, amit összevetettek
a jelenlegi jelentős forgalmi terheléssel. A vizsgálat eredménye egyértelműen kimutatta, hogy az út nagymértékű igénybevétele miatt nem
lehet a „szokásos” műszaki megoldást alkalmazni – tájékoztatott a
város polgármestere. Dióssi Csaba
elmondta, hogy a korábbi években -,
az akkori forgalomnak megfelelően
- épített út alapja a napjainkban tapasztalható jelentős forgalom nagyságának megfelelő műszaki megoldást igényelt. – Ezért döntött úgy
az Önkormányzat, hogy Dunakeszi
egyik legfontosabb útjáról - melyen

nagyon sok helyi lakos ingázik a fővárosba – nem elég „csak” a régi, az
évek során elhasználódott, hosszés keresztirányban egyaránt töredezett aszfaltot lemarni és új réteggel pótolni, hanem meg kell erősíteni az alapot is. – Az utat egykoron
a korábbi forgalomra tervezték. Ma
már lényegesen több gépjármű veszi igénybe városunk egyik legfontosabb közútját, melyet ennek megfelelően újítottunk fel - érvelt a polgármester. – A nagyobb műszaki
tartalom miatt vállaltuk, hogy az
általunk kalkulált összegnél többet
fordítunk a Pálya út felújítására –
tette hozzá.
A Dunakeszi Polgár kérdésére
Dióssi Csaba elmondta, hogy a Pálya út – lakóterületet érintő szakasza

- mellett felújítják a kerékpárutat, a
járdát, melyet az út szegélyéhez igazodva építettek ki.
A kerékpárút lakóterületen kívüli felújítására a tervek elkészültek, de
azt pályázati forrásból kívánja megoldani a város. Mint megtudtuk, a
kerékpárút mellé nem kerül vissza
az elválasztó korlát, mivel a felújított
út szélén 15 cm magas szegély került
kialakításra.
Az úttest rekonstrukciója alkalmával a vízelvezetők mellett a vasúti
aluljáróban kiépült a gyalogosok és
kerékpárosok biztonságos átkelését
segítő járda és védőkorlát is.
- A gépjármű forgalom gyorsítása
érdekében az aluljáró káposztásmegyeri oldalán szerettünk volna kiépíteni egy jobbra kanyarodó sávot –
melyre már korábban elkészítettük a
műszaki tervet -, hogy Dunakeszi felől minél gyorsabban rá lehessen hajtani a Külső Szilágyi útra. A jelenlegi helyzetben sajnos gyakran előfordul, hogy az aluljáróban rekednek az
Alsó felől haladók, akik miatt a Dunakeszi felé tartók nem tudnak elindulni hiába vált zöldre a számukra
szabad utat jelző lámpa. Ezt a problémát is szerettük volna megoldani
– úgy is, hogy a költségek egy részét
vállaljuk -, ám a terület tulajdonosával, Újpest Önkormányzatával, és
kezelőjével, a Budapesti Közlekedési Központtal további egyeztetésekre van szükség.
Azt viszont tényként közölhetjük,
hogy a felújítás után újra járható a
Pálya út teljes szakasza.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A jelentős
forgalom miatt
megerősítették
az út alapját is,
és a 7 cm vastag
új aszfaltot
4 cm kopásgátló
réteggel is
leburkolták
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Erdész Zoltán: Egy közösségben,
egy csapatban sportolhatunk Dunakeszi sikeréért
Erdész Zoltán alpolgármester a Dunakeszi Polgár városi magazinnak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy az Önkormányzat kitüntetett figyelmet fordít a városban élők kulturális igényeinek
kielégítése mellett a verseny- és szabadidősport magas színvonalú feltételrendszerének biztosítására is. A nívós kulturális rendezvényekkel, sportprogramokkal, a létesítmények építésével
olyan hellyé szeretnék formálni Dunakeszit, ahol jó élni, ahol erős a közösségi szellem, az egészséges lokálpatriotizmus. Ezen célok kiteljesedése érdekében jött létre a Városi Sportegyesület
Dunakeszi (VSD) is.
sportterületén is célként tűztük ki.
Megvalósítása érdekében hosszú ideje azon munkálkodtunk, hogy létrehozzuk a városi sportegyesületet,
amely nem megosztja, hanem integrálja Dunakeszi lakóit, sportbarátait.
Ehhez viszont olyan beruházásokat
kellett megvalósítani, amelyek alkalmasak közösségi programok rendezésére – jelentette ki.
Erdész Zoltán példaként említette a Katonadombon végrehajtott fejlesztéseket, ahol a város legnagyobb
és legkedveltebb szabadidő- és rendezvénytere jött létre. A város polgárai körében nagy népszerűségnek
örvendő közösségi helyszínt tovább
bővítik a dunai strand kiépítésével,
futópályával és egyéb, a sportolást,
a rekreációs kikapcsolódást, feltöltődést nyújtó létesítményekkel, eszközökkel.

Közösséget épít a nívós
kulturális- és sportélet

Erdész Zoltán
alpolgármester:
Az volt a célunk,
hogy egy
hatékonyan
működő, a város
sportéletét
színvonalasan
kiszolgáló
egyesület
jöjjön létre

A

z elmúlt évtizedekben
nem kevesen vélekedtek úgy, hogy Dunakeszire leginkább az alvóváros
jelleg volt a meghatározó – rögzítette az alpolgármester. Erdész Zoltán
elmondta, hogy a 2010-ben megválasztott képviselő-testületnek az volt
a kifejezett célja, hogy ezt megváltoztassa, Dunakeszit kellemes, vonzó várossá alakítsa a lakosság aktív
együttműködésével.
– Ez irányú törekvéseinket erősítette az a lakossági igény is, amely
leginkább az utóbbi években fogalmazódott meg, hiszen nagyon sok fiatal választotta otthonának Dunakeszit. Célunk volt a közösségépítés, a
Dunakeszi „öntudat”, a lokálpatriotizmus erősítése, melyet mind-mind
elősegítenek kulturális rendezvényeink, infrastrukturális beruházásaink. A közösségépítést, az igényes
feltételrendszer koncentrálását a
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- Bízom benne, hogy a Katonadomb és a Duna között húzódó –
fákkal és növényzettel benőtt – területet sikerül megvásárolnunk a
magántulajdonostól. Nem kevesebb, mint 31 ezer m2-rel gazdagodik majd a város, mellyel Dunakeszi
lakóinak pihenését, kikapcsolódását, sportolását kívánjuk elősegíteni
– mondta az alpolgármester.
- De folytathatom a felsorolást –
egy szűk csoport által sokat támadott – főtérrel, amely a nagytöbbség számára azonban igazi közösségi hellyé vált. Ugyanis elég, ha csak
az adventi időszakban működő jégpályára, a sok-sok ezer ember által
látogatott adventi rendezvényekre, a Szent István napi ünnepségekre, a nyári Foci Eb-terasz óriási sikerére utalok. Összetartozásunkat,
lakóhelyünk iránti ragaszkodásunkat erősíti, történelmünk és hagyományaink ápolásának magasztos
példája az Augusztus 20-ai városi
ünnepség, IV. Béla király szobrá-

nak felavatása, aki 1255-ben kiadott
adománylevelében említi először
Kezew néven Dunakeszit. E csodálatos közösségi élmény részese volt
az a hat-hétezer ember, akik idén is
a főtéren ünnepeltek velünk. Úgy
gondolom, hogy méltán lehetünk
büszkék rá, hogy az ország építő IV.
Béla király nevét viseli immár Dunakeszi főtere – hangsúlyozta az alpolgármester.
Erdész Zoltán a települést igazi várossá formáló terek, utak, intézmények építésének sorában kitüntetett
helyen jelöli meg a sportlétesítményeket is.

A támogatások
koncentrálása révén
bővülnek a sportolási
lehetőségek
- Pályákat, locsolóhálózatot, parkolókat építettünk, létesítményeket
újítottunk fel, energetikai felújításokat végeztünk. Klubházat bővítettünk, közösségi öltözőket korszerűsítettünk, közösségi tereket hoztunk
létre. Mindezeket azzal a céltudatos
elhatározással tettük, hogy a sport
révén is segítsük a közösségek kiala-

Az Önkormányzat és a VSD vezetői avatták fel az élőfüves labdarúgó pályát

kulását. Dunakeszi, a Mi városunk!
Értünk épül! - szlogent újabb tartalommal kívántuk gazdagítani a Városi Sportegyesület Dunakeszi megalakításával, amelyhez nagyszerű
partnerre találtunk az Önkormányzattal évek óta együttműködő Dunakeszi Kinizsi elnökségében. Megnyitottuk a kaput minden sportolni
vágyó előtt, felvettük a kapcsolatot
a város másik nagy múltú egyesületével, a Dunakeszi Vasutas SE-vel.
Elismerésre méltó tradicionális hagyománya van a labdarúgó szakosztályuknak, melyben nagyon színvonalas munkát végeztek az előző
években. Őket is meghívtuk a városi egyesületbe – tájékoztatott az
alpolgármester, akitől megtudhattuk, hogy sikerre vezettek az egyeztető megbeszélések, melyek eredményeként a kicsik és a nagyok is átigazoltak a Városi Sportegyesület Dunakeszibe.
- E lap hasábjain is szeretnék megemlékezni azokról, akik a nehéz időszakban is biztosították a Dunakeszi Vasutas SE továbbélését. Külön
köszönöm Gyetván András elnök

A kibővített és felújított
Fóti úti klubház

úrnak, aki - az edzőkkel karöltve – nem kevés áldozattal és energiát mozgósítva megteremtette a labdarúgó szakosztály folyamatos működésének feltételeit – hangoztatta
Erdész Zoltán, aki nagyra értékeli,
hogy pozitív együttműködésükkel
hozzájárulnak a Városi Sportegyesület eredményes működéséhez, melyet az Önkormányzat támogat, hiszen minden létesítmény városi tulajdonban van.
A politikus elmondta, hogy a VSD
megalakulása révén Pest megye legnagyobb létszámú labdarúgó szakosztálya jött létre, a különböző korosztályokban több mint 430 fiatal
futballozik.

Több mint 400 fiatal
futballozik a VSD-ben
Az alpolgármester kiemelte: a versenysport mellett a lakosság legszélesebb köre számára is biztosítják a
sportolás lehetőségét, a létesítmények használatát a Magyarság Sporttelepen, a Katonadombon vagy a Fóti
úton, ahol például a közeli napokban
avatták fel a kibővített és felújított
kétszintes klubházat, az élőfüves futballpályát.
- A Magyarság Sporttelepen, a
nyáron átadott centerpálya után elkezdtük a sportburkolatos pálya kiépítését is, amely ugyancsak kiváló
minőségű lesz. A tanulók sportolását szolgálja a Bárdos iskolában tavasszal felavatott a sportburkolatos
kispálya, melyhez hasonlót adtunk
át a tanévnyitón a Kőrösi iskolában, de már készül a Radnóti Gimnáziumban is. A rendkívül színes és
gazdag városi sportélet feltételrendszerének további bővítése érdekében a városi sportegyesülettel közösen két pályázatot is benyújtunk. Az

egyik egy 670 millió forintos költségvetéssel felépülő profi, minden –
teremben játszható - sportág befogadására alkalmas, nézőtérrel ellátott sportcsarnok lesz a Magyarság
Sporttelep szomszédságában, melyhez a területet már megvásárolta a
város. Jelenleg a tervegyeztetés folyik a Magyar Labdarúgó Szövetséggel pályázatunk befogadásáért.
A kézilabda szövetséggel viszont
már megállapodtunk, így a Fóti úti
sporttelepen a VSD és az Önkormányzat egy lelátó nélküli, úgynevezett „munkacsarnokot” épít,
amit leginkább edzésekre használnak majd a sportolók. Mindkét pályázat TAO-s, melyre már megvan
a pénz. A Magyarság Sporttelepnél
épülőhöz 189 millió forint önrészt
kell hozzátennünk. A Fóti úti 280
millió forintos beruházáshoz pedig
30 százalékkal járul hozzá a város.
Mindkét beruházáshoz megvan az
Önkormányzat fedezete. A harmadik sportcsarnok pedig – melynek
ugyancsak lesz nézőtere – a Repülőtéri úton jövő szeptemberben megnyíló 24 tantermes Szent István Általános Iskolában épül állami beruházásban – tájékoztatott az újabb
fejlesztésekről Erdész Zoltán alpolgármester.
A politikus örömét fejezte ki, hogy
a gyarapodó létesítményeknek, fejlesztéseknek köszönhetően a 42 ezres Dunakeszi polgárai közül nagyon sokan sportolnak, élvezik a
sokszínű kulturális életet.
- Nekünk, városvezetőknek az a
feladatunk, hogy minél több ember
számára teremtsük meg a sportolás
feltételeit. Mi nem „versenyistállókat” szeretnénk, hanem olyan városi
sportéletet, melyben ezrek hódolhatnak szenvedélyüknek, élvezik a sportolás testet-lelket erősítő örömét. Önkormányzatunk ezért támogatja az
első osztályos tanulók ingyenes teniszoktatását, valamennyi dunakeszi diák korcsolyaoktatását. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tudjanak úszni, ezért építjük a várhatóan
jövő év első hónapjaiban megnyíló
tanuszodát. A kultúrához hasonlóan
a sportnak is jelentős a közösség formáló, erősítő hatása, melyre igazán
szép példa, hogy sikerült Dunakeszi
két nagy múltú egyesületének több
évtizedes ellentétét feloldani, egy közös, nagy sportcsaládba integrálni.
Örülök, hogy mindannyian elfogadták kinyújtott kezünket, egy mezben,
egy csapatban sportolnak Dunakeszi
sikeréért – hangsúlyozta Erdész Zoltán alpolgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Október 2.:

Közösen kell harcolnunk
Európa jövőjéért
Az európai értékek védelmében, és az egymás iránti felelősségünk tudatában nemmel
kell szavaznunk a betelepítési
kvóta elleni, október 2-i népszavazáson – nyilatkozta a
Dunakeszi Polgárnak Tuzson
Bence, a Pest megyei 5. számú,
Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője.

A

képviselő elmondta: az
Tuzson Bence,
kormányzati
Európai Bizottság edkommunikációért
digi megnyilvánulásafelelős államtitkár,
iból világosan kitűnik,
Dunakeszi hogy a határok erősebb védelme
országgyűlési
helyett egyre részletesebb terveképviselője

ket kívánnak kidolgozni a bevándorlás megkönnyítésére. Brüs�szel már egy egész kvótacsomagot
fogadott el, mely súlyos gazdasági, kulturális és biztonság kockázatokkal jár. Különösen veszélyes
eleme a felső létszámkorlát nélküli kötelező elosztási mechanizmus, a súlyos büntetés azon tagországoknak, akik elutasítják a kötelező kvótát, valamint, hogy megkönnyítené a családegyesítéseket,
ami automatikusan tovább növeli a betelepítettek számát. Elképzelésük szerint az egyes tagországoknak ellenvetés nélkül végre kellene hajtaniuk a brüsszeli parancsot.
Ez azonban teljesen abszurd, hiszen nem várható el az európai és a
magyar emberektől, hogy minden
olyan konfliktus terhét magukra vegyék, amelyet nem ők idéztek elő. Brüsszel javaslatát elfogadhatatlannak tartjuk, mert ezzel le-
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hetetlen a migrációs válságot orvosolni. Sőt, általa csak tovább nőne
a krízis, hiszen további millióknak
jelentene meghívót – fejtette ki Tuzson Bence.
Mi, magyarok mindig népszavazáson döntöttünk a jövőnket érintő legfontosabb ügyekben, így a
NATO- és az EU-csatlakozás kérdéséről is. Így lesz ez október 2-án
is: csak a magyarok dönthetik el,
hogy kivel szeretnének együtt élni,
és kivel nem.
Az október 2-i népszavazás tétje
hatalmas: általa üzenetet küldünk
Brüsszelnek, hogy ez így nem mehet tovább. Egyértelművé kell tennünk, hogy nem kérünk abból a
veszélyből, amelyet az illegális bevándorlók ittléte jelent. A migrációs áradat eddigi következményei is
elborzasztóak. Csak az elmúlt évben 1,5 millió bevándorló érkezett
Európába, illetve amióta a bevándorlás elkezdődött több mint 300
ember halt meg terrortámadásban,
és ugrásszerűen megnőtt a nők elleni erőszak is – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.
Tuzson Bence elmondta: az elmúlt időszak tragikus eseményei
egyértelművé tették azt, hogy a bevándorlás és a terrorizmus kéz a
kézben jár. Mindezt intő jelnek kell
vennünk, és közösen kell harcolnunk Európa jövőjéért!
Európa számos országa tesz lépéseket annak érdekében, hogy mérsékelje az erőszakot. A magyar kormány sem tétlenkedik: elfogadtuk
a terrorizmus elleni akciótervet,
felállítjuk a TIBEK-et, megerősí-

tettük a határvédelmet, a rendvédelmi és titkosszolgálati szerveket,
3 ezer új határvadászt toborzunk,
bevezethetővé tettük a terrorveszély-helyzetet, amelyben bevethetők a katonák – mondta. – Lényeges azonban, hogy hosszú távú
megoldást találjunk a válság kezelésére, és erre a Brüsszel által javasolt betelepítési kvóta egyáltalán
nem jó válasz.
Tuzson Bencét a fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetével kapcsolatban megjegyezte: Fóton bármikor válsághelyzet alakulhat ki, hiszen ha lezárulnának
Ausztria határai, a magukat fiatalkorúnak valló migránsokat az ország egyetlen gyermekotthonaként
a fóti intézménynek kell ellátnia.
A brüsszeli kvótacsomag részeként be kellene fogadnunk az Afrika felől naponta több ezren érkezőkből is. Csak Líbiából közel egymillió bevándorló akar Európába
jönni, Törökországban 3 millió bevándorló várakozik, a török helyzet pedig nagyon instabil. A térség
képviselője ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a fótiak és a környékén élők biztonságban érezzék
magukat a saját településükön.
Az október 2-i népszavazás nem
a pártokról, és nem belpolitikai
küzdelmeinkről szól. Az a tét, hogy
meg tudjuk-e védeni közösségeinket, családjainkat és kultúránkat,
és mindazt, ami magyarrá teszi
Magyarországot. Éppen ezért ne
kockáztassunk! Szavazzunk NEMmel a kényszerbetelepítésre – nyomatékosította a képviselő.
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Átadták a Fóti úti rendelő megújult épületét

Mesevilág fogadja a gyerekeket
Közel egy hónappal a tervezett határidő előtt elkészült a Fóti út 35. szám alatt működő orvosi
rendelő régi épületrészének teljes felújítása. A megújult rendelőben a védőnői és a gyermekorvosi várótermek falait különleges rajzok díszítik, melyek látványa barátságosabbá és vidámabbá
formálta a környezetet a legkisebb páciensek számára.

B

ár számos nagyobb projektünk
Dióssi Csaba
polgármester
is van az idén, mégis az egyik
elismeréssel
kedvencem a Fóti úti rendelő
beszélt az
felújítása lett. Talán azért, mert
összehangolt ahhoz, hogy ilyen színvonalon készüljön
csapatmunkáról,
el a beruházás, szükség volt az orvosok,
a kivitelező
teljesítményéről fogorvosok, védőnők, betegek türelmére,
a kivitelező, a Polgármesteri Hivatal és a
Közüzemi Kft. munkatársainak kiemelkedő tevékenységére. Az összehangolt,
szervezett munkának köszönhetően a
tervezett határidő előtt egy hónappal korábban nyílhat meg a megújult rendelő –
mondta az augusztus 31-én tartott avató
ünnepségen a város polgármestere.

Vámos Róbert
és alkotótársai,
akik önzetlenül
formálták kedves
hangulatúvá
az orvosi rendelő
helyiségeit

Dióssi Csaba elismeréssel beszélt a felújításban résztvevők igényes szakmai
munkájáról, melynek köszönhetően a
körzetben élő betegeket egy megújult,
praktikusan átalakított, minden igényt
kielégítő orvosi rendelő fogadja.
Dunakeszi polgármestere a társadalmi felelősségvállalás, a helyi közösség
iránti kötödés szép példájaként beszélt
Vámos Róbert grafikusművészről, vá-
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rosunk jeles személyiségéről, aki alkotótársaival együtt egy különleges világot
teremtett rajzaikkal a várakozó helyiségek, orvosi szobák falain, melyek bizonyára sok-sok örömöt szereznek a gyerekeknek.
Dióssi Csaba elmondta, hogy a Fóti
úti rendelő felújítása csupán egy fejezete annak az ütemtervnek, mellyel a városvezetés a ciklus végéig teljes mértékben megújítja a helyi egészségügyet.
2017-re a Liget utcai rendelő és a tüdőgondozó felújítását ütemezték, 2018-ban
a Casalgrande téri rendelők gépészeti- és
bútorzati felújítása következik. Mint ismert a rendelő teljes külső felújítását a
nyílászárók cseréjével együtt már 2014ben elvégezte az Önkormányzat a fentebb említett ütemterv alapján. A felújítások sorát 2019-ben a Tábor utcai rendelő zárja majd.
Ezekkel a beruházásokkal párhuzamosan zajlik a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet belső, épületgépészeti
felújítása, valamint a rendelési idők bővítése.
Dióssi Csabától azt is megtudhattuk,
hogy egy új orvosi körzet létesítését, tehát egy új, háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelő építését is tervezik a Tóvárosban.
Az ünnepélyes megnyitó után lapunk
érdeklődésére Tallér Róbert, a kivitelező
vállalkozás vezetője elmondta, hogy az
épületben 250 négyzetméter felületet és
a pincehelyiséget teljesen felújították. –
Gyakorlatilag a vakolattól kezdve egészen
az infrastruktúráig, a gépészetig mindent
újra építettünk. A tetőtér és a külső homlokzat komplett hőszigetelést kapott, új
nyílászárókat építettünk be, és új burkolatra cseréltük a járdát is. A négy rendelő,
a háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi és védőnői tanácsadó helyiségei mellett
a várók is megújult, megszépült környezetben fogadhatják a pácienseket a felújításnak köszönhetően – számolt be Tallér Róbert, aki hozzátette, hogy a mozgássérültek részére külön WC készült.
A megújult orvosi rendelőbe belépők úgy
érezhetik magukat, mint egy csodálatos
mesevilágba érkeztek volna. A kedves rajzokkal a gyerekeknek szeretnének örömöt szerezni az alkotók, hiszen ki ne tudná, hogy az orvosi rendelőbe némi szorongással lépünk be. Ezt az érzést oldja fel Vámos Róbert és alkotótársai által

a helyiségek falaira varázsolt különlegesen kedves hangulatú világ. – Örömmel és önzetlenül ajánlottuk fel a rendelőben látható rajzok elkészítését – mondta érdeklődésünkre Vámos Róbert, aki
úgy gondolja, hogy amit ő rajzol az mindenkinek „jár”. – Nagyon büszke vagyok
rá, hogy elkészíthettük ezeket az alkotásokat. Olyan lett ez a fal, hogy talán még
a szülök is szívesen jönnek ide a gyermekükkel – mondta a Dunakeszin élő művész, aki kijelentette, hogy boldogan teljesítenek olyan kéréseket, melyekkel soksok gyermeknek szerezhetnek örömteli perceket.

Dr. Molnár György jegyző és
dr. Jeszenszky Emma gyermekorvos
Dr. Jeszenszky Emma, a gyermekorvosi körzet vezetője is nagyon elégedett az
újjávarázsolt rendelőben végzett felújításokkal, fejlesztésekkel. – Nagyon nagy
változás ez a mi életünkben, hiszen csodálatosan megszépült, műszakilag, technikailag megújult az egész rendelő. Kiépült az akadálymentesítés, a babakocsi tároló, ugyanakkor megmaradtak az
elrendezések, amikre nekünk szükségünk van. A csodálatos festmények biztos, hogy örömmel töltik el a gyerekeket
– mondta elismeréssel a gyermekorvos,
aki szerint a felújítások a gyógyító tevékenységüket, a páciensek hangulatát,
jobb közérzetét jelentősen javítja.
Dr. Jeszenszky Emma kérdésünkre elmondta, hogy körzetében közel kilencszáz gyermek él, sok a kisbaba, akiket ők
látnak el. – Szerencsére mind több családban születik gyermek, aminek orvosként nagyon örülök – jelentette ki mosollyal az arcán dr. Jeszenszky Emma,
aki három éve érkezett Csongrád megyéből Dunakeszire él, ahol nagyszerűen érzi magát.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

EREDMÉNYES VOLT

az iskolakezdési adománydoboz akció
Harmadik éve hirdették meg Szabó József képviselő, Dunakeszi Város Önkormányzatának társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka kezdeményezésére az iskolakezdési adománydoboz akciót. A siker idén sem maradt
el, több mint ötven család részesült a gyermekeik tanévkezdését segítő tanszerekben, tornafelszerelésekben,
iskolatáskákban.

A

z összegyűlt adományok átadására augusztus 29-én került sor a Humán Szolgáltató Központ irodaházában. A meghívott családokat
Szabóné Ónodi Valéria, az intézmény önkormányzati biztosa köszöntötte. Elmondta, mennyire örvendetes, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez és
segítségükkel a múlt évinél jóval sikeresebben,
több mint ötven családnak nyújtanak segítséget gyermekeik gondtalan iskolakezdéséhez.
Hozzátette, hogy a jelen lévő Dióssi Csaba polgármester magánszemélyként is hozzájárult az
akció sikeréhez.
– Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy az iskolába már az első tanítási napon a gyermekek, az elsősök és a felsőbb osztályok tanulói egyaránt, hasonló minőségű taneszközökkel érkezzenek – jegyezte meg a polgármester.
– Amikor három éve elindult az akció, már akkor szívesen csatlakoztam hozzá s így volt ez a
múlt évben és idén is. Amikor a képviselő testület úgy döntött, hogy jól végeztük a felada-

tainkat és ezért komolyabb jutalmat kaptunk,
olyan helyzetben voltam, hogy megköszönve az
elismerést eldöntöttem, ennek az anyagi részét
különböző támogatási formákra ajánlom fel.
Ezek közé tartozott azon családok megsegítése, ahol az átlagosnál komolyabb gondot jelent
felkészülni az iskolára. Hiszen a megfelelő felszerelés is segítheti a kisdiákokat a jó tanulásban és fontos is, hogy jó eredményeket érjenek
el, mert ez hozzájárul az életben való boldoguláshoz. Biztatlak titeket, hogy vegyétek komolyan a tanulást, hiszen most ez a legfontosabb
feladatotok. Ehhez kívánok nektek sok sikert,
szüleiteknek sok örömet.
Ezt követően tíz gyermeknek átadta személyes ajándékát – iskolatáskát, benne vadonatúj,
méretre vásárolt sportcipőt, tanszereket, édességet. A többi családnak a Humán Szolgáltató
Központ munkatársai – akik sokat dolgoztak
azon, hogy az ellátási körükbe tartozók közül
kiválasszák a leginkább rászorultakat – juttatták el az adományokat. Arra is gondoltak, hogy
a családok között vannak óvodás korú gyerme-

Ők is boldogan vették át az iskolatáskát
s mindannak, ami benne volt
(balról Nagy Lara és a Kovács testvérek:
Gréta, Szabolcs, Dominik)
kek, akiket szintén megleptek egy-egy apró figyelmességgel.
Katona M. István
Fotó: a szerző
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A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapta
augusztus 20-án Peti Sándor, a DunArt elnöke

„Galériánkban a város vagy hozzá
kötődő művészei kapnak lehetőséget”
Immár két évtizede a város lakója, és ez idő alatt igazi lokálpatriótává változott Peti Sándor. A neves fotóművész hozta létre és szervezi elnökként azóta is a város kulturális életében immár jelentős szerepet játszó
DunArt Képzőművészeti Egyesületet, és ezért a tevékenységéért idén augusztus 20-án a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át a Vigadóban.

intenzíven az Egyesület értékteremtő
művészeti tevékenységét társadalmi
munkában, és sokan megfogalmazták már a városban élő polgárok közül, hogy egy igazi hiánypótló szervezetet hoztunk létre, amely színvonalas művekkel, kiállítások szervezésével vesz részt a város kulturális
életében.

Peti Sándor
és felesége
a kitüntetés
átvétele után

– Mióta él Dunakeszin?
– Már több mint húsz esztendeje
élek a városban, és a település művészeti életébe úgy tudtam bekapcsolódni, hogy a helyi Művelődési Központban kiállítást szerveztek a képeimből. Megismertem a város és a régió művészeit, és elkezdtünk közös
kiállításokat szervezni. Ma már igazi
lokálpatrióta lettem.
– Idén augusztus 20-án komoly
állami elismerésben részesült, hiszen a Vigadóban a Magyar Bronz
Érdemkereszt kitüntetést vehette át.
– Ezt az elismerést a fotóművész
munkámért és a DunArt Képzőművészeti Egyesület, és annak Galériájának, mint helyi szellemi alkotói műhely alapításért, szervezéséért
kaptam. De úgy gondolom nem csak
az enyém ez a díj, hanem művésztársaimé, a városé, és természetesen a
családomé, akik a háttérből mindenben segítenek. Hat-hét éve irányítom
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– A város mivel vesz részt a
DunaArt életében?
– Nagyon sok mindent köszönhetünk Dunakeszinek és a település vezetőinek. Többek között azzal járultak hozzá a működésünkhöz, hogy
ezt az épületet, melyben a Galériánk és az irodánk is helyet kapott,
egy jelképes összegért a rendelkezésünkre bocsátotta. Úgy érzem, hogy
a DunArt közössége kiérdemelte ezt
a nemes gesztust, hiszen igazi értékteremtő tevékenységünkkel nagyban
hozzájárulunk városunk művészeti
életének fejlődéséhez, színesítéséhez.
– Jelenleg milyen kiállítás látható
a Galériában?
– Nagyon jó az együttműködésünk a Művelődési Központtal. Náluk most belső felújítási munkák
folynak, így kézenfekvő volt, hogy
Galériánk rendelkezésükre bocsátásával az idén is megrendezésre kerülhessen az immár XIX. Dunakeszi Képzőművészek Nyári Tárlata,
amely október végéig látogatható.
– Csak Dunakeszin élő művészek
alkotásaiból rendeznek kiállításokat?
– A mai világban nekünk is meg
kell tudnunk mutatnunk, amink
van. Elsősorban a város, vagy a városhoz valamilyen formában kötődő
művésztársadalom kap a Galériában
lehetőséget, ám amint azt említettem már, a régióban élő művészekkel is remek kapcsolatot ápolunk, így
az ő alkotásaikat is időnként bemu-

tatjuk a közönségnek. Szerencsére a
helyi média mindig tudósít egy-egy
kiállításunkról, így a tárlataink látogatottak. Ugyanakkor természetesen
olyan országos szervezésekben, mint
például a Múzeumok éjszakája, vagy
az Ars Sacra programokban is szívesen veszünk részt.
– Milyen a kapcsolatuk a helyi iskolákkal? Miként segítik a kis művészpalánták fejlődését?
– Városunk tanintézményeiben az
ún. „Iskolagalériák” rendszeres kiállításai is nagyban segítik a gyermekek alkotói szellemiségének fejlődését. A DunArt Galéria látogatói között is jelen van az iskolás korosztály,
aminek természetesen nagyon örülünk. Elképzelhetőnek tartom, hogy
a jövőben lesz az iskoláknak lehetőségük beépíteni egy-egy tanórát a
tanmenetükbe galériánk látogatása
céljából is. Művészeink között többen egyben pedagógusok is, így e tekintetben is készen állunk a közös
munka elmélyítésére.
– A Fő úton található Galérián kívül hol lesz a közeljövőben kiállításuk?
– Most aktuálisan a Dunakeszi
Feszt-en, amelyen már az indulása
óta jelen vagyunk. Kezdetben a szabadban, a Duna partján állítottuk ki
művészeink alkotásait, míg most, az
elmúlt néhány évhez hasonlóan egy
nagy sátorban lesz berendezve a kiállítás. Természetesen nem a galéria
aktuális tárlatából viszünk ki magunkkal képeket, hanem az Egyesület művészei adnak külön erre az
eseményre az alkotásaikból. Örömmel megyünk erre a rendezvényre,
hiszen ez a leglátogatottabb kiállításunk egész évben, ráadásul itt tudjuk bemutatni művészeink alkotásait a legszélesebb társadalmi rétegnek.
- molnár -

A kiállított művek titkokat kínálnak
A dunakeszi képzőművészek hagyományos, XIX. Nyári tárlata augusztus 19-én nyílt meg ezúttal a VOKE József Attila
Művelődési Központ felújítása miatt rendhagyó helyszínen, a DunArt Képzőművészeti Egyesület Galériájában.

A

helyszűke miatt idén kevesebb, harmincegy művész ötvenkét alkotásának bemutatására nyílt lehetőség, ám
a műfaji, tematikai változatosság, nem
utolsósorban a művek technikai megvalósításának sokszínűsége így is reprezentatív képet nyújt városunk képzőművészeti sokszínűségéről. Festmények,
grafikák, kis- és nagyméretű plasztikák, szobrok, festett színes kelmék, fotók nyújtotta látványban lehet része az
október közepéig nyitva tartó tárlat valamennyi látogatójának. A vidámságot,
derűs hangulatot nem csupán a karikatúrákban, hanem összességében a legtöbb alkotásban fellelhetjük. Jelen van a
természet megunhatatlan szépsége, harmóniája s benne az életöröm lélekemelő
optimizmusa. Mindez a magas színvonalú alkotások elgondolkodtató látványával ragadja meg a néző képzeletét.
A tárlatmegnyitón a közönséget, köztük
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati testület képviselőit valamint a művészeket Ceglédi Gabriella művelődésszer-

vező köszöntötte. Balogh Regina és Karskó
Kende hangulatos gitár-ének műsora után
Szalay József művésztanár, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke
mondott tárlatnyitót.
Szép és változatos tematikával és még
változatosabb technikával dolgoznak a
művészek, mondta az elnök, majd így folytatta: – A kiállított művek titkokat kínálnak, méghozzá egészen különleges titkokat. Ég és föld, menny és pokol, utalok néhány, ellenpontot is felmutató alkotásra.
Ugyanez mondható el a technikákról is.

Láthatók nagyon klasszikus plen air technikák, szinte hiperrealisztikus, fotorealista
festmények, gyönyörű, a technikai lehetőségeket kihasználó sejtelmes fotók, számítógépes grafikák. Mégis mindegyikről azt
mondjuk, hogy a maga kategóriájában titok hordozója. Ezeket a titkokat a szemlélődőnek kell megfejteni.
A megnyitó zárásaként Csoma Attila önkormányzati képviselő bejelentette,
hogy Állami ünnepünk alkalmából, augusztus 18-án a Vigadóban rendezett központi ünnepségen Peti Sándor fotóművész,
a DunArt Képzőművészeti Egyesület alapítója és elnöke Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.
Ezt követően átadták az alkotóknak a
művelődési központ hagyományos ajándékát, egy-egy palack nemes bort, majd késő
estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult a
rendezvény.
A Nyári tárlat október 14-ig tekinthető
meg a Fő úti DunArt Galériában.
Katona M. István
A szerző felvétele

Egész szezonra szóló zenei bérletet kínál
a kedves dunakeszi közönségnek
a VOKE József Attila Művelődési Központ

FARKAS FERENC BÉRLET 2016/17
a Váci Szimfonikus Zenekarral
Magyar Operett Napja
– 2016. október 21. 19 óra
Tervezett fellépők: Bordás
Barbara, Boncsér Gergely,
Pohly Boglárka, Jenei Gábor
Bogányi Gergely zongoraest
– 2016. november 11. 19 óra
Fellépő: Bogányi Gergely,
Kossuth-díjas zongoraművész
Újévi gála: kalandozás az
operától a musicalig
– 2017. január 12. 19 óra
Tervezett fellépők: Lukács
Anita, Janza Kata, Vadász
Zsolt
Csajkovszkij-est
– 2017. február 23. 19 óra

Közreműködő: Váci Szimfonikus Zenekar 1-4. előadás
Et vie Danse Táncstúdió és
Táncegyüttes 3. előadás
A bérlet ára: 6.000 forint
Bérletújítóknak szeptember
30-ig 10% kedvezmény.
Bérletvásárlás
szeptember
1-től a VOKE József Attila Művelődési Központ ideiglenes irodájában, a Fő út 110.
alatt és a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában.
Bérletinformáció: 30/ 6186833; info.vokejamk@gmail.
com
A műsorváltoztatás
fenntartjuk!

jogát
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Változatlanul sikeres, változatlanul népszerű
Három nap vidámság, három nap felhőtlen szórakozás, három
nap sport, izgalom, három nap zene, tánc, akrobatika, mindhárom nap ingyenes és fizetős játékok a gyerekeknek, a családoknak gasztronómiai élmények. És három nap kánikulai meleg.
Mindez együttesen a VI. Dunakeszi Feszt, városunk legkiemelkedőbb, rendkívül sikeres és népszerű rendezvénye.

M

ár az első nap, szeptember 9-én délután
hatalmas verseny hozta lázba a Liget utca
végén, a Duna-partra látogatókat.
A Kistérségi Hétpróba első számaként hagyományosan a sárkányhajó versenyre került sor, mely eddig
minden évben ugyancsak nagy küzdelmet eredményezett. Idén Dunakeszi, Göd és Mogyoród 22-22 fős
csapatai „szálltak vízre” a győzelem reményében. A korábbinál rövidebb, 1200 méteres távot kellett teljesíteni, melynek hajrájában, az utolsó 150 méternél az elöl haladó gödi
és dunakeszi evezősök közül a gödiek kezdtek óriási hajrába és elsőként
értek célba a szurkolók üdvrivalgása közepette. Így a 6 eddigi versenyből hármat Dunakeszi, hármat Göd
nyert. Érdekes, hogy eddig egyik város sem tudott duplázni.
A Katonadombig tartó rövid sétát a Dunakeszi Koncertfúvósok menetindulóinak ritmusára tették meg
a versenyzők s a közönség. A Nagyszínpadon Erdész Zoltán alpolgármester a fesztivált megnyitó szavai
után adta át a csapatoknak a díjakat
s az érmeket. Ezt követően a nagy
számban megjelent, főleg fiatalokból
álló rajongókat a Kelemen Kabátban,
a The Biebers popzenei együttesek,
majd DJ Fosters lemezlovas éjszakába nyúló zenei programmal szórakoztatták.
Másnap „teljes gőzzel” folytatódott a műsorfolyam. A Kisszínpadon egymást váltották a bemuta-
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tók. Láthattunk ritmikus gimnasztikát a Dunakeszi Future egyesülettől, különböző küzdősportokat
például a Taekwondo Fanatics SE
tagjaitól. Különleges légtornász
produkció kápráztatta el a közönséget a CommandArte társulat előadásában. Nemzetiségi programra is sor került az örmény és bolgár folklórcsoportok fellépésével.
És színpadra lépett a városunkban
már nevezetes Csiri-biri Pompon
csoport is. Mindeközben délelőtt
megtelt a Nagyszínpad előtti sátorral fedett „küzdőtér” kisgyermekes
családokkal az Alma együttes most
is vidám, szórakoztató színvonalas
műsorára.
Ám a délelőtti órák elsősorban az
izgalmak jegyében teltek el. Ugyanis folytatódtak a Kistérségi Hétpróba küzdelmei. A falmászás, a ro-

deó bika meglovaglása mellett nagy
mulatságot jelentett a sörivó verseny, mindent elsöprő szurkolás közepette zajlott az erős férfiak és nők
szkander vetélkedője. A kánikulai
melegben közönségmentes „magányukban” főzték jobbnál jobb ételeiket a versenyben lévő ínyesmesterek. És végül a 12-12 fős lelkes
gárdák veselkedtek neki a kifeszített kötélnek, hogy kiderüljön, melyik csapat a legerősebb. Késő délután aztán eljött az igazság pillanata, az eredményhirdetés. Előbb
elsorolták, hogy az egyes versenyszámokban milyen sorrendek alakultak ki, ennek megfelelően adta át
az érmeket Szabó József társadalmi
kapcsolatokért felelős tanácsnok,
majd kihirdették a végeredményt:
Holtversenyben osztozhatott a vándorkupán Dunakeszi és Mogyoród
csapata, második lett Göd gárdája.
A kupát a tervek szerint félévenkénti váltásban őrzik majd.
Az esti színpadi program ezúttal a rock and roll jegyében telt el. A
Mistery Gang együttes három – gitár, bőgő, dob – zenésze vérpezsdítő
rockabilly bulit rendezett. A nagyszerű hangulatalapozót követte Fenyő Miklós a tőle megszokott, csúcsra járatott koncertje, melyen minden
valószínűség szerint közönségrekordot is feljegyezhetünk a fesztek eddigi krónikájába. Ahogy mondják közel s távol egy gombostűt sem lehetett leejteni. Már ezért az estért is köszönet illeti a szervezőket.
És eljött a harmadik nap. Ezúttal a
tánc kapott főszerepet a Kisszínpadon. Megfért egymás mellett a HipHop, a balett, a hastánc, a rock and
roll és a néptánc. Mindenesetre nagyon szórakoztató volt többek között a Move&Dance Hip-Hop tánccsoport, a Zita Hastáncegyüttes, a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola bűbájos balett együttese, a Négy Muskétás rock and roll programja, a Kő-

rösi néptáncegyüttes, a különleges Kangoo Klub Hungary látványos műsora és nem utolsó sorban
a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
2.-3. osztályos csemetéinek táncbemutatója. A hagyományos német zenei kultúrából adott ízelítőt a Villányi Fúvószenekar. Ez utóbbi műsorblokk a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával
jött létre. A kisszínpadi műsorszámokat színvonalasan, szórakoztatóan, nem egyszer humorosan konferálta Magicz Ildikó, a Programiroda
munkatársa.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezésében rendkívül érdekes
és emlékezetes beszélgetést folytatott
az Irodalmi Szalon keretében Tarján Tamás irodalomtörténész Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Maridíjas színművésszel, a Halhatatlanok
társulatának örökös tagjával színészi
pályájáról, szerepeiről, s többek között hegykői gyermekkoráról.
A Nagyszínpad és előtere késő délután népesedett be. Előbb a magyar
világzenei stílus egyik meghatározó képviselője, a Cimbaliband műsorát hallgathattuk, majd feszt-záró programként a népszerű és kedvelt Caramel nagykoncertje vonzott
ugyancsak nagyszámú közönséget.
A sztárénekes színpadra lépése előtt lezajlott a várva várt sorsolás, melyen mindazok esélyesek voltak nyerni, akik három napon át kitöltötték a Programfüzetben található nyereményszelvényeket. Előbb
Dióssi Csaba polgármester köszönte
meg a hétpróbán szurkolók lelkesedését, s a lakosság nagyszámú részvételét a három napos rendezvényen.
Bejelentette, hogy jövőre is lesz Dunakeszi Feszt. A sorsoláson az értékes nyeremények mellet gazdára talált a fődíj is, a Merida Mouintain
Bike, a Winkler Sport felajánlásával, melyet a nyertes Gál Csaba Attila nagy örömmel személyesen vett át.
Még elmondjuk, hogy a három
nap során önálló sátraikban fogadta az érdeklődőket többek között a
VOKE József Attila Művelődési Központ, a városi könyvtár, a DunArt
Képzőművészeti Egyesület, a Kikötőerőd Múzeum, a német és a bolgár
nemzetiségi önkormányzat, a Református Egyház és nem utolsó sorban a Dunakeszi Programiroda. Ez
utóbbi munkatársai elismerésre méltóan sok munkája eredményeként az
idei Dunakeszi Feszt a korábbiakhoz
méltóan sikeres és emlékezetes volt.
Katona M. István
Fotó: A Szerző, KesziPress,
Vörös István
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„Állati jó családi nap volt!”
Augusztus 21-én került megrendezésre Dunakeszin – a
gyártelepi vasútállomás mellett, a Hobby Kutyaiskola
területén – az Állati Jó Családi Nap, immár másodszor.

A

rendezvényt tavaly
októberben
hívta
életre Jávor Regina és
csapata. Idén is sok
család kerekedett fel, hogy megnézze, milyen „állatságok” várják és jól érezze magát. Erre lehetőséget is adott a számos különféle program, bizonyítva a
szervezők kreativitását és környezetvédelem iránti elkötelezettségét.

A Jane Goodall Intézet munkatársai az állatvédelemre és
a környezettudatos életmódra hívták fel a figyelmet, az egymás iránti toleranciára tanított a
látássérült „lufis srác a Nyugatitól”, aki csodás léggömböket készített a kicsik számára. Nagy sikere volt a gyerekeknek szóló játékos – környezetvédelemre is
tanító – „10próbázoo” vetélkedőnek. A kicsik újra és újra vis�szamentek kirakózni, horgászni,
óriásbuborékot készíteni.
A Hobby Kutyaiskola agility
ügyességi versenyét követően őrző-védő bemutatót láthattunk és interaktív beszélgetés
zajlott a harci kutyák kapcsán.
Horse&Dog bemutató, állatsimogató, arcfestés, kutyakozmetikai tanácsadás és fizioterápiás állatorvos is várta a látogatókat: Dr. Szamosi Judit elmondta:
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sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fizioterápia nem csupán műtétek után segít a felépülésben: „Amikor egy állatnál az
öregedés jelei mutatkoznak, sokat segíthet rajta a megelőző aktív torna. Szakemberrel történt
konzultáció után bizonyos gyakorlatokat otthon is végeztethetünk az állattal.”- hívta fel a figyelmet.
Az egészségtudatossággal az
egészséges ételek is hangsúlyosabbakká válnak. A rendezvényen Meggyes Péter méhész asztalkájánál megtudhattuk, hogy
az általa is kínált selyemfűből
készült mézet az allergiások is
bátran fogyaszthatják.
Az újrahasznosítás jegyében
megismerkedhettünk a papírfonással, a gyerekek pedig üdítős
és tejes flakonokból madáretetőt
készítettek a „Probálkozoo” asztalkáinál, a legügyesebbek ajándékot kaptak. Árverésre is sor
került – újrahasznosított anyagokból készült játékokra lehetett licitálni –, melynek bevételét jótékony célra fordították: a
Canispro Állatvédő Alapítvány,
a DOGO Rescue Hungary (Argentin Dog Fajtamentés) és a Fióka- és Madármentés civil szervezet részesült a felajánlásokból.
A bejárat közelében elhelyezett fotófal a nap két fő témájára emlékeztet: az ugyancsak újrahasznosítással készült paraván
egy kutyát a magasba emelő alakot jelenít meg.
Mint Jávor Regina, a rendezvény életre hívója és fő szervezője elmondta, a kezdeményezés
civil adományokból jött létre, ismerősei és barátai által, akik a
kivitelezésben és a szervezésben is sokat segítettek. „A cél az,
hogy a jövőben minél többekhez eljusson a családi nap üzenete. Fontos beszélni és tenni az
állat-és környezetvédelemért az
újrahasznosításért. Ehhez szívesen fogadunk további felajánlásokat. Akit érdekel a kezdeményezés, a Facebook felületén a
„Kutyás lány és állatszerető barátai” (https://www.facebook.
com/kutyaslanyesbaratai) oldalán megtalál bennünket.”
Tihanyi-Konda Szilvia

FELHÍVÁS lejárt temetői sírhelyek megváltására

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. alatti köztemetőben az
1991-ben illetve 1991. előtt temetett elhunytak sírhely megváltása lejárt. A
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a nyugvási
idő letelte után a sírhelyet újra kell váltani. Újraváltás hiányában a sír feletti
rendelkezési jog visszaszáll a temető üzemeltetőjére.
SÍRHELYEK LEJÁRATI IDEJE: - szimpla, dupla és kiemelt sírhely esetén 25
év, - urnafülke vagy urnasírhely esetén 10 év. A 25 évre megváltott sírhelyek
újraváltási ideje minimum 10 év. A sírhely árak megtekinthetők a www.
dkkozuzemi.hu / temető üzemeltetés menüpont alatt.
Sírhely árak:
szimpla sírhely 25 évre
dupla sírhely 25 évre
kiemelt szimpla sírhely 25 évre
gyermek sírhely 25 évre
urna sírhely 10 évre
colombárium (szimpla) 10 évre
colombárium (dupla) 10 évre
egyedi urna sírhely (E-parcella)
bélelt- kripta sírhely 60 évre


30.480,-Ft
60.960,-Ft
63.500,-Ft
8.890,-Ft
35.560,-Ft
12.700,-Ft
40.640,-Ft
50.800,-Ft
127.000,-Ft
Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Üzemeltető: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Ügyintézés: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. Temető iroda hétfőtől péntekig 8:0016:00 óra között, mobil: 30-9818-618, e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

„A lélek az, ami éltet…!

Tanévnyitó szentmise
és zarándoklat az alagi
romtemplomhoz
Szeptember 3-án, szombaton dunakeszi négy katolikus plébániájának hívei közös gyalogos zarándoklaton vettek részt a Dunakeszi
határában lévő Árpád-kori templom romjához, ahol közös szentmisén imádkoztak és kérték a Szentlélek kiáradását az új tanév
kezdetén.

A

zarándoklat a Szent Mihály templomtól indult,
ahol a Szent Mihály egyházközség, a Jézus Szíve egyházközség, valamint a Görög
katolikus egyházközség hívei gyülekeztek. A zarándok menet az alagi
Szent Imre Templom érintésével ahol az Egyházközség hívei csatlakoztak a menethez - haladt tovább
az alagi majorban található Árpád
kori templomromhoz. Az egyházközségek azon hívei számára, akik
nem tudták vállalni a gyalogtúrát, a
szervezők az Önkormányzat támogatásával busszal juthattak el a szabad téren megrendezett rendkívüli
tanévnyitó szentmisére, ahol Dióssi
Csaba, Dunakeszi város polgármestere is tiszteletét tette.
A gyaloglók menet közben megtekintették a Szent István Általános Iskola újonnan épülő iskolaépületének
helyszínét. Az építkezés hamarosan megkezdődhet: szeptember 5-én
hétfőn rakták le az új iskola alapkövét. Ám a kő kevés: azt majd lélekkel
és szellemmel kell megtölteni: ez a
gondolat volt a szentmise fő üzenete.
A templomrom fölé magasodó fák
természet formálta lombkupoláján
átsejlő napsütésben valóban átszellemülhetett a lélek. A liturgiát Kecskés
Attila atya, a Szent Imre Egyházközség plébánosa celebrálta, aki többször kihangsúlyozta: bár romok között álltunk, nem ez a fontos – hiszen a lélek az, ami igazán épít. „A
szellem építő tevékenységét nem pótolja sem a pénz, sem a történelem.”
A múltbeli gyökerekre is emlékeztetett: „Ez a hely azok szellemiségének
öröksége, akik valamikor ezt a templomot építették. Nem hiába – ezt mutatja az is, hogy milyen hihetetlenül
gyorsan fejlődő településről zarándokoltunk most ide. Mi annak vagyunk
a gyümölcse, hogy itt valami elkez-

dődött.” – vont párhuzamot Kecskés
Attila atya a jelennel és az épülő iskolával.
„Szokás minden tanév kezdetén
minden egyházközösségben «Veni
Sancte» szentmisét tartani, amikor a
Szentlélek segítségét kérjük a tanulók
számára. Idén közösen imádkoztunk,
és ez csodálatos élmény volt. Különös
ereje van annak, amikor sokan együtt
énekelnek és együtt tapasztaljuk meg
a Szentlélek jelenlétét!” szögezte le
utóbb Kozsuch Zsolt atya, a Szent
Mihály templom plébánosa.
Az egyházközségek a szentmise
adományát a leendő katolikus iskola javára ajánlották fel. Szabó József
Dunakeszi önkormányzati képviselője, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka, az esemény egyik
fő szervezője elmondta, hogy a közös szentmise ötlete már régóta érlelődött. „Tíz évvel ezelőtt volt már
egy zarándoklat az alagi templomromnál, a római katolikus testvérgyülekezetekkel. Akkor a Szent Mihály-templom felszentelésének 250.
évfordulóját ünnepeltük, Pünkösd
alkalmából. Tavaly fogalmazódott
meg bennünk, hogy az összefogás
erejét hirdetve, folytatni kellene ezt
a hagyományt. Az esemény szervezésében most is oroszlánrészt vállalt Dr. Gyombolainé Kindler Edit
is, akinek idén márciusban Dunakeszi Város Önkormányzata Közművelődési Díjat adományozott odaadó
munkájáért. Szeretném még megköszönni a zarándoklat támogatóinak,
Dunakeszi Város Önkormányzatának, a Közüzemi Nonprofit Kft.-nek,
Petneházy Balázsnak és a Phamra
Press Kft.-nek a támogatást, amely
lehetővé tette ennek a zarándoklatnak a színvonalas lebonyolítását.”
Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: Vörös István
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Klubházat és élőfüves futballpályát avattunk
A tikkasztó nyári forróság ellenére is sokan látogattak ki augusztus 28-án vasárnap egy órakor a Városi Sportegyesület
Dunakeszi Fóti úti sporttelepére, ahol Dióssi Csaba polgármester, Seltenreich József sportigazgató, Temesvári István, a VSD
elnöke és Benkő Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, az MLSZ Pest megyei igazgatója ünnepélyesen avatták fel a kibővített és felújított klubházat és a centerpálya mögött az egykori salakos pálya helyén épített élőfüves futballpályát.

L

A Fradi öregfiúk csapata

áthatóan mindenki –
az U9-es korosztály
ifjú kis futballpalántáitól kezdve a gyermeküket elkísérő szülőkön
át, a Városi Sportegyesület
Dunakeszi szakosztályaiban
sportolók sokasága, a tisztességben megőszült szép korú
hűséges szurkolókig bezárólag – örült az új születésének,
az új köntösbe öltöztetett és
jelentősen kibővített klubházban kialakított esztétikus öltözőknek, a minden igényt kielégítő új sportpályának.
Jó volt látni az elégedett embereket, akik örömmel vet-

tek részt az avató ünnepségen,
amely egy nagy sikerű sportgála volt. Az új pályát elsőként az U9-es korosztályú csapatok – MTK, Vasas, Dunakeszi - vették birtokba. Az U11es korosztályban a Dunakeszi
Kinizsi futsal csapata, a Vasas
együttese – melyben két kislány is játszott -, a szomszédos Göd fiataljai és a vendéglátó Városi Sportegyesület Dunakeszi mérkőzött a trófeáért.
A kicsik után, délután fél
ötkor futottak ki a felnőttek
az új pályára, hogy lejátsszák
rajta az első bajnoki mérkőzést, melyen a Pest megyei

bajnokság III. osztályában
szereplő Városi Sportegyesület Dunakeszi második csapata Váchartány együttesét fogadta.
A centerpályán kora délután a VSD U17-es csapata a
Mészőly Ficisulival mérkőzött meg.
A futballrajongók számára
igazi különlegességnek ígérkezett a Fradi öregfiúk vendégjátéka a városi együttes ellen.
A foci varázsát jól jelzi, hogy
a tikkasztó meleg ellenére is
megtelt a nézőtér a futball szerelmeseivel, akik kíváncsiak
voltak az egykori kedvencekre. A régi legendák közül pályára lépett – többek között –
Rab Tibor, Keller József, Szenes
Sándor, Balogh Zoltán, Fischer
Pál, Bánki József, akik a régi
Fradi-szívvel és az oly sokszor
megcsodált technikai finomságokat megvillantva játszottak, noha az évtizedek elröpültek felettük is.
A városi együttes Benkő
Tamás, és a Vasutasban éveken át remekül teljesítő egykori gólzsák, Lőrincz László
és Mikessy Xavér vezérletével
igyekezett lépest tartani az
egykori legendákkal, de végül
is a Fradi kerekedett felül. Jó
ritmusú, gól gazdag mérkőzé-

sen 7-4-re nyert az FTC öregfiúk csapata. A hálás publikum mindkét együttes játékosait vastapssal köszöntötte
a mérkőzés végét jelentő sípszó után.
Kétségtelen, hogy a labdarúgásé volt a főszerep a sportnapon, de sokan voltak kíváncsiak a korf ball, a strandröplabda, a sakk mérkőzésekre,
az asztalitenisz és a karate bemutatókra.
A rendező sportegyesület
vezetősége a tartalmas sportprogramok mellett kulináris
élvezetek lehetőségével is kedveskedett, hiszen a Boszorkány Konyha szakácsai közel ötszáz adag gulyást főztek
a bográcságyúban, mellyel a
Városi Sportegyesület Dunakeszi megvendégelte a klubház és az élőfüves sportpálya
avató ünnepségre kilátogató több száz szurkolót, sportbarátot, akik remekül érezték
magukat ezen a sporttörténeti napon.
Mit is mondhatnák, bízunk
benne, hogy a folytatás is hasonló sok szép és kellemes élményeket hoz majd a város
sportolói és sportszerető közönsége számára.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A szülők reményteljesnek tartják a változást
Géza családja tizenhárom éve lakik Dunakeszin. Kisfiuk három éve focizik. – A Kinizsiben kezdtünk, majd a Vasutasban folytattuk, ahová követtük az edzőt. Most újra itt vagyunk a Fóti úton, a Városi Sportegyesület Dunakesziben. Láttuk az itteni fejlődést, nagyon pozitívak a visszajelzések. Tetszik a szülőknek, hogy egy nagy sportegyesületet akarnak, egységes, komolyan
felépített és támogatott csapatokban gondolkodnak. Jelentős előrelépést tapasztaltunk sok mindenben, köztük az edzői
csapat megerősítésében, az edzői gondolkodásban, a hozzáállásban – monda elismerően.

G

éza egyik jelentős változásként értékelte a
szülők szakszerű tájékoztatását, a létesítmény felújítását, az újabb jó minőségű futballpálya építését.
– Az én fiam az U13-as korosztályhoz tartozik. A csapatnak lehetősége lesz a Bozsik
programban és egyéb tornákon
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játszani, ami a gyerekek fejlődése szempontjából előnyös.
Arra az újságírói kérdésre,
hogy – mint ahogyan fogalmazott, rendkívül pozitívan fogadta az új egyesület megalakulását, a labdarúgó szakosztályok
egyesülését, a források és a lehetőségek koncentrálását – men�nyire egyéni vélemény vagy a

szülők többsége is hasonlóképpen gondolkodik így válaszolt:
- Akikkel tartom a kapcsolatot,
akikkel beszéltem, nincsenek
kevesen, mindannyian hozzám
hasonlóan nagyon előremutatónak, reményteljesnek tartják
a változást. Mindenki azt szeretné, hogy legyen egy egységes, jól működő egyesület, mert

nagyon jó képességű fiatalok
bontogatják szárnyaikat, akiknek a szerepléséhez, fejlődéséhez minden segítséget meg kell
adni. Erre ad esélyt a VSD megalakulása – mondta optimistán
Géza, akit két szülőtársa is biztatott, hogy mondja el véleményét nyilvánosan.
(Vetési)

Benkő Tamás: Optimista
vagyok a dunakeszi
labdarúgóélet jövőjét illetően
– Dunakeszi Fóti úti sporttelepe kétszintes öltözőépülettel
és új élőfüves tartalékpályával gazdagodott; a hivatalos átadás okán szervezett sportnap nem csupán városunk, hanem
Pest megye és a régió számára is ünnepi eseményt jelent, hiszen újabb, minden igényt kielégítő, impozáns létesítményt
sikerült a sportolók, labdarúgók százainak szolgálatába
állítani.

Temesvári István:
az önkormányzat kiemelten
támogatja a város sportéletét
A klubház és az élőfüves labdarúgó pályaavató ünnepségen – melyen jelen volt Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester – a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Temesvári István,
a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) elnöke örömét fejezte
ki, hogy az új egyesület 2016. július 1-én kelt jogerős határozattal
megkezdte működését. A VSD egy megszépült, és jelentősen kibővített klubházban, valamint egy újabb kiváló minőségű új futballpályán fogadhatja a város sportolóit.

A

A

A két csapatkapitány: a Fradi egyik legendája,
Keller József és Benkő Tamás

polgári
kormány
2010-ben kijelölte az
utat: a sport nemzeti ügy, stratégiai ágazat. Látva a sport elvitathatatlan erkölcsi, mentális és szakmai eredményeit – ebben ezen
a nyáron bőven lehetett osztályrészünk a júniusi labdarúgó
Európa-bajnokság, majd az augusztusi riói olimpia kapcsán –,
ennek létjogosultságát, az irány
helyességét talán ma már egyre
kevesebben kérdőjelezik meg.
A TAO-pályázatok rendszere –
amelyből ez a két beruházás is
megvalósult – a sportolási körülmények fejlődését szolgálják.
A kormány tehát megteremtette a sportinfrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit, a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a dunakeszi városvezetés támogatta, a
Városi Sportegyesület Dunakeszi vezetősége pedig hatalmas
munkát végezve lebonyolította
azt a több tízmilliós pályázatot,
amelynek eredményeként megépült a locsolórendszerrel felszerelt új edzőpálya, és megvalósult ez a csoda: az új, impozáns, kétszintes öltözőépület.
Köszönettel tartozunk mind-

azoknak, akik eme – nem csak
városi, hanem Pest megyei szinten is kiemelkedő – létesítményfejlesztést segítették, megvalósították. Az eredményre mindannyian büszkék lehetünk. A
Magyar Labdarúgó Szövetség
Pest megyei igazgatójaként, a
város ezen körzetének önkormányzati képviselőjeként, a
klub egykori tagjaként, időnként aktív focistaként és gyakorló szülőként sem kívánhatok mást magunknak, dunakeszieknek: használjuk ezt a
nagyszerű létesítményt jó közösségben minél többen és minél többet egészséggel, jó kedvvel, eredményesen! Az augusztus 28-ai VSD-sportnap sokunk számára egyben a városi
labdarúgóélet összefogásának
szimbolikus eseménye is volt:
a korábbi kinizsis és vasutasos
labdarúgók, edzők, sportvezetők egy zászló alatt, a Városi SE
színeiben mérkőztek meg a nap
záróeseményeként a Ferencváros öregfiúcsapata ellen. Remélem, nem kiabálom el, de kifejezetten optimista vagyok a dunakeszi labdarúgóélet jövőjét illetően.

z elnök elmondta, a mostani beruházás is bizonyítéka annak, hogy a város mennyire támogatja a sportélet fejlődését. A megújult, 430
négyzetméteres, kétszintes épületben öt öltöző, orvosi szobák,
szertárak kerültek kialakításra,
s emellett egy klubhelyiséggel is
gazdagodott az egyesület. A beruházás úgynevezett TAO-s pályázat keretében valósult meg, a
szükséges önrészt a város önkormányzata biztosította.
Temesvári István elmondta, hogy Dunakeszi legnagyobb
sportegyesülete jelenleg hét szakosztállyal működik, taglétszámuk már meghaladja az ezer főt.
Az elnök örömmel jelentette be,
hogy sikerült megállapodniuk a
Dunakeszi Vasutas SE-vel közel
200 ifjú futballista átigazolásáról.
– Nagy öröm ez számunkra, hiszen a fiatalok mellett az edzők is
a VSD-ben folytatják szakmai tevékenységüket. Egy hajóban evezünk, egy irányba tartunk, ami
nagyon bíztató jövőt nyit előttünk – hangsúlyozta.
Temesvári István szerint az integráció nem jelenti a sokszínűség eltűnését, a verseny korlátozását, hiszen egy biztos anyagi háttérrel működő egyesületben erre megvan a lehetőség, sőt
a játékosok között a jobb teljesítmény, a fejlődés elérése érdekében ez kívánatos is. - Ezt viszont
stabil szponzorok híján a különálló egyesületek nem tudják biztosítani a sportolni vágyó fiatalok számára, hiszen nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával és anyagi bázissal – húzta

alá az elnök, aki szerint az Önkormányzat támogatása biztonságot, kiszámíthatóságot ad az
egyesület hosszú távú zavartalan
működéséhez.
A klubház mellett a Magyar
Labdarúgó Szövetség és Benkő
Tamás önkormányzati képviselő, az MLSZ Pest Megyei elnöke jóvoltából egy olyan minőségi futballpálya is elkészült, amely
megyei I. osztályos mérkőzések
megrendezésére alkalmas. A jövőbeni tervekről szólva Temesvári István elmondta, hogy 2017
tavaszára egy új, fedett kézilabdacsarnokkal is gazdagodik a
Fóti úti sporttelep. A 276 millió
forintba kerülő beruházás költségeinek közel egyharmadát a
város önkormányzata vállalta
magára, a fennmaradó összeget
TAO-s pályázati forrásból fedezik. A hely szűke miatt az edzőcsarnokhoz – amelyben a 20x40
méteres pálya, négy öltöző, bírói szobák, szertárak kapnak helyet - egy 100-150 fő elhelyezésére alkalmas mobil lelátót tudnak
megépíteni.
Az átadó ünnepségen az egyesület minden szakosztálya bemutatkozott, a résztvevőket és
a vendégeket pedig bográcsgulyással látták vendégül. Az egyesület következő küldöttgyűlésére
– mely az elnököt és az elnökségi tagokat is megválasztja - szeptemberben kerül majd sor, ahová a szakosztályok mellett az önkormányzat is egy főt delegálhat
majd.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Sportparádé földön és levegőben
2016. szeptember 17-én és 18-án újra megrendezésre kerül a Dunakeszi Sportválasztó. Új helyszínen, új sportágakkal bővülve, ráadásul két nap élvezhetik a sportolás, a mozgás, no és a repülés fantasztikus élményét.

A

városunkban
tapasztalt
aktív
sportélet és a lakossági igények újfent megindokolták, hogy legyen (ezúttal egy nap helyett) egy hétvége, mikor összegyűlik az ös�szes, Dunakeszin működő és létező sportegyesület,
klub és csapat, bemutatva az általuk űzött sportágat.
A szokásos „foci, röpi, karate” ezúttal jelentősen kibővül,
ugyanis szeptember 17-én és 18-án, a Dunakeszi Reptérre

látogatók nem csupán a klasszikus értelemben vett egyéniés csapatsportokat próbálhatják ki, de betekintést nyerhetnek egy kissé rejtett világ, a repülés rejtelmeibe is.
Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy a szeptember 1718-ai hétvégén bátran öltse magára legkedvesebb sport cipőjét és látogasson el a Dunakeszi Sportválasztóra – nézze meg, próbálja ki, hadd sportoljon, mozduljon újra Dunakeszi!
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Interjú Szentandrási Zsolttal,
a VSD labdarúgó szakosztály vezetőjével
Mint arról e lap hasábjain is hírt adunk, jelentős változás történt Dunakeszi sportéletében az által, hogy 2016. július
1-től hivatalosan is megkezdte működését a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD), melybe integrálódott a Dunakeszi
Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület.

A

z utóbbi néhány évben nagy utat tett
meg az Egyesület, melynek hét aktív szakosztály van: labdarúgás, kézilabda, korfball, karate, sakk, strandröplabda, asztalitenisz. Az egyesülés, a városi
sportegyesület megalakítása
egy újabb nagy lehetőséget nyitott a Dunakeszi sportéletében,
melynek első példája, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkező Dunakeszi Vasutas labdarúgó szakosztálya a VSD kötelékében folytatja működését.
Rengeteg munkával és egyeztetéssel a háttérben megtörtént a megállapodás, melyről
Szentandrási Zsolt, a VSD Labdarúgó Szakosztály vezetőjét
kérdeztem meg.
- Az egyesület országos szinten is példaértékű lehet, legtöbbet ezzel Dunakeszi labdarúgó sportja és a dunakeszi gyerekek nyerték, és ez a városvezetés legfőbb célja. Célunk a
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városban egy erős és nagy létszámú utánpótlás nevelése a
magyar labdarúgás számára.
Ezzel a fúzióval és a tervezett
szakmai filozófiánkkal kívánjuk megvalósítani, hogy minél
több dunakeszi tehetséget, játékost nyerjünk meg a magyar
labdarúgás elitje számára. Felnőtt csapatunk kimondott- kimondatlan célja a megyei első
osztályba való feljutás, hiszen a
gyerekeknek is szükségük van
egy sikeresen szereplő első csapatra, mely a kitűzött célt megvalósítja. Minden gyereknek
fontosak a példaképek, akik
Messi, és Ronaldo is lehetnek,
de közvetlen környezetükben
szereplő játékosok is kiemelt
szerepet játszanak életükben.
- Hogyan épül fel a labdarúgó szakosztály?
- Mostantól 11 csapattal, több
mint 400 leigazolt játékossal:
Utánpótlás 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17,
19, valamint három felnőtt csa-

pat (megyei II. osztály, megyei
III. osztályban) kezdte meg az
őszi szezont. Minden gyereket
szeretnénk versenyeztetni valamilyen formában- Részt veszünk nemzetközi tornákon.
Ehhez minden feltétel adott.
Hazai tornákat is tudunk rendezni, rendelkezésünkre áll három gyönyörű, nagyon jó minőségű elő füves pálya. Úgy érzem, minden egyéb infrastrukturális feltétel adott, a gyerekek
étkeztetése, utaztatása, felszerelések (mezek, melegítők, labdák
stb.). A létrejött háttérbázis kialakítása a TAO pályázatok és a
város támogatása által megvalósulhat. Nagyon örülök, hogy
a fúzió által jó hangulatú, ös�szefogott labdarúgó szakosztály
valósulhat meg.
Szentandrási Zsolt 40 éve a
magyar labdarúgásban szerepel, mint játékos és később,
mint edző. Sokat tanult az edző
szakmában, megvan a legjobb
UEFA licensze. Az elmúlt hét
évben a Ferencváros Tornaclub
utánpótlásban dolgozott. Hatalmas kihívásnak érzi, hogy
ekkora város labdarúgó szakosztályát vezetheti, Lőrincz
Lászlóval közösen.

Apróhirdetés
•
Szőnyegtisztítás
háztól
1000 Ft/ m2. Tel.: 06-30-296-1771

házig,

Az elhangzott tervek megvalósításához sok sikert és nyugodt, eredményes szakmai
munkát kívánunk! Hajrá Dunakeszi!
A megyei II osztályban szereplő felnőtt csapat remek rajtot vett, az első négy fordulót
megnyerte és vezeti a Pest megye Északi csoportját.
Eredmények:
Gödi SE – VSD 0-2 (Szabó B,
Szántó)
VSD- Verőce 3-1 (Cifra 11ből, öngól, Füzesi)
Vác- VSD 0-4 (Veres, Makk,
Szabó B, Vincze)
VSD – Piliscsaba 4-2 (Szűcs,
Makk, Menyhei, Lőrinc)
Solymosi László
Fotó: KesziPress

Sikert sikerre halmozott a GDSE-Kőrösi röplabda csapat
A GDSE-Kőrösi röplabda csapata már augusztus elején megkezdte a felkészülést az új szezonra, melynek jegyében
edzőtáborban is voltak a lányokkal – nyilatkozta lapunknak Görög Hajnalka.

A

z Oláhné Szűcs Katalin – Görög Hajnalka
edzőpáros
tagja
elmondta,
hogy jól zárták a tavalyi bajnoki évet. – Pest megye bajnoka
lettünk teremben a Diákolimpián, strandröplabdában az
egyik mini korosztályos csapatunk országos bajnokságot
nyert, a másik pedig bronzérmet szerzett. Egyesületi szinten az U14 korosztályban a
Szeged kupán és a Közép-magyarországi
bajnokságban
egyaránt a második helyet szerezték meg lányaink, akik közül hárman bekerültek a korosztályos válogatott keretbe –
mondta büszkén Görög Hajnalka.

Az edzőpáros hatalmas szakmai elismerésnek és előrelépésnek tekinti, hogy az egyesülettel az új idényre együttműködési szerződést kötött a Vasas.
- Eddig csak a mini korosztályosainkat tudtuk versenyeztetni a szövetség által kiírt országos bajnokságokban, most
már a Vasas segítségével a nagyobbakat, az U14-es csapatunkat is el tudjuk indítani az
Országos Gyerek Bajnokságon
(OGYB) – újságolta a jó hírt a
fiatal edző.
Görög Hajnalka beszámolt
arról is, hogy szeptember közepétől újabb korosztályok, a
2006/2007-ben született lányok
számára is elindítják az edzéseket a Kőrösiben, melyeket hét-

főn, szerdán és csütörtökön
tartanak.
Jelentkezni lehet Oláhné
Szűcs Katalin és Görög Hajnalka
edzőknél az iskolá-

Asztalitenisz

Remekül szerepeltek az ifjú
tehetségek és a felnőttek

ban és a következő telefonszámokon: +36-06-70/419-5699,
+36-06-70/561-0534
(B.Szentmártoni)

Volentics Anna
a címeres mezben

Budapesten az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték meg a fiatal asztaliteniszezők Reménységek kupáját, ahol a Városi SE Dunakeszi csapata három gyerekkel képviseltette magát. Mint azt Lindner Ádámtól, az egyesület kiváló szakemberétől megtudtuk, az U10-es korosztályban Szlivka Norbert az 5. helyet szerezte meg,
Káder Benedek U11-es korosztályban 3. helyezett lett, és Nagy Dávid ugyanebben a
kategóriában 7. helyezést ért el. Fiataljaink sikerének sportértékét jelentősen növeli, hogy a versenyre az egész országból érkeztek ifjú versenyzők.

- Örömmel adok hírt arról, hogy a Városi SE Dunakeszi fiatal versenyzőjét,
Volentics Annát meghívták az U11-es
Magyar válogatottba és részt vehetett a Franciaországban rendezett
Euro Minichamps versenyen, amely a
korosztály nem hivatalos Európa Bajnoksága – tájékoztatta a Dunakeszi
Polgárt Lindner Ádám, a VSD asztalitenisz szakosztály vezetőedzője.

L

Kék mezben a dobogó harmadik fokán Káder Benedek, szintén kék mezben a 7. helyezett Nagy Dávid

indner Ádám arról is tájékoztatott,
hogy megkezdődött a csapatbajnoki szezon is.
- Ebben a szezonban három csapatot indítottunk. A Városi SE Dunakeszi
első csapata, amely az NB III-ban szerepel,
Vecsésre látogatott, ahonnan főlényes 14-4
arányú győzelemmel elhozta a két bajnoki
pontot.
A Városi SE Dunakeszi II. csapata a Pest

Megye I/C bajnokság Déli csoportjában
kezdte meg a szezont, és Tápiógyörgyön
13-5 arányban győzött.
A Városi SE Dunakeszi III. csapata a Pest
Megye I/C Északi csoportjában szerepel,
amely itthon játszotta első meccsét Őrbot�tyán csapata ellen és 11-7-es arányú győzelemmel szintén jól kezdte a bajnoki évadot –
mondta Lindner Ádám.

- Anna szépen helytállt élete első válogatottbeli versenyén és az első és a második csoportkörből is továbbjutott. A
harmadik csoportkörben sajnos kikapott
francia ellenfelétől és attól az orosz játékostól, aki végül a 3. helyen végzett. Sajnos így nem jutott a 32-es főtáblára, a 3348. helyen végzett a rangos nemzetközi
versenyen, melyen az európai országok
több mint száz legjobb versenyzője vett
részt – értékelte a fiatal dunakeszis lány
teljesítményét Lindner Ádám.
VTSI
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