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Tuzson Bence: „Magyarország
a múlt, a jelen és a jövő
magyarjainak szövetségéből áll”

„1956 arra tanított meg bennünket, hogy egységet kell teremteni” – jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség szónoka.

D

unakeszin az ’56-os
forradalom és szabadságharc 40. évfordulója előtt tisztelegve alkotta meg Lengyel István művésztanár civil kezdeményezésre a közadakozásból
emelt, a magyar nemzet szabadság vágyát szimbolizáló Gólya
emlékművet, amely és környezete az önkormányzat jóvoltából megújult a 60. évfordulóra.
A Fő úti Kegyeleti parkban
rendezett ünnepségen a Himnusz közös eléneklése után
Hoványné Martikán Erika tanárnő egykori színjátszó növendékei, Bárány Gergely és Soós
Alex, Márai Sándor Mennyből
az angyal című versét szavalták el.
A megrázó hitelességgel
tolmácsolt vers elhangzása
után Dióssi Csaba polgármester Dunakeszi Város Önkormányzata nevében díszemléklapot adott át Kövesdi Károly és
Takács Imre dunakeszi lakosoknak az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az azt követő megtorlások idején tanúsított bátor és
méltóságteljes helytállásukért.
A harmadik kitüntetett személyiségnek, Wittner Máriának később adják át Dunakeszi elismerését, aki egy ünnepi meghívás miatt nem tudott
részt venni a városi megemlékezésen.
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédben kiemelte: Illyés Gyula, Egy mondat a zsarnokság4 Dunakeszi Polgár

Tuzson Bence államtitkár,
Dunakeszi országgyűlési
képviselője

ról című versében egyetlen bővített mondatban fejezte ki, mit
jelent a diktatúra, az önkény. E
témáról ennyire kifejező verset
azóta sem írtak, sem Magyarországon, sem pedig a világban.
Ahogy a költő mondja, még halálunk is a diktatúrát szolgálja.
Ez a vers 1950-ben született
és 38 évig, 1988-ig nem lehetett
sem elmondani, sem leírni. S
amikor ’56-ban nyilvánosságra
került, akkor is csak kézzel írott
papíron terjesztették.” – utalt a
korszak diktatúrájára.
Európának
szerencsésebb,
nyugati felén másként élték meg
ezt a korszakot. Ott, 1945-ben,
a II. világháború után lezárult

a véres korszak, lezárult a tombolás, a diktatúra. Ott a béke, az
építkezés időszaka kezdődött –
mondta Tuzson Bence, aki utalva a történelmi korszakra kijelentette: - Mi Európának ezen a
felén nem voltunk ilyen szerencsések. Terrort terror, diktatúrát diktatúra követett. Nagy tanulság ez számunkra – hangsúlyozta szomorú tényként, majd
arról beszélt, hogy a Rákosi korszak atomjaira szedte szét a társadalmat. A félelem uralmát
törte meg az ’56-os forradalom,
újra egységes lett – igaz csak néhány hétre - a magyar nemzet
– fogalmazott az országgyűlési
képviselő.
Tuzson Bence arra kérte
az ünneplőket, hogy mesélje-

hogy mi történt itt, Dunakeszin,
milyen volt az, amikor munkásgyűlést tartottak. Milyen volt a
gyertyás felvonulás, milyen volt
az, amikor a Fóti úton az árokban hagyott tankból a gyerekek mindent kiszereltek. Meséljék el, hogyan verték le itt – mellettünk - a vörös csillagot, s milyen volt az, amikor itt, a temető
mellett az egyetlen véres ütközet lezajlott, melynek hősi halottáról Cserepkai Istvánról is meg
kell emlékeznünk – hívta fel az
ünneplők figyelmét. – Meséljenek – folytatta – a 15 éves dunakeszi Pálinkás Istvánról, aki
a Corvin közben haslövést kapott, ám nem abba halt bele, hanem kórházi ágyában hunyt el a
tisztogató szovjet alakulat halá-

Dr. Molnár György, Dióssi Csaba,
Tuzson Bence főhajtása az '56-os
hősök emlékművénél

nek, mondják el gyermekeiknek, unokáiknak, hogy milyen
volt 1956 forradalma. – Minden
családnak megvan a maga története 1956-ról. Meséljék el azt,

los lövésétől. Emlékeznünk kell
a hősökre, hogy áldozatuk ne
legyen hiábavaló, mert ők hagyták ránk a szabadság szeretetét.
– Mi magyarok szeretjük a

szabadságot, erről szól a mi történelmünk, a szabadság története. Zrínyi, Rákóczi, Kossuth,
Petőfi, a magyar történelem
nagy alakjai mindig a szabadságért, a függetlenségért, Magyarország önrendelkezéséért
álltak ki – emelte ki az ünnepi
szónok, aki szerint 1956 is erre
épült, ez biztos alapot jelent a
mai Magyarország számára.
Mai szabadságunk, a mai magyar nemzet szabadsága 1956
hőseinek áldozatából sarjadt ki.
Magyarország a múlt, a jelen
és a jövő magyarjainak szövetségéből áll – fogalmazott. Tuzson Bence emlékeztette az ünneplőket, hogy szabadságunkat mindig meg kell őriznünk.
A XXI. században is ki kell állnunk szabadságunkért, Magyarországért – jelentette ki az
államtitkár, aki így zárta ünnepi beszédét: „1956 arra tanított

meg bennünket, hogy egységet
kell teremteni. Éljen az 1956-os
forradalom, éljen a magyar szabadság!” Az ünnepi megemlékezés
az ’56-os forradalom hőseinek
tiszteletére a kegyelet és hála virágainak elhelyezésével folytatódott. Elsőként Tuzson Bence
országgyűlési képviselő, Dióssi
Csaba polgármester, és dr. Molnár György városi jegyző tisztelgett főhajtással a forradalmárok bátorsága, hazaszeretete előtt.
Az ünnepségen – melyen
közreműködött Tóth Ferenc
karmester vezényletével a Dunakeszi Koncertfúvósok zenekar – lerótták kegyeletüket a
helyi pártok, iskolák, intézmények, civil közösségek képviselői is.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Wittner Mária küldetése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából vehette át Wittner
Mária, ’56-os halálraítélt, volt Fideszes országgyűlési képviselő, városunk díszpolgára az Emberi Méltóság Tanácsa által adományozott Emberi Méltóságért kitüntetést.
S ugyancsak az évforduló alkalmából Dunakeszi Város Önkormányzata Díszemléklapot
adományozott Wittner Máriának.

N

em volt könnyű időpontot egyeztetni
vele, ugyanis fáradhatatlanul járja az
országot, naptárjában sűrűn sorjáznak a meghívások, s ő szinte mindegyiknek eleget tesz. Mert hiszi és vallja, hogy
’56 igazságát még most is nap, mint nap hirdetni
kell tettekkel és szavakkal egyaránt. Ez számára
küldetés, melynek belső indíttatásáról is szenvedélyesen beszélt találkozásunk alkalmából.
„Árpádföldön adtuk át a Tóth Ilona Emlékházat. Nagyon szép, nagyon tartalmas és megrázó
lett a múzeum. Beszéd helyett felolvastam egy levelet, amit Ungár Ilona zalaegerszegi történelem
tanárnő küldött Tóth Ilona mennyei rendelőjébe címezve. Egy mondatot idézek: „Ha már nem
gyógyíthatod itt lent, a magyar népet, akkor gyógyítsd a rendelődből a 15 millió magyart!”
Mi is Tóth Ilona igazsága? Mindannyiunk
igazsága, ’56 igazsága! A kezdeti időszakban Kádár még forradalomról beszélt. Aztán ez átváltódott ellenforradalommá, viszont amikor hazacsaltak embereket, akkor még forradalomról
volt szó. A Corvin-közi társam, Havrilla Béláné Sticker Katalin Svájcból jött haza, mert Kádár büntetlenséget ígért. De a büntetlenség az
lett, hogy felakasztották. Akkor nem tudom, mi
a büntetés…
Nagyon működött a szocialista halálgyár.
220 halottról beszélnek, de sokkal több volt. A
Kossuth téren emlékeztünk a sortűzről. Az első
könyv 56 halottról beszél. Honnan tudja a szerző, megszámolta? Hiszen a túlélők szerint a tér
tocsogott a vértől. Egy szemtanú elmondta, hogy
a 2-es metró akkori építésénél áttörték a palánkot és oda is dobtak be halottakat. Kapuváron tíz
iskola vetélkedőjén kaptam egy verset egy magyar tanárnő hagyatékából. Ő szemtanú volt a
Kossuth téren és többek között ezt írta: Te, aki
majd itt mész a metrón, soha ne felejtsd el, hogy
ott vannak betemetve emberek.
Számomra ez is nagyon fontos. Még mindig rengeteg titok van ’56 körül. Krassó György
1990-ben feljelentette név szerint a sortüzek vezénylőit. Mosonmagyaróváron 50-ről beszélnek, de a temetőben 102 hallott van nyilvántartva. December 8-án lesz a salgótarjáni sortűz évfordulója. Beszéltem egy olyan emberrel, aki elmondta, hogy az apja bányász volt és a siktáról
feljövőket szinte oda terelték a sortűzhöz. Itt is
50 áldozatról beszélnek, de a duplája van törzskönyvezve…
Ezek a fontosak, nem azok, amiket én átéltem,
rólam már megjelent négy könyv. Nem ez az érdekes, hanem Magyarország jelenlegi helyzete. Az Emberi Méltóságért kitüntetés nagy meglepetés volt nekem. Jó lenne, ha minden ember
megkaphatná ezt a díjat, mert akkor azt mondhatnám, hogy valami gyökeresen változik az országban. De aki a Himnusz alatt odaáll fütyülni,

A Wittner Mária mellett látható képet
Szinte Gábor (1928-2012) festő, grafikus,
díszlettervező festette 1956. november 23-án
lakása ablakából kinézve
az a sátán csapatába tartozik. A miniszterelnök
is azt mondta ki, amit én is gondolok…
Én hiszem azt, hogy nem véletlen az, hogy
fennmaradtunk, nem ezer, hanem több ezer éve.
Azok az üzenetek mondják ezt, amelyek lejönnek Attilától, Jézustól, Pió atyától. A migránsokkal kapcsolatban is azt mondja az üzenet, hogy
még könyörület árán se fogadjunk be migránsokat. Ők más miliőben élnek, ott kell segíteni
őket, ahol élnek…
A hatvan éves évforduló kapcsán járom az
országot. A legkisebb faluban is, az óvodásoktól a nyugdíjasokig nagyon sok közös program
volt. Fertődön egy kisfiú, talán negyedikes lehetett, Márai Sándortól a Mennyből az angyalt
dermesztően mondta el. Volt egy jelvényem, az
Országalma a kettős kereszttel. Neki ajándékoztam, pedig nem akartam bárkinek is odaadni…
Az emberek emlékezni akarnak, ezt tapasztaltam mindenütt, az a szorító bilincs, ami sokáig körbefogta az országot, elpattant, s ez nagyon
felemelő érzés. Át kell adnunk ’56 igazságát. Hiszen ez nem arról szól, amit 33 évig az iskolákban tanítottak, hogy ez a csőcselék forradalma
volt. Én megfogadtam a siralomházban, amikor egyedül maradtam, amikor elvitték a Katit,
hogy ha az életben módom lesz rá, én nem fogok
hallgatni. El kell mondani mindent, ne akarják a
szőnyeg alá söpörni a bűneiket, mert annyi van.
Én nem fogom abba hagyni, amíg élek. Mert ezt
megköveteli az emberi tisztesség. Nem szeretném, hogy a fiatalok úgy járnának, ahogy mi.
Nőjenek fel szabadságban, tudjanak különbséget tenni jó és rossz között. Tudjanak különbséget tenni hazaszeretet és hazaárulók között. Mi
megharcoltuk a magunk harcát. Hiszem, hogy
a mai fiatalok, ha veszélyben lenne a hazájuk,
megtalálják az utat, hogy megvédjék a hazát…”
Lejegyezte: Katona M. István
A szerző felvétele
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Az ’56-os forradalom és szabadságharc
dunakeszi élő tanúi
Idén emlékeztünk meg az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. Az október 23-án rendezett városi
ünnepségen Dióssi Csaba polgármester Dunakeszi Város Önkormányzata nevében díszemléklapot adott át Kövesdi
Károlynak és Takács Imrének az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az azt követő megtorlások idején
tanúsított bátor és méltóságteljes helytállásukért. A harmadik kitüntetett személyiségnek, Wittner Máriának később adják át Dunakeszi elismerését, aki egy ünnepi meghívás miatt nem tudott részt venni a városi megemlékezésen.

A

méltóságteljes városi
megemlékezés után
Kövesdi Károly és
Takács Imre idézte
fel a történelmi jelentőségű forradalmi napok idején átélt személyes élményeit, a megtorlás
éveit.

Takács Imre

- Örülök, hogy megéltem a
hatvanadik évfordulót. Szívesen emlékszem vissza a forradalomra, mert csodálatos volt
részt venni benne. Ne adj Isten,
ha még egyszer ilyen forradalom lenne, ha visszajönnének
a volt elvtársak, akkor én ma is
ott lennék – nyilatkozta büszkén a Dunakeszi Polgárnak Takács Imre.
Mint elmondta, a forradalom
idején Békés megyében volt egy
kis faluban, ahol ledöntötték a

szovjet emlékművet, a tanácsi
vezetést elzavarták, leszerelték a rendőrséget. Sőt bementek a pártbizottságra is, ahol
nagy számban dugtak el fegyvereket, melyeket azért akartak a párttagoknak szétosztani, hogy tüntetés esetén lőjenek bele a tömegbe. Mindezt
a párttitkár fiától tudták meg,
aki jó barátjuk volt. „A fiú azt
mondta az apjának, ha belemersz lövetni a tömegbe, akkor
én leszek az első, aki agyonlő”
– idézte a drámai helyzetet.
Takács Imréék magukhoz
vették a fegyvereket, melyek
segítségével tudták leszerelni a
rendőrséget. A forradalom leverésekor felutazott Budapestre, s itt harcolt tovább, amíg
még lehetett. – Csodálatos volt
a forradalom, amit csak egyszer élhet át az ember – mondta elérzékenyülve Takács Imre,
aki negyven éve él Dunakeszin.
Arra a kérdésre, hogy 1956
mit üzen a ma ifjúságának, így
válaszolt: „Ha a helyzet úgy
hozná, ők is bátran álljanak ki
a barikádokra.”

Kövesdi Károly
- 1956-ban éppen ipari tanuló voltam Újpesten. Arra emlékszem, hogy október 23-án

még dolgoztunk az Izzóban, de
24-én már sztrájkoltunk. Dunakeszin ezen a napon volt a
tüntetés, a templom mellett,
a hősök emlékművénél volt a
gyűlés, s innen indultak fegyvereket szerezni a rendőrségre és Fótra az ávós laktanyából – mesél emlékeiről Kövesdi Károly. Felidézte azt az esetet, amikor éppen a mai 56-os
emlékmű magasságában lőttek ki légvédelmi löveggel egy
szovjet gépkocsit, amely azt a
tartálykocsit kísérte, amiben
Vácról szállítottak üzemanyagot Budapestre a tankoknak. A
hét orosz katona közül egy maradt életben, de a tűzharcban
– melyet a szovjetek kezdtek –
életét vesztette a felkelők oldalán harcoló Cserepkai István is.
Kövesdi Károly 8 év börtönbüntetést kapott a forradalomban való részvétele miatt,
s a többi bajtársával, öccsével
együtt 1956 karácsonyán tartóztatták le. A korábban elrejtett fegyvereiket előre kiásták a
hatalom emberei, mielőtt értük
jöttek volna, s mint mondja,
sejtik ki lehetett az, aki elárulta
őket. – Hárman - Nikon Béla,
Nagy Ferenc, Flórián István –
tíz-tíz évet kaptak, de ők már a
hetvenes, nyolcvanas években
meghaltak – emlékszik társaira

Kövesdi Károly, aki 5 év és három hónap letöltése után 1962
áprilisában idő előtt szabadult
a váci börtönből. A hét évre elítélt öccse idén halt meg.
A negyvenes években édesanyjuk után a II. világháborúban hadifogságban elhunyt
édesapjukat is elvesztették kisgyermekként. Nővérük és
bátyjuk nevelte fel a három kisebb testvért. Nehéz és küzdelmes életük volt – válaszolta kérdésünkre. Hogy megérte-e küzdeni és börtönben ülni,
így felelt: - Erre nehéz válaszolni, de harcoltunk a forradalom
idején, és utána is, mert csak
így lehet emberként talpon maradni – mondta 77 éves Kövesdi Károly.

A szabadság szimbóluma
Lengyel István művésztanár a Dunakeszin élők által Gólyaként emlegetett emlékművet 20 évvel ezelőtt, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 40. évfordulója tiszteletére készítette el. A Fő út melletti Kegyeleti parkban emelt
különleges emlékmű civil kezdeményezésre, közadakozásból épült.

H

úsz év távlatából
– a 60. évfordulóra rendezett városi
ünnepséget követően - az alkotóművész így emlékezett vissza a Gólya születésére. – A rendszerváltás után
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sok 56-os emlékmű készült országszerte. Leginkább kopjafával, kereszttel emlékeztek a
forradalomra. Engem 1996ban, Dunakeszin működő civil szervezetek kértek fel az
emlékmű megalkotására, me-

lyet közadakozásból valósítottunk meg. Az összegyűjtött
pénz nem volt elég ahhoz, hogy
bronzemlékművet emeljünk,
ezért döntöttünk a fa mellett.
A civil közösség felkérésekor
arra gondoltam, valami külön-

leges formát kellene választani.
A költészetben és a népi emlékezetben a gólya a hazaszeretet szimbóluma. Nagyon szép
verssorokat lehet olvasni, főleg
1848 környéki időkből, a rab
gólyákról. Ez a téma, ez a gó-

lya ötvöződött a mindig megújulni képes életet jelképező
főnixmadárral. A temető hangulata, környezete is hatással
volt az alkotásra. A lánc a rabságot jelenti, az áldozatokra,
felakasztott, agyonlőtt, száműzetésbe kényszerített, elnémított emberekre a szárnytollakon elhelyezett kopjafák emlékeztetnek. Ezért is sajnálom,
hogy a jeles évfordulóra elkészült viacolor sétány nem „járja” körbe a szobrot. A halottaival idekötött, súlyos rabsággal küzdő nemzet szimbóluma
a gólyamadár – fogalmazott a
művész.
Lengyel István elmondta;
a nyáron felmérték a 20 éves
szobor állapotát, melyről megállapították, hogy az időjárás
okozta károsodás miatt nagyon is megérett a felújításra. A forradalom 60. évfordulójára a rekonstrukció keretében kicserélték, újjávarázsolták az emlékmű felső részét, a
szárnytollakat, a kopjafákat.
A felújítás részeként – a Fő úti
járdától egészen az emlékműig
- viacolor sétányt építtetett az
Önkormányzat.
Lengyel István reméli, hogy
sokáig megmaradhat ebben a
szép állapotában a Gólya. Azaz
emlékmű, amelyre alkotója ma
is nagyon büszke, ami nagyon
szép példája a közösségi összefogás alkotóerejének.
Az összeállítást írta:
Vetési Imre

Még többet
a Gólya születéséről…
Az 1956. október 23.-i forradalom 60. évfordulójának tiszteletére szépen és igényesen felújított Gólya és megújított környezet fogadta az ünneplőket. Dunakeszi Város Önkormányzatától külön meghívót kaptak azok a személyek, akik a Gólya megalkotásában részt vettek. Az
ünnepség arra is adott alkalmat, hogy találkozzanak azok a személyek, akik jelen voltak az
56-os dunakeszi történéseinél, szemtanúi, részesei voltak az eseményeknek.

Ú

gy gondolom, hogy
a korhű megemlékezés mindig gazdagítja ismereteinket, pallérozza helyi műveltségünket, feledhetetlenné teszi azon emberek érdemét, kik a közösségért,
Dunakesziért tettek. Ezeket az
emlékeket frissítettük fel az ünnepség után egy kis asztaltársaságban egy gőzölgő, finom kávé
mellett.
A rendszerváltás ifjú éveiben Dunakeszin a civil társadalom a Szövetség Dunakesziért
civil egyesület, a Kisgazdapárt, a
Magyar Út, a MIÉP és az MDF
mentén aktivizálódtak.
1996 tavaszán a Forradalom
40. évfordulójának évében született meg a gondolat Magyar János fejében, hogy egy méltó emlékhely kialakításával emlékezzen a város az évfordulóra, egyben tisztelegjen a dunakeszi
eseményekben résztvevőkre.
A gondolatot minden szervezet felkarolta és megindult a
megvalósítása. A helyi Önkor-

A Gólya és alkotója,
Lengyel István művésztanár

mányzathoz érkezett beterjesztést ott nem fogadták olyan lelkesen, mint a civilek. A visszaemlékezők szerint, Villási László
polgármester és dr. Hajas István
jegyző által vezetett hivatal nem
támogatta, de nem is akadályozta az ötlet megvalósulását.
Az emlékmű, emlékhely megvalósulását rendkívüli módon
katalizálta Lengyel István művésszel történő találkozás, ahol
a magyar szabadság gondolata
és a magyar népdal ötvözetéből
megszületett, manifesztálódott
egy gólya szobor makettje.
Ez a kis makett és a civilek lelkesedése hétvégenként a civil találkozások fő témája és célja volt.
Tudták, hogy nem számíthatnak
más támogatásra csak saját erejükre. Magyar János koordinálásával napról napra gazdagabbá vált a kivitelezés reménye. A
szervező munkának köszönhetően sorra jelentkeztek az önkéntes munkavégzők és önkéntes felajánlások. Egyedüli intézményi támogatást a Varga Lajos
vezette Járműjavítótól és a Közüzemi Kft.-től kaptak a civilek.
A kiválasztott helyszín, a mai
emlékmű területe volt, a temető
régebbi része, ahol sok I. világháborús hős is nyugszik. A városi
vezetés a területet biztosította és
ezzel elhárult minden akadály
a megvalósulás előtt. Lengyel
Pista tervei alapján megindult a
megvalósítás. A civilek a megvalósításhoz nem kértek és nem
kaptak engedélyt.
A visszaemlékezők az átadás
előtti utolsó esős és rideg napjaira emlékeztek, mikor a fatuskókat háncsolták a hidegben, mely
a járófelületet képezte a sírok között és a lépcsőt valósította meg a
szoborhoz.
A visszaemlékezők kiemelték Vincze József tevékenységét,
ki a szobor fémvázát hegesztette, Gaál András munkáját, ki az
ácsmunkában jeleskedett, Kiss
József részvételét a bejárati kapu

készítésében, Lászik Ferit, ki az
emlékmű környezetében lévő sírokat javította, Bauer Mártont,
ki az anyagszállításban segédkezett. Természetesen a lista nem
teljes és ezúton kérünk elnézést
azoktól, kiknek neve itt nem szerepel az emlékezet kopottsága
miatt.
De álljon itt az a lista, szintén
a teljesség igénye nélkül, kiknek
munkájára emlékszik a társaság:
Bauer Márton, Budai László,
Chiba Miklós, Ferenc János, Gaál
András, Kiss József, Kliment
Géza, Lengyel István, Magyar János, Molnár János, Skripecky István, Tóth Márton, Vincze József,
Virágh Péter. Akik már eltávoztak: Dr. Kindler József, Hajcskó
Gyula, Hoffer Ottó, Mezei Mihály, Mihály József, Rátki Zoltán.
Az átadó ünnepségen nagyon sokan jelentek meg. Nemes gesztus volt a kivitelezők
részéről, hogy ezt követően átadták a város részére az emlékművet. Azóta a szobor és
az emlékhely a Dunakeszi forradalmi történések hivatalos
ünnephelye lett. A történelmi emlékezeten túl azonban ez
az emlékmű mást is szimbolizál. Szimbolizálja, hogy a civil
összefogásban milyen erő, érték és lehetőség van, a politikai
pártállás mellőzésével.
Ajánlunk egy sétát a Gólyához! A Kegyeleti temető árnyas
fái, a Szent István király kápolna
több száz éves sugallata, a temető lankáira rávetülő és a lombos
fák ágain átszűrődő napfénycsíkok, a fények és árnyak játéka, a
már-már elporladó, álló és eltört
sírkövek együttes hatása a Gólyával olyan hely, ahol az ember
megáll, megpihen és elmereng a
múlton, a jelenen és a jövőn.
Dunakeszi, 2016. október 23.
A sorokat jegyzi
az emlékezők
elmondása alapján:
Domoszlai Gábor
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A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A város lakóinak, a mi választókerületünkben lakók faültetési igényeit az Önkormányzat Lakosságszolgálati Osztálya összesítette, s továbbította
a Közüzemi Kft-nek. A megrendelést leadta a Kft., várják a szállítást, mely várhatóan rövid időn belül megtörténik. Ezek után a kertészek,
akik az ültetést végzik, a megadott telefonszámon jelentkezni fognak a lakónál, hogy
egyeztessék, hova szeretnék
a fát/fákat. Mint azt már korábban jeleztem, az ültetés-

re még ebben a hónapban
sor kerül. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy új rendszert vezet be az Önkormányzat ebben az évben. Az igénylőnek nyilatkozatot kell aláírni,
melyben vállalja a fa/fák ápo-

lását, gondozását, locsolását.
A nyilatkozatot e-mailen elküldöm minden igénylőnek, kérem, hogy nyomtassák ki, töltsék ki a megfelelő adatokkal, a
fák elültetése után írják alá, és
juttassák el az Önkormányzatba a nevemre.
Elérkezett az őszi munkálatok ideje a kertekben, az ingatlanok előtti területen. Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy ebben az évben november az utolsó hónap, amikor
a Közüzemi Kft. még két alkalommal elszállítja a zöld hulladékot. A kialakult rendnek
megfelelően kötözzék össze

a levágott ágakat, gallyakat,
hogy az elszállítható legyen.
Az összegyűjtött lombot, és
egyéb zöldhulladékot pedig
rakják az arra rendszeresített
zsákokba, s a kijelölt napon
helyezzék a kuka mellé.
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

Környezetszépítő kezdeményezés
Nagyon nagy örömmel tájékoztatom a körzetemben élőket, hogy a lakóktól érkezett
számos felvetés, ötlet, kérés
meghallgatásra talált, megoldódott vagy pedig megkezdődött megvalósításuk. A Barátság úti lakótelepen – különösen két helyen, a Tallér utcában,
a Kőrösi iskola bejáratánál, illetve a Barátság út 16. számnál –
sajnos „gyakorlattá vált”, hogy
a kukák mellett jelentős men�nyiségű szemetet helyeznek el
azok, akik nem a körzetben élnek. Mindkét helyszín autóval könnyen megközelíthető,
a feleslegessé vált hulladéktól
könnyen meg lehet szabadulni. Külön köszönöm a Közüzemi Nonprofit Kft. hulladékszállító csoport vezetőjének, id. Bauer Mártonnak és munkatársainak, akik felkérésemre minden
alkalommal azonnal intézkedtek, felszámolták az illegálisan
lerakott szemetet. Meggyőződésem, hogy a probléma kezelésére hosszú távon is működő megoldást kell találnunk. A
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gond orvoslására megoldást kínálhat – amit a Tallér és a Krajcár utca sarkán korábban kísérletképpen már bevezettünk
-, hogy a kukák köré zárt tárolót építünk, amit csak a körzetben élők tudnak kulccsal kinyitni. Örömmel írhatom le, hogy a
fentebb jelzett két neuralgikus
ponton lévő kukák köré épülő zárt tároló tervei elkészültek.
Seltenreich József képviselőtársammal összefogtunk, aminek
eredményeként - az Önkormányzat támogatását élvezve –
hamarosan elkészülnek a kulc�csal zárható kukatárolók, amely
reményt ad arra, hogy legalább
ezen a két helyen csökken az illegálishulladék lerakása.
Őszinte örömmel írom le,
hogy rendkívül sok szép élménynek lehetek részese,
amikor az újszülött gyermekek szüleinek átadhatom a babacsomagot az Önkormányzat ajándékaként. Szinte kivétel nélkül jóérzéssel fogadják,
hogy gyermekük születésének
tiszteletére az újszülött kisfi-

úk vagy kislányuk neve felkerülhet a Szent István parkban
ültetett születésfák mellett elhelyezett emléktáblára. A nemes kezdeményezéshez csatlakozó szülők részére mindig
átadok egy jelentkezési adatlapot, de a szükséges információkat írásban is eljuttathatják
részemre a kz@dkrmg.sulinet.
hu e-mail címemre. De arra is
van lehetőség, hogy a védőnőhálózat segítségével jutassák
el igényüket, adataikat. Javaslom az érdeklődőknek, hogy
egy kellemes őszi séta keretében tekintsék meg a Szent István park északi területén létrejött kis „emlékparkot”, ahol tavasszal ültetjük el a következő
születésfát.
A Dunakeszi Polgár októberi lapszámában már hírt adtam arról, hogy a Barátság út
1-3. háztömbnél lévő kisjátszótér felújítását többen igényelték. A szakemberek felmérték
a területet, az elvégzendő feladatokat, amely alapján mintegy egymillió forintot kell ráfor-

dítani, amire rendelkezésre áll a
forrás. Az időjárás miatt azonban várhatóan már csak tavas�szal kezdődhetnek a munkálatok, a területet körbekerítjük,
új játékokat helyezünk ki a játszótérre, amit a gyerekek minden bizonnyal örömmel vesznek majd birtokba.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Előtérben az úthibák, kátyúk helyreállítása
- A temetések alkalmával az elhunytak szerettei, hozzátartozói gépjárműveikkel nem mindig férnek el
a temető parkolójában. A parkoló
melletti részen egy zöld terület található, melynek szilárdburkolattá
tétele megkönnyítené a parkolást
azok számára, akik végső kegyeletüket szeretnék leróni.
Jelenleg folyik a temető mellékútvonalainak viacolorral való lerakása,
melyet a szórókút, szóróparcella kialakítása fog követni. A parkoló bővítésének kialakítását a temetőn belüli munkálatokkal párhuzamban lehetne végezni. A soron következő
Jogi-Pénzügyi Bizottság ülésre az Új
Temető parkoló bővítés beterjesztését kértem
- A Magyar Közút engedélyezi városunk számára a Kossuth L. utca
zöldfelület, járdái, parkolói felújítását. Mivel az utca felújítási terve elkészült, így reménykedhetünk, hogy
a ciklus végéig a Kossuth L. útburkolatának teljes felújítása megtörténhet
- Az évente halálos áldozatot követelő vonatbaleset megfékezése érdekében továbbra is szükség
van egy zajvédő fal, életvédelmi fal
megépítésére. 2015-ben „életvédelmi kerítés” épült városunkban, de ismeretlen személy(ek) pár napon belül szétvágta(ák) a kerítést. Kérésemre a MÁV dolgozói megerősítették a
kerítést. Az előzőek ellenére augusztus végén egy idős hölgyet gázolt
el a vonat. A halálos balesetek elkerülése érdekében a Testületi ülésen
felvetettem, a Klapka utcai felüljáró északi-déli irányában 2 m magasságban, 100-100 m hosszúságban
építsünk egy szilárd beton falat, ami
kizárólag életvédelmi funkciót töltene be
A polgármester úr tájékoztatott,
hogy az előző megkereséseim alapján a MÁV vezetőségéhez fordult, és
a döntésüktől függ, hogy lesz-e zajvédő fal vagy sem.
- Három folyamatban lévő ügyben
a helyreállítási munkálatok elvégzését kértem, majd a Pentával való
közös bejáráson helyszíneltünk. 1.

Az Önkormányzat több mint egy kilométer utat építtetett a temetőben

A Zápolya utca, a szegélyek melletti aszfalt pótlása (Király-József utca
részen) 2.Bajtárs-Mányoki Ádám tér
közelében megsüllyedt rácsos víznyelő cseréje 3. A Bródy S. utca 15.
előtti szegélycsere munkálatai.
- A Klapka utcai csapadékvíz elvezető árok melletti nagyobb fák kivágását a Közüzemi dolgozói a kérést
követő héten elvégezték. Köszönjük
- A Rákóczi út csapadékvíz elvezetés, szegélyezés, szőnyegezése érdekében egy aláírásgyűjtést kezdeményeztem, melyet 110 lakó aláírásával igazolt. Az 5 éves tervben a Rákóczi út felújítása meg lett ígérve,
de az érintett Rákóczi úti lakók aláírása mindenképpen egy megerősítésre szolgál, annak érdekében,
hogy 2017-ben a Rákóczi út teljes rekonstrukciója elkészülhessen
- EL-MŰ intézkedését kértem, mivel a Rákóczi úton 3 helyen, a Kálmán utca 74. Alkotmány utca 42-vel
szemben lévő oszlopon kialudtak a
fények
- A Batthyány utca 7-ben lévő helyzet megszüntetése érdekében – elszaporodott patkányok – a Hatóság
az iratok megvizsgálása után az ügyet
áthelyezte a Pest Megyei Kormányhiv.
Váci Járási Hiv. Népegészségügyi
Oszt.-hoz, mint hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz

- Sikeres a fásítási program. Örömteli, hogy évről-évre többen szeretnének a körzetben ingatlanjuk előtt
díszfákat nevelni (idén 20-an éltek
a lehetőséggel). Az előzőeknek köszönhetően a körzetben 47 db díszfát telepítenek novemberben
- Beszakadt az aszfalt széle a Klapka utca elején, jelezte az egyik Klapka utcai lakó. A Közüzemisek a balesetveszély elkerülése érdekében
egy „bakot” helyeztek ki. A gyors intézkedést ezúton köszönöm. A Hivataltól, majd a Pentától kértem a
helyreállítást
- A Zrínyi utca 7. lakói az ingatlanjuk előtti kisebb gesztenyefa kivágását kérték. Egy ideig hezitáltak, mivel kötődésük van a fához, de végül a beteg fa kivágása mellett döntöttek. A beadványt több telefonos
egyeztetés előzött meg, mely megerősítette, hogy kizárólag akkor fog
a kérés teljesülni, ha az osztályvezető megrendeli a fa kivágását
- A Penta Kft. munkáját segítve,
azokon a címeken, ahol a kátyúk, úthibák megjelölése még nem történt
meg, ott 10.24-én festékkel körbejelöltem a további 16 helyet
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője
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Ami nekünk fontos: a közlekedés és a környezetünk minősége
Az elmúlt hónapban meghibásodott a városi tömegközlekedési szolgáltatást végző egyik autóbusz hátsó ajtaja. Az első
lakossági bejelentést követően azonnal kértem a
javítást, amit az eredetileg
kitűzött határidő előtt elvégeztek.
A kerületünk szempontjából kiemelten fontos a
főváros megközelíthetősége és az ezzel együtt
járó Dunakeszin belüli
parkolási lehetőségek, mivel tömegközlekedéssel
tőlünk közvetlenül nem
lehet eljutni Budapestre.
Aki nem a helyi buszjáratot választja, annak a vasút esetében a P+R rendszer átadása megoldotta a
kulturált parkolást, azonban a Főtér európai városhoz méltó átépítése miatt
az addigi parkolási lehetőségek megszűntek, korlátozva a Volánbuszra való

átszállást. Ezen fog segíteni a Városházához közeli két telken 1-1 parkoló megépítése, amelynek
előterjesztését a képviselőtestület októberi ülése
a támogatásommal elfogadta.
Több megkeresést kaptam arra vonatkozóan,
hogy az ingatlanok előtti
csapadékvíz elvezető árkok nincsenek megfelelően tisztítva. Talán nem ismert széles körben a vonatkozó városi rendelet,
amelynek értelmében az
ingatlanok előtti közterületen az úttest széléig
a tulajdonosoknak (vagy
bérlőknek) kell a tisztántartásról
gondoskodniuk. Azt ajánlom, hogy először a szomszédok beszéljék meg egymás között a
kérdést, utána érdemes a
Polgármesteri Hivatalhoz
bejelentést tenni. Amen�nyiben a munka mennyi-

sége és jellege indokolja,
a Közüzemi Kft segítségét
is igénybe lehet venni, én
már több esetben közvetítettem a lakosok és a Kft
között ebben a témában.
Várható tehát, hogy a Jászai utcából érkezett ároktisztítási kérés is megoldódik hamarosan a Kft segítségével, akik természetesen a Jászai és Dériné
utcák közötti növényzetet
is rendbe fogják tenni.
Alagliget kapcsán két
témát kértem napirendre venni a városházán. Az
egyik a társasházi telkekre
épített kocsibeállók építésének mielőbbi szabályozása, annak érdekében,
hogy az oldalsó és a hátsó
kertekben felépített beállók is jogszerűen maradjanak fent. A másik az erdősáv rendszeres tisztítása, amely nem lenne a
város feladata, de a szép
környezet megteremtése

érdekében vállalta a Közüzemi Kft az igény szerinti karbantartást. A CzédliGérecz utcák közötti átjárónál a közvilágítás kialakítása folyamatban van,
arra (mivel városi szinten kezeljük a közvilágítás
pótlását ill. kiegészítését)
a közbeszerzési eljárás befejezése után kerül sor.


Thoma Csaba
8. számú
választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
A hozzám érkezett lakossági megkeresésekre és aláírásgyűjtésre tekintettel a képviselő-testület legutóbbi,
2016. október 27-i bizottsági ülésére
előterjesztést készítettem a Benedek
Elek utcában létesítendő sebességlassító útburkolati emelés („fekvőrendőr”) létesítése tárgyában. Szintén ezen előterjesztésem tartalmazott javaslatot a Fazekas iskola környékén tapasztalható rendkívül erős
gyalogos és gépjármű forgalomra tekintettel a Móricz Zsigmond utcában
30km/h-s sebességkorlátozás bevezetésére. A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén – Bilinszky Ferenc képviselőtársam javaslatára – előterjesztésemet kiegészítettem a gyermekek
gyalogos közlekedésére figyelmez-
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tető táblák Radnóti Miklós utcában
történő kihelyezésére irányuló indítvánnyal is. Tekintettel arra, hogy a
szakbizottság az előterjesztésemet
elfogadta, a következő hetekben, hónapokban reményeim szerint a kért
intézkedések megvalósulnak.
A napokban dr. Ercsei Katalin házi
gyermekorvos fordult hozzám egy
kéréssel, amelyet ezúton szeretnék a Tisztelt Olvasókhoz továbbítani. A városrészünkben működő Piros
óvodához gépkocsival érkező szülők rendszeresen elfoglalják a Tábor
utcai orvosi rendelő parkolóhelyeit,
így rendszeresen előfordul, hogy az
ott dolgozó orvosok és egészségügyi
személyzet nem tudnak a rendelőnél
parkolni, amely különösen az orvo-

sok esetében probléma, hiszen őket
beteghez hívhatják a rendelési időben is. Ezúton kérek minden érintettet, hogy szíveskedjenek tartózkodni a Tábor utcai rendelő előtti néhány
parkolóhely elfoglalásától, mivel ezzel a hivatásukat gyakorló orvosok
számára kellemetlenséget okoznak
és munkájukat is megnehezítik.
Észrevételeiket, javaslataikat várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.
com
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Elkezdődött a kátyúk kijavítása a városban. Körzetünkben
az Északi u. 37. előtt, a Stromfeld és az Elemér utca sarkán,
valamint a Fillér és a Kiserdő
utca sarkán került sor eddig
munkálatokra. Kérek mindenkit, hogy amennyiben útjainkon kátyút észlel jelentse felém, hogy mihamarabb el tudjuk hárítani a problémát.
A városi faültetési programba az utolsó pillanatban is
csatlakoztak a körzetből. Ös�szesen hét címről, 14 fa ültetésére érkezett be kérelem. Ez
némileg elmarad a tavalyi igényektől, de úgy gondolom ez
annak köszönhető, hogy az
elmúlt két évben az igények
nagy részét már kielégítettük.
Az idei évben az igénylőknek
egy nyilatkozatot is alá kellett
írniuk, hogy vállalják az eléjük
ültetett fa gondozását. Ezt az
érdekeltek örömmel megtették. A faültetésre novemberben fog sor kerülni.
Október hónapban jelent

Az előző hírlevelemben leírtakkal kapcsolatban örömmel
számolok be önöknek a körzetben megkezdett beruházásokról, melyekkel körzetünk és
városunk fejlődését, lakókörnyezetünk szebbé tételét szolgálják.
A körzetben két intézmény
nagyberuházása zajlik még.
A gyártelepi Művelődési Központ beruházása folyamán az eredeti tervek módosítása vált szükségessé. Emiatt
az átalakítás várható határideje november vége. A teljes belső felújítást, bővítést követően
új köntösben várja a város odalátogató lakosságát.
Másik beruházás a Szakorvosi Rendelő Intézet, melyben

meg a postaládáinkban a Fejlődik a város – közös terveink
című önkormányzati kiadvány,
amely a közeljövőben megvalósítandó főbb önkormányzati fejlesztési terveket foglalta
össze. A felsorolt kilenc tervből
körzetünket három közvetlenül is érinti, hiszen azok a körzetben fognak megvalósulni.
Egy nagyívű fejlesztés keretében a közeljövőben teljesen megújul majd a Fő út környezete. A terv alapján a várost kettészelő 2-es út mentén
a kábelek földbe fektetését
követően lehetőség szerint
mindkét oldalt viacoloros járda kerül majd kialakításra. A
járda és az úttest között öntözött zöldfelület, zöldsáv kerül
kialakításra, amely egész városunknak egységes, szép képet fog kölcsönözni. A fejlesztés során igyekszünk tovább
növelni a Fő út menti parkolóhelyek számát is. A hónap során lakossági panasz érkezett
hozzám az elmúlt időben eltünedező virágosítással kapcsolatban. Az aktívan locsolt zöldsávok sokkal több közterületi

virágot fognak majd jelenteni
körzetünkben és kulturált kinézetet fog adni az egész városnak.
A város új fejlesztései közé
tartozik a közeljövőben megvalósuló Szerelem-völgy a Kiscsurgó Duna-parti szakaszán.
A tervek elkészültek és terület kitakarítása, rendbetétele
is elkezdődött már. A park központi eleme egy fákkal szegélyezett sétaösvény lesz, ahol
hangulatos ülőbútorokon pihenhetnek meg az arra járók. A Szerelem-völgy jelképének szánják a tervezők azt
a lakatfalat, ahová a szerelmesek a saját nevükkel ellátott lakatjukat tehetik. A tervek szerint az útburkolat, az ülőbútorok és a lakatfal felülnézetből
egy szív alakú teret formálnak
majd. A tervek azt a célt szolgálják, hogy a város mind jobban használja ki Duna-parti
adottságait és elmondhassuk,
hogy Dunakeszi a Duna magyarországi szakaszának egyik
legszebb partja.
Szisztematikusan zajlik majd
a Magyarság Sporttelep fej-

Kedves Lakótársaim!
a korábban már elvégzett külső nyílászáró cserék és szigetelést követően, most a fűtésrendszer gépészeti munkáinak
kivitelezése zajlik. A több ütemes felújításra azért van szükség, hogy az orvosi szakellátás
folyamatos lehessen.
A város készül a közelgő adventi időszakra, melynek keretében a főtéren ismét számos
programmal várják az oda kilátogatókat.
Az őszi időszakban folyamatosan haladnak az időszaki munkálatok. Ütemezetten
folynak az útjavítások, vala-

mint a közterületek faültetési programja. Ezekkel kapcsolatban ismételten arra kérem
kedves lakótársakat, hogy az
úthibákat jelezzék számomra
a lenti elérhetőségemen. A faültetéssel kapcsolatban pedig
arra buzdítom Önöket, hogy
tegyük szebbé környezetünket egy-egy fa ültetésével. Az
ültetést az Önkormányzat által
megbízott szakemberek végzik el. Az Önök feladata csak
az, hogy az igényeikkel együtt
vállalják az ültetett fák gondozását, melyre ezúton is kérem
Önöket.

lesztése is. A közeljövőben
70%-os TAO és 30%-os önkormányzati forrásból sportcsarnokot építünk a területen. A
télen-nyáron jól kihasználható
fedett csarnok nagy hasznára
lesz a körzet minden mozogni
szerető lakójának.
Többen kérdezték tőlem,
hogy a kiadványban több korábban említett városi fejlesztés nem szerepel. Megnyugtatásul tudom közölni, hogy
ez természetesen nem jelenti a korábban beharangozott
egyéb fejlesztésék törlését, az
Önkormányzat az új kiadványban csupán a legnagyobb fejlesztésekről kívánta tájékoztatni a lakosságot. A körzetet
érintő egyéb fejlesztési tervekről folyamatosan fogom tudósítani Önöket.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Igényeiket az alábbi e-mailben
jelezzék
számomra:
joszabo61@gmail.com
Tájékoztatom Önöket, hogy
következő fogadó órám időpontja 2016. november 17.
18.00 óra, helyszíne a Bárdos
Lajos Általános Iskola.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email:
joszabo61@gmail.
com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
Közlekedés: közös felelősség, kölcsönös egymásra figyelés
Körzetünkben idén is számos indokolt fejlesztés történt. Befejeződött az Alagról
Verseny utcaként induló, majd Alsón már
Pálya útként átvezető nagy forgalmú közút teljes felújítása. Sajnos az örömben komoly ürömöt jelent, hogy a gépjárművel
közlekedők közül többen gyakran túllépik
a megengedett sebességhatárt, és gyakorlatilag átszáguldanak lakott, sűrű gyalogos- és kerékpáros forgalmat bonyolító
szakaszokon, ezzel időnként ijesztő, baleset-, sőt mi több: életveszélyes közlekedési helyzeteket előidézve. Sok lakó arra
panaszkodik, hogy bizonyos autótulajdonosok rendszeresen „dudálják le” a járda hiányában okkal-joggal az utak szélén
gyalogszerrel dolgukra igyekvőket. Kérem
lakótársaimat, hogy közlekedjünk felelősen, óvatosan, az út- és látási viszonyokra, valamint az előírt sebességkorlátozásra
való fokozott figyelemmel.
Nyilvánvaló, hogy a közlekedésben
résztvevők, sőt az önkormányzat részéről is nagy a felelősség, temérdek a tennivaló a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. Az autósoktól és kerékpárosoktól türelem és visszafogottság,
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a gyalogosoktól a figyelmen kívül a járda
használata (bizony mindenperces jelenet,
hogy a kétoldalt meglévő járda ellenére
az úttest szélén haladnak gyalogszerrel...),
valamennyiünktől hatékony odafigyelés
szükséges minden pillanatban.
És természetesen az utak, járdák felújításában és utóbbiak építésében az önkormányzatnak is megvan a maga feladata és
felelőssége. Városunk nagy kiterjedésű területen fekszik, a fejlesztési tervek valamennyi körzetre arányosan vannak meghatározva, nyilvánvalóan nem lehetséges
valamennyi hiányosságot egyik napról a
másikra felszámolni. A körzetben még korábbi tervek alapján a ciklus végéig számos utcaszakaszon – Fóti út egy része, Kincsem utca és köz, Posta utca, Muskátli utca,
Gyöngyvirág utca – épül vagy újul meg a
járda, emellett napirenden van a Karinthy
Frigyes utca lakótelepi házak előtti szakaszának mielőbbi felújításának igénye is.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően továbbra is közlekedik a Dunakeszi alsói ingyenes Auchan-járat,
amelynek menetrendje az idei esztendő
utolsó negyedévében a következők szerint

alakul (egyetlen kivétellel csütörtöki napokon); november 10., 17., 25. (péntek); december 1., 8., 15. és 22. A buszt üzemeltető
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a menetrend-változtatás jogát fenntartja.
Az alagi városrészen élő lakótársaim
számára az elkövetkezendőkben az alábbi időpontokban tartok fogadóórát: minden páros hónap második csütörtökjén
18.00 és 19.00 óra között. Konkrét dátum: december 8., 2017. február 9., április
13., június 8. Helyszín: Kinizsi-pálya emeleti klubterme (Fóti út 41.). Az alsói városrész lakói számára minden páratlan hónap második csütörtökjén 18.00 és 19.00
óra között. Konkrét dátum: november
10., 2017. január 12., március 9., május 11.
Helyszín: Közösségi Ház könyvtárszobája
(Muskátli utca 2.). Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevételeit változatlanul
folyamatosan várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com; +36 20 41 91 533.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

Két új arc a képviselő-testületben
Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, a 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik kompenzációs
listájáról képviselői mandátumhoz jutott Nyíri Márton történelemtanár környezetvédelmi tanácsnokként dolgozott a képviselő-testületben. 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 váltotta a képviselőtestületben. A szocialistáknál is személycserére került sor. A 2014-es önkormányzati választáson az MSZP Városi
Szervezetének kompenzációs listáján képviselői mandátumhoz jutott Ábri Ferenc - a napvilágot látott közlemények
szerint köztartozása miatt elő állt - méltatlansági okból kénytelen volt megválni a önkormányzati képviselői mandátumától, valamint a pénzügyi és jogi bizottság elnöki tisztségétől. Ábri Ferenc képviselői helyét és bizottsági
elnöki tisztségét Bilinszky Ferenc, a párt korábbi városi elnöke vette át. A képviselő-testület két új tagjával rövid
bemutatkozó interjút készítettünk, akiktől azonos kérdésekre kértünk válaszokat.
- Mit lehet tudni önről, honnan
érkezett, milyen közéleti múlttal
rendelkezik? A civil életben mivel
foglalkozik?- kérdeztük Bilinszky
Ferenctől.
- Először a családomról néhány
szót. 1982 óta élünk Dunakeszin
feleségemmel, aki itt dolgozik
óvodapedagógusként. Két fiam
van és most már boldog nagypapa is vagyok, legnagyobb örömömre megszületett unokám, Liliána. Magamról annyit, hogy 57
éves vagyok, végzettségem szerint híradásipari technikus. Eddigi pályám során különböző ipari
beruházásokkal, illetve ingatlanfejlesztési projektekkel foglalkoztam. Volt olyan beruházás, ahol a
létesítmény későbbi üzemeltetésében is feladatom volt. Jelenleg is létesítményüzemeltetéssel foglalkozom egy multinacionális vállalat
alkalmazásában. Az önkormányzat felépítése, működése nem ismeretlen számomra, két évig dolgoztam egy önkormányzati városüzemeltető cégnél műszaki vezető
helyettesként, később, mint műszaki vezető. 2010 után két évig a
Pest Megyei Önkormányzat egyik
bizottságának, négy évig pedig
Dunakeszi Város Önkormányzata külkapcsolatokért felelős tanácsnoka tanácsadó testületének
munkájában vettem részt külsős tagként. A Magyar Szocialista
Párt Dunakeszi alapszervezetének
2006 óta vagyok a tagja, 2010-től a
2016-os tisztújításig pedig az alapszervezet elnöke voltam.
- Önkormányzati képviselőként mire helyezi a hangsúlyt?
- Mint a fentiekből látható, a
politikai életbe nem most csöppentem bele. Mindig vállaltam, és
vállalom most is, hogy szociáldemokrataként gondolkozom és érzek. Ezt a gondolkodásmódot kívánom megjeleníteni a Képviselőtestületben végzendő munkámban.

A képviselő-testület megtisztelt azzal, hogy rám bízta a Pénzügyi és Jogi Bizottság vezetését,
így képviselői munkám feladatköre és mennyisége jelentősen kibővült. Képviselőként és bizottsági elnökként alapvető feladatomnak tekintem, hogy munkámat
transzparensen, minden esetben
a nyilvánosság előtt, teljesen átlátható módon végezzem. Célom,
hogy elősegítsem városunk lakóinak minél magasabb szintű kiszolgálását mind a szolgáltatások,
mind az életkörülmények javítása területén. A Képviselő-testületben a szociális és infrastrukturális, valamint az oktatási és egészségügyi intézmények fejlesztésére
helyezem a fő hangsúlyt és minden olyan határozatot, rendeletet
támogatni fogok, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.
- Döntéseiben a nagy többség, a
város érdeke felülírja-e pártja, az
MSZP politikai ambícióit?
- Értelmezhetetlen számomra ez a kérdés, mert a város érdeke és az MSZP politikai ambíciói
között ellentétet feltételez. Márpedig semmilyen ellentét nincs!
Az MSZP helyi szervezete mindig a város lakóinak érdekeit tartotta szem előtt – lásd pl. a repülőtér esetét. Ez a felfogásom továbbiakban sem fog megváltozni,
az MSZP érdeke a város érdekével
azonos.

- Mit lehet tudni önről, honnan
érkezett, milyen közéleti múlttal
rendelkezik? A civil életben mivel foglalkozik? – kérdeztük Varga Zoltán Pétertől.
- 31 éves vagyok, a Radnóti
Miklós Gimnáziumban érettségiztem. A közélettel már 18 évesen
elkezdtem foglalkozni, 2003 óta a
Jobbik tagja, 2005 óta helyi elnöke, 2010 óta a Pest Megyei Közgyűlés képviselője, a Jobbik frakcióvezető-helyettese vagyok.
Civilként alapvetően az egészségügy területén, de jelenleg Vona
Gábor elnök úr képviselői asszisztenseként dolgozom főállásban.
- Önkormányzati képviselőként munkájában mire helyezi a
hangsúlyt?
- Tartom magam ahhoz, amit
már akkor ígértünk, amikor a
Jobbik 2010-ben bekerült az önkormányzatba: következetesen támogatni fogunk mindent, amit a
város érdekének tartunk és nem
fogunk támogatni semmit, ami
szerintünk nem az, függetlenül
attól, hogy a fideszes városvezetés, vagy más politikai csoportosulás terjeszti be az adott javaslatot. Ugyanezt egyébként elvárom
valamennyi képviselőtársamtól is,
a saját javaslataim esetében.
Fentiekből következően egyébként elutasítok bármilyen olyan
feltételezést, vagy sejtetést, ami
az alapján próbál a baloldal, vagy
éppen a városvezetés szövetségesének beállítani, hogy éppen mit
szavaztunk meg, vagy mit nem,
hisz erre már vannak próbálkozások. Folyamatos, főleg hazugsá-

gokon alapuló, személyeskedő támadásoknak vagyunk és vagyok
én személy szerint is kitéve a Fidesz és az MSZP helyi politikusai
részéről - előbbiek nem szégyellik a város közcélú honlapját sem
erre használni - de ez nem tántorít el minket attól, hogy ha szükséges, akkor támogassuk, ha szükséges, akkor pedig kőkeményen kritizáljuk akármelyik oldalt, amely
Dunakeszi érdeke ellen cselekszik.
- Döntéseiben a nagy többség, a
város érdeke felülírja-e pártja, a
Jobbik politikai ambícióit?
- A helyi Jobbiknak egyetlen politikai ambíciója van: Dunakeszi érdekeinek minél magasabb szinten
történő képviselete és a város fejlődése - persze a megfelelő módon
történő fejlődése. Ennek megfelelően a két dolog nem írhatja felül egymást, mivel a Jobbik politikáját a város érdekei határozzák meg, ahhoz
igazítjuk, így ez már nem is két dolog, hanem egy és ugyanaz.
Az összeállítást
szerkesztette:
Vetési Imre
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Januártól változnak
a háziorvosi körzethatárok
Dunakeszi lakosságszáma folyamatosan növekszik,
mellyel párhuzamosan az Önkormányzat arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb szintű egészségügyi
szolgáltatásokat biztosítsa. A rendelések gördülékeny haladása, és a minimális várakozási idők érdekében, a Képviselő-testület felülbírálta dr. Babcsányi
Judit orvosi körzetének határait. A döntés érinti
dr. Kohári György körzetét is – olvasható a Polgármesteri Hivatal közleményében.

Mint az a tájékoztatóból kiderül, dr. Babcsányi Judit körzete
területileg nagy, lakosságszáma pedig magas, míg dr. Kohári György körzetének lakosságszáma viszont kisebb, ezért
2017. január 1-től az alábbi utcák átkerülnek a XII. számú
felnőtt háziorvosi körzetből a
XV. számú felnőtt háziorvosi
körzetbe: IV. Béla utca, Ábrahám P. utca, Ábrahám P. köz,
Bárdos L. u., Eisemann M. u.,
Eszterházy P. u., Farkas F. u.,
Huszka J. u., Kacsóh P. u., Ka-

csóh P. köz, Kadosa P. u., Lehár
F. u., Szt. Erzsébet u., Szt. Kinga u., Szt. László u., Szt. Margit
u., Zerkovitz B. u.
A jóváhagyott rendelet már
a nemrég keletkezett Kolonics György utcát is tartalmazza, melyet a képviselő-testület
döntése alapján a Barátság útja
29. szám alatt található rendelőhöz csatoltak mind felnőtt
háziorvosi, mind házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzet tekintetében.
Döntés született továbbá a
Széchenyi István Általános Iskola és a Fazekas Mihály Általános Iskola iskolavédőnői körzetéről is. November elsejétől a
Széchenyi István Általános Iskolában a 4 órás iskolavédőnői
státusz helyett főállású, 8 órás
státusz lép érvénybe, így a 2.
sz. védőnői körzet ezután csak
a Fazekas Mihály Általános Iskola tanulóit látja el.

Új parkolók épülnek
a Városháza környezetében
A napokban fejeződik be az ügyfélszolgálati iroda építése a Városházán és elkezdődhet az irodabútorok elhelyezése, valamint
a megfelelő technikai háttér kialakítása.
A gördülékeny ügyintézés, a lakosság kulturáltabb kiszolgálása érdekében a későbbiekben
ügyfél-parkolókat is épít az Önkormányzat.

Két új parkoló épül a Városháza környékén, melyek megoldást kívánnak nyújtani a városközpont parkolási gondjaira. A
fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb lesz megközelíteni a Városházát, könnyebbséget nyújt
majd az ügyfélszolgálat elérésében is, az autósok számára pedig
kényelmesebbé teszi a főtéri rendezvények megközelítését.
Az északi parkoló a Fő út,
14 Dunakeszi Polgár

Bazsanth Vince utca sarkán
épül majd, és mind a Fő út felől, mind a Szent István utca
felől egyaránt meg lehet majd
közelíteni. A parkoló kapacitása 28 személygépkocsi számára
biztosít férőhelyet.
A déli parkoló a Fő út és az
Alsótabán utca között épül,
megközelítése a Fő útról történhet, kapacitása 37 db férőhely.

Idén 56 milliót fordított
a városi intézmények
karbantartására
az Önkormányzat
Elkészültek az idei évre ütemezett intézményi felújítások, melyek azt bizonyítják a 2016-os év is sikeres a beruházások területén, amit az alábbi összeállítás hűen
tükröz.
Bár az év folyamán rendszeresen tudósítottunk az aktuális,
folyamatban lévő felújításokról, melyek Dunakeszi intézményeiben zajlottak, ám egy
csokorban összefoglalva még
szembeötlőbb az
elvégzett beruházások, fejlesztések listája.
Idén Dunakeszi Város Önkormányzata
összesen 56 millió forintot költött a kisebb intézményi
felújításokra, mint az intézményi
játszóudvarok, udvarok
rendbetétele, festés, szigetelés,
burkolatcsere és még sorolhatnánk. A teljesség igénye nélkül,
íme, az elkészült felújítások listája:
- a János utcai óvodában a
szakemberek újraburkolták,
felújították a játszóudvart
- Fóti úti bölcsőde kerítésének javítása
- Eszterlánc Óvoda pincéjének felújítása, a folyosó tisztasági festése, valamint az udvari kerítésen rajzfelületeket alakítottunk ki
- a Piros Óvodában többek
között kijavítottuk a redőnyöket, öntözőrendszer építettünk, valamint kicseréltük az
épületben lévő ajtókat is
- új PVC burkolatot kapott
a Gyöngyharmat óvoda egyik
foglalkoztatója, a Kőrösi Csoma Sándor és Bárdos Lajos Általános Iskolák két-két tanterme, a Fazekas Általános Iskola
hat tanterme, valamint a Bárdos Lajos Általános Iskola folyosója
- megújult a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola lépcsője az aulában, valamint elkészültek az új lányöltözők is

. - Megújul a Széchenyi Általános Iskola színházterme
- A Bárdos Lajos Általános
Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola osztálytermei új ajtókat kapnak
- Felújítottuk az
Alagi
tagóvoda
emeleti konyháját
- valamint, városunk összes oktatási-nevelési intézményében újravonalaztuk a tornatermeket és a különböző
sportpályákat.
Természetesen a felsorolt „apróbb” munkákon kívül számos, nagy volumenű
beruházás is megvalósul intézményeinkben: zajlik a Szakorvosi Rendelőintézet és a VOKE
József Attila Művelődési Központ felújítása, megújult a Fóti
úti orvosi rendelő épülete, folyamatosan zajlanak a Magyarság Sporttelep korszerűsítési munkái, új, EPDM borítású sportpályát kapott a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, a Radnóti
Miklós Gimnázium és a Magyarság Sporttelep, melyek
egyenként 30 millió forintba kerültek. Új, modern székházzal indulhatott útjára a Városi Sportegyesület Dunakeszi, két új csoportszobával bővült a Garas utcai bölcsőde, a
DÓHSZK Család-és gyermekjóléti központ számára felújítjuk a Vasút utca 11. sz. alatti
épület emeletét, és ne feledkezzünk meg a Városházán épülő
ügyfélszolgálatról sem.
A Városházán bíznak benne,
hogy 2016-os évhez hasonlóan
2017-ben is folytatódnak a fejlesztések, beruházások városszerte, melyek Dunakeszi lakóit szolgálják.

A

Zrt. vette át a TIGÁZ ügyfeleit

Érdemes számolni és tartalékolni
Mint arról már az országos sajtóból és egyéb közleményekből értesülhettünk a TIGÁZ Zrt. - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával - 2016. október 1-jei dátummal megszüntette földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységét.

A

Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t
jelölte ki a TIGÁZ Zrt.
egyetemes szolgáltatásban vételező földgáz fogyasztóinak átvételére, további ellátására.
A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele havonta
közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlített részszámlázást választotta. A szolgáltató váltás miatt azonban átmeneti válto-

zás áll be a részszámlák összegében.
Ennek oka, hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor visszafizette, mivel a fűtési szezonban már nem a TIGÁZ lesz
a gázszolgáltató. Az előttünk álló
időszakban azonban a téli hónapok
túlsúlya miatt a következő éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál
magasabb összegű részszámlák várhatók.

A FŐGÁZ Zrt. munkatársai szeretnék elkerülni, hogy az átmenetileg jelentkező magasabb kiadás a
családokra váratlan pénzügyi terhet rójon, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy a végelszámoláskor a
TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket
tartalékolják a következő hónapok
várhatóan magasabb részszámláira – írja közleményében a FŐGÁZ
Zrt., s egyben a fogyasztók megértését kéri.

Közel tizmilliárdos megrendelést
nyert el a Járműjavító
A Dunakeszi Járműjavító Kft. több mint 9 milliárd forint értékű keretszerződest írt alá a MÁVSTART
Zrt.-vel az általa üzemeltetett vasúti személykocsik fővizsgáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzésére.

A

korábbi évek gyakorlatától eltérően a szerződés
hosszabb időtartamra, 2
éves időszakra vonatkozik. A projekt keretében összesen
299 belföldi és nemzetközi forgalmú kocsi fővizsgaztatására kerülhet
sor, és a megszokott tevékenységeken túl számos jarműtípus esetében különboző korszerűsítő és felújítási feladatokat, valamint más kiegészítő munkákat is tartalmaz –
erősítette meg a Dunakeszi Polgár
megkeresésére a DJJ Kft. ügyvezető igazgatója.
Szepessy Tamás - a megállapodás
alaáírásakor - a Magyar ldőknek
azt is elmondta, hogy a szerződes
megalapozza a gyár dolgozói számára a folyamatos munkalehetőséget. A korábban tervezett megrendelések kozüI ugyanis eddig
több nem valósult meg, ami nehézséget okozott a cégnek.
A DJJ Kft. ez év végen végez
a CAF spanyol járműgyártó által a Budapesti Közlekedési Központ részére gyártott villamosok
összeszerelésevel és üzembe helyezésével. A Dunakeszin keszült 8
villamos végszereléséhez és a szükséges próbák lefolytatásához jelentős beruházási munkákat kellett

Az üzem szakmai kollektívájának egyik legsikeresebb terméke az InterCity kocsi volt

elvégezni. A teljesítés érdekében
142,2 millió forintból átalakították a szerelőcsarnokot, 55,5 millióból tesztcsarnokot hoztak létre, kiépítették a próbapálya felsővezetéki
szakaszát 78,3 millióból, és további
137,8 millió forintból áramátalakítót létesítettek. Emellett vasútgépészeti berendezéseket vasároltak, és
külső munkákat végeztek 46,6, illetve 28,3 millió forintért. A CAF
villamosokra vonatkozó további
végszerelési munkái azonban nem
valósultak meg, mivel a BKK a mai
napig nem hivta le a szerződésben
szereplő további 50 villamost. Erre
a BKK-nak 2018-ig van lehetősége.
Miként a Magyar ldők koráb-

ban megírta, a dunakesziek a várományosai a 3-as metro kocsijainak
felújítási munkáinak mintegy negyedének, tizenegymilliard forint
összértekben.
Szepessy Tamás ügyvezető igazgató a Dunakeszi Polgárnak adott
nyilatkozatában kiemelte, hogy az
orosz féllel mind a mai napig nem
jött létre a szerződes annak ellenére, hogy a MWM a közbeszerzési eljárásra leadott pályázatában 25%
alatti nevesített alvallálkozóként
szerepeltette a DJJ Kft.-t, s a két
cég között a mai napig együttműködési megállapodas van érvényben.
V. I.
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Brutálisan „ledózerolták” a Pálya utca oszlopait
– A rendőrség keresi az elkövetőt
Döbbenetes kép fogadja Dunakeszi-Alsón, a néhány hete felújított Pálya út egy szakaszán a közlekedőket. Egy ismeretlen személy, aki Káposztásmegyer irányából közlekedett a Gyöngyvirág utca
sarkánál legalább húsz méter hosszan brutálisan „ledózerolta” gépkocsijával az úttest és a járdaközé épített elválasztó oszlopsort.

Közel húsz
méteren át
tarolták le
az új oszlopokat

A

ledöntött oszlopok mellett
a helyszínen látható volt jó
néhány üvegdarab is, melyek alapján talán kön�nyebben be tudják azonosítani a kárt
okozó gépjármű típusát és vezetőjét
az eljáró hatóságok.
A Dunakeszi Polgár Szerkesztőségének megkeresésére Serfőzőné Kozma Ilona rendőr alezredes elmondta, hogy a Pálya úton 2016. október

15-én 11 óra és 12 óra között történt
anyagi káros közlekedési balesetet
egy Dunakeszi–alsói lakos jelentette
be hatóságuknál.
„Az ismeretlen személy által vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú
gépjárműről a baleset következtében anyagmaradványok szóródtak le
a parkolást gátló oszlopokkal történő ütközés következtében. A balesetet okozó gépjármű feltételezhetően
egy lila színű FIAT. A gépjárművet
és annak vezetőjét hatóságunk keresi. Az oszlopokban keletkezett anyagi kár közel 500 ezer forint, az ügy-

ben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk.”- jelentette ki a Dunakeszi
Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője.
A Városházán megkérdeztünk
műszaki témában jártas szakembereket, akik elmondták, hogy a gyorshajtás, a „rongálás” megfékezése,
megelőzése érdekében kamera kihelyezését fontolgatják. A várható döntés megalapozottságát alátámasztja
az is, hogy alig néhány hete készült el
a Pálya út felújítása, és a lakosság biztonságát is szolgáló oszlopsor kiépítése az úttest és a járda között, amely
már két alkalommal esett külső hatás áldozatává. Először három oszlopot rongált meg valaki, most pedig több tíz méteren tették egyenlővé a földdel.
Joggal adódik a kérdés: kinek jó
ez?
(Vetési)
Fotó: KesziPress

MÓDOSUL A SEBESSÉGKORLÁTOZÁS A PÁLYA UTCÁN
Elkészült a Pálya utca burkolatának felújítása, melynek eredményeként sokkal biztonságosabb
lett az útszakasz. A fejlesztés számos előnye – többek között –, hogy feloldhatóvá vált az évekkel
korábban az út rossz és balesetveszélyes állapota miatt bevezetett sebességkorlátozás.

A

z 50 km/h maximális sebességet jelző táblát 70
km/h-ra
cserélik a Pálya utca
- Kápolna és Rozmaring utcák közötti – lakott területen kívüli szakaszán az idei felújításnak köszönhetően.
Mint arról már több alkalommal hírt adtunk; teljesen új burkolatot kapott a Pálya
utca, így indokolttá vált az úttest
rossz állapota miatt korábban bevezetett sebességkorlátozás eltörlése.
Viszont fontos tudatosítani, hogy a
megengedett 70 km/h sebesség csupán a Kápolna utcától a Rozmaring
utcáig terjed – azon túl a város belterületén is érvényes sebességhatárok
vannak érvényben.
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A Pálya utcához kapcsolódó
másik fontos információ, hogy a
Dunakeszi-Alsón áthaladók sebességét a Pálya utca és a
Muskátli utca kereszteződésében hamarosan egy sebességmérő rögzíti. A Muskátli utcai közlekedési lámpa előtt 200 méterrel ugyanis egy sebességmérő kerül
kihelyezésre, mindkét irányban,
melynek érzékelője össze lesz kötve
a közlekedési lámpával. Amennyiben a mérő túl nagy sebességet jelez,
a kereszteződés lámpája pirosra vált.
Az Önkormányzat munkatársai abban bíznak, hogy 70 km/h sebesség
részleges bevezetésével jelentősen sikerül javítani a főváros megközelítésének minőségén, míg a Muskátli utcánál elhelyezésre kerülő sebes-

ségmérővel elősegítik az alsón élő
gyalogosok balesetmentes és biztonságos közlekedését.
(B. Szentmártoni)

Változott a rendőrség
ügyfélfogadás rendje

A

Dunakeszi
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja az állampolgárokat, hogy az engedélyügyi ügyfélfogadási idő a Dunakeszi
Rendőrkapitányságon 2016. október
1-jétől az alábbiak szerint változott:
Kedd: 8 – 12 óráig és 13 – 15 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig

Dunakeszin toborzott a rendőrség
A rendőrség toborzások során is keresi azokat a magyar állampolgárokat, akik az újonnan felállításra kerülő határvadász egységek keretében fogják segíteni az ország határainak védelmét. De
milyen követelményeknek is kell megfelelni ahhoz, hogy valaki felvételt nyerhessen – tettük fel
a kérdést a Dunakeszi Rendőrkapitányság épületében tartott toborzás alkalmából Káli Sándor
rendőr őrnagynak.

A

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Alosztály vezetője elmondta; a magyar állampolgárság mellett hazai állandó lakcímmel
is kell rendelkezni a 18. életévét már
betöltött személynek, aki a jelentkezési lapot a www.police.hu oldalról töltheti le. A sikeres pályázásnak
a fentieken túl további feltétele, hogy
megfeleljen az alkalmassági vizsgálaton, a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, s emellett egy fizikai
erőfelmérőt is teljesítenie kell. Ezt
követően egy úgynevezett pályaorientációs beszélgetésre is sor kerül.
Mint ismeretes, háromezer fő felvételére kapott lehetőséget a rendőrség a Kormány döntése alapján. Az
országos toborzásokat szeptemberben kezdték meg, azt követően folyamatosan érkeznek be a jelentkezők pályázatai. Pest megyében eddig
több mint 50 fő jelentkezett, akik közül közel 20 fő bizonyult alkalmasnak a feladat ellátására.

A toborzások során megfelelő érdeklődést tapasztalnak a szervezők,
akik úgy látják, többségében a még
bizonytalanok jönnek el, illetve akik
pályakezdők vagy munkanélküliek.
A határvadász elnevezés kicsit csalóka lehet sokak számára, hiszen azt
gondolhatják, csak a határon kell
majd szolgálatot teljesíteni. Az elnevezés azonban onnan ered, hogy a
kollégák a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályaihoz kerülnek kinevezésre járőrtársnak.
Azonban nemcsak a határon kell
dolgozni, hanem más rendészeti területen is, várhatóan heti váltásban.
Az új szolgálati törvény bevezetésével biztosított a karrier lehetősége
is: a kinevezés után a fizetési fokozatokban fokozatosan lépnek előre. A
sikeresen felvételizők először egy 6
hónapos képzésen vesznek részt, ettől azonban még nem válnak teljes
értékű rendőrré. Ehhez még további képzéseken kell részt venniük. A
sikeres pályázóknak az első két hónapban bruttó 150 ezer forint lesz az

illetményük, ezt követően pedig 200
ezer forint lesz a havi bérük, de más
juttatásokat is kapnak, így többek
között nyelvpótlékot, éjszakai pótlékot, szociális és lakhatási támogatást.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Új tagokat várnak a polgárőr egyesületbe

A

közlekedés mellett a közbiztonság kérdése is mindan�nyiunk közös érdeke és felelőssége. Éppen ezért továbbra is arra biztatom lakótársainkat,
hogy jelentkezzenek a Dunakeszi Alsó
Polgárőr Egyesületbe, hogy lakókörnyezetük biztonságát rendszeres szolgálatokkal – ez lehet akár mindös�sze havi egy-két alkalommal is – minél többen segítsük elő - nyilatkozat a

Dunakeszi Polgárnak Benkő Tamás,
a körzet önkormányzati képviselője.
A Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület várja soraiba mindazokat, akik szeretnének a közösség érdekében tenni,
akik szeretnék, ha a környezetükben
javulna a közbiztonság, akik szeretnének egy jó társasághoz csatlakozni – és nem utolsó sorban, van annyi
szabadidejük, hogy szolgálatokat teljesítsenek. A szolgálatok adása teljesen

önkéntes, annak formáját és idejét a
szolgálatot adó határozza meg. Természetesen azért itt is vannak kötöttségek
és elvárások, de azt leginkább a körülmények, a felkérések határozzák meg.
A Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület
szeretettel vár mindenkit. Jelentkezni
az egyesület elnökénél, Király Jánosnál a +36 20 943 63 37-es számon, vagy
a j.kiraly74@gmail.com e-mail címen
lehet.

Egymillió forintos rendkívüli
támogatást kap a Farkas Ferenc AMI
A Farkas Ferenc AMI támogatására létrehozott alapítvány, a Szuppán Irén Alapítvány elvitte a művészeti iskolából a korábban önkormányzati támogatásból vásárolt hangszereit. Emiatt az iskola hangszerállománya jelentősen csökkent, melyről Farkas Pál, az intézmény vezetője értesítette
a tankerületet.

E

ich László, a Dunakeszi tankerület vezetője arra
kérte az Önkormányzatot, hogy a hangszerek
részleges pótlásának, illetve a meglévő hangszerek megóvásának érdekében részesítse rend-

kívüli anyagi támogatásban az oktatási intézményt.
A Képviselő-testület egyhangúan megszavazta, hogy az
Önkormányzat egymillió forinttal segítse az intézmény
munkáját.
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Négyszázadik Babacsomag
Az elmúlt év január 1-jétől vezette be az Önkormányzat a Babaköszöntő csomagot, ezzel kedveskedik a városvezetés minden újszülött szüleinek. A csomaggal azt szeretné kifejezni az Önkormányzat, hogy számukra is
öröm egy dunakeszi gyermek születése, és ehhez az örömteli pillanathoz szeretnének hozzájárulni egy-egy
kedves emlékkel. Az első csomagot annak idején Dióssi Csaba polgármester vitte el a Vízhányó családnak és
idén október 25-én pedig már a 400. csomag átadására került sor.

Dióssi Csaba
polgármester és
Bocsák Istvánné
családügyi
főtanácsnok
az Önkormányzat
ajándékával
érkezett a boldog
családhoz

A

szülők – Ilyés Zsuzsanna
és Emődi Norbert – két hónapos Emődi Bianka nevű
gyermekükkel együtt fogadták az érkező Dióssi Csaba polgármestert és Bocsák István Károlynét, a
választókerület önkormányzati képviselőjét, családügyi főtanácsnokot.
Az erdélyi születésű Zsuzsanna
2008 óta él Dunakeszin, korábban a
fővárosban lakott, tíz évig a szállodaiparban dolgozott igazgatóként,
két éve pedig egy szoftverfejlesztő
cég gazdasági igazgatója. Most azonban jó ideig számára a legfőbb hivatás
gyermeke gondozása, nevelése párjával együtt. Norbert ingatlanokkal
foglalkozik, két éve költözött Budapestről a városba s talán a sors akarta,
hogy ugyanebben a háromemeletes
lakóparki házban vásárolt lakást, itt
ismerkedtek össze s kapcsolatuk gyönyörű „gyümölcse” Bianka, akinek
éppen ezen a napon volt a névnapja is.
Mindketten a csendet, nyugalmat,
zöldövezetet szerették meg Dunakeszin, s tervük, hogy hosszú távon
itt éljenek, de a lakásukat, gyermekük születését követően szeretnék nagyobbra cserélni.
Zsuzsanna mindennapjait most a
babával való foglalatosság tölti ki. Hat
hétig vele volt a Gyergyószentmiklóson élő édesanyja, akivel nap mint
nap telefonon tartják a kapcsolatot.
Az édesapa elmondta, hogy „apás
szülés” volt, számára ez felejthetetlen
élmény, bár hozzátette, hogy a világrajövetellel együtt járó anyai szenvedés megviselte. De mindketten boldogok, gyermekük szépen fejlődik,
sokat eszik-alszik. Zsuzsanna, ha teheti, elmegy a közelben lévő BabaMama Klubba, ahol a szintén oda látogató kismamákkal megbeszélik a
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gyermeknevelés ügyeit-örömeit. Tervezik, hogy kipróbálják a Tábor utcában lévő babauszodát is, jó véleményeket hallott erről a lehetőségről.
A babacsomagot – melyben többek
között Dunakeszi, a Mi városunk logóval ellátott body valamint egy „kincses doboz” is volt – a képviselő as�szony adta át a családnak. Dióssi Csaba virágcsokorral kedveskedett az
édesanyának s elmondta, hogy a városvezetés sokat tesz azért, hogy a
bölcsődei, óvodai férőhelyek megfeleljenek az igényeknek, így ha eljön
az ideje, a kis Bianka számára is lesz
majd hely.
Jó hangulatú beszélgetéssel fejeződött be a babacsomag átadása.
Itt mondjuk el, hogy az újszülöttek
érkezését követően a családok a vé-

dőnőnél vagy a Polgármesteri Hivatal szociális részlegénél kérhetnek babacsomagot igénylő űrlapot s ennek
kitöltését követően a Programiroda szervezésében hamarosan házhoz
viszi az adott választókerület önkormányzati képviselője az ajándékot.
Katona M. István
A szerző felvételei

A barátság minden ember
életében nagy ajándék
Kollár Albin barátsága fél évszázada kezdődött egy erdélyi fiatalemberrel, amely - ma már tudjuk –
Székelykeresztúr és Dunakeszi testvérvárosi együttműködésével is megajándékozta a két település polgárait,
iskoláit. Hogyan és milyen körülmények között ismerte meg későbbi barátját, Bán Árpádot? – kérdeztük Dunakeszi
díszpolgárától, akinek több évtizedes „nemzetegyesítő” tevékenységét az október elején rendezett Testvérvárosi Napokon emlékplakettel ismerte el Dunakeszi Város Önkormányzata.
- 1966 nyarán másodikos gimnazistaként meghívó levéllel utaztam Erdélybe. Mindenütt nyíltszívű emberekkel találkoztam. Egy kicsiny Hargita megyei faluban,
Alsóboldogasszonyfalván vendégeskedtem Bán Pali bácsiéknál. Ebben a családban ismerkedtem meg a korombeli
Árpáddal, aki a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium diákja volt. A reneszánsz tudós, Erasmus írta: „Hasonló emberek között könnyűszerrel jön létre és szilárdul meg a barátság.” Ma, 2016-ban, 50 éves az
elmúlt évtizedek során egyre jobban elmélyülő, testvérinek mondható kapcsolatunk.
- Talán nem járok messzi az igazságtól, ha azt mondom; e nagyszerű barátság, az erdélyi emberek iránti tisztelete
indította arra önt, hogy 1990 elején kevéssel a romániai forradalmat követően, gyógyszert, ruhát, könyvet vitt határon túli honfitársainknak?
- Nem véletlenül lett 1984-ben az egykori dunakeszi 4. számú Általános Iskola névadója Kőrösi Csoma Sándor! Szerettük volna tanítványainkkal minél jobban megismertetni a határainkon túl élő
honfitársaink életét, a Trianonban elcsatolt területek földrajzát, történetét. A gyerekek mindig is tudták nálunk,
hogy az Erdélyben, Felvidéken, Szerbiában élő honfitársaink nem
románok, nem szlovákok, nem szerbek. Közös az anyanyelvünk,
történelmünk, kultúránk. Az iskola ethoszából, szellemiségéből
adódott, hogy amint a helyzet kívánta, igyekezzünk gyors segítséget nyújtani a határon túli rászorultaknak. A szülők által beküldött adományokat Fittler József tanár úrral és Tóth Márton szülővel szállítottuk Székelykeresztúrra.
- Bán Árpád és az ön barátságában mit tekint a legnagyobb
értéknek, a legerősebb emberi kapocsnak?
- A barátság minden ember életében nagy ajándék. Az ilyen emberi kapcsolat óriási érzelmi, szellemi erő, energia forrása, de sok
minden más is rejlik benne. Például önmagunk mélyebb megismerésére is lehetőséget jelent. Többek között ez az egyik jelentése
József Attila gyönyörű sorának: „Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg arcodat.” Ez a kötelék a hűség próbája is. Manapság sokak gondolkodásában fontos szerepet játszik
az anyagi haszon, a vajon mit nyerhetünk a másikhoz való viszonyunkból - elve? Nem lehet igazi barátság az, amelynek haszon
volt az indítéka.
- Húsz éve, hogy testvérvárosi együttműködést kötött
Székelykeresztúr és Dunakeszi Város Önkormányzata, melynek
erős kötelékét az önök barátsága, a Petőfi és a Kőrösi iskola tantestületei valamint diáksága fonták elválaszthatatlanná a képviselő-testületek támogatásával. Hogyan értékeli az elmúlt két
évtized együttműködését?
- Örömmel tölt el, hogy ma is olyan szoros ez a kapcsolat, mint

húsz évvel ezelőtt. Tudomásom szerint az együttműködésre való készség és elhatározottság a települések
közötti önkormányzatokban, iskolai és óvodai tantestületekben a két évtizeddel ezelőtti „hőfokon” létezik. Különösen nagy érdeme van ebben az egykori
és mai kapcsolatápoló képviselőknek: Fittler Józsefnek, aki a kezdetek idején teremtett sok lehetőséget
barátságok létrejöttére, Kárpáti Zoltánnak, aki számtalan új utat nyitott a több évtizedes testvérvárosi együttműködésben, kezdeményezései gazdagították, erősítették a két város
intézményei és polgárai közötti kapcsolatot. Kárpáti Zoltánné igazgató asszony
már a kezdetektől odaadó éltetője az iskolák közötti baráti viszonynak. A több
mint egy évtizede szervezett nyári táborokban településünk több száz diákjával
ismertette meg Erdély minden szegletét. Nagyszerű kiadványt szerkesztett az
idei, 20. évfordulóra. A számtalan szívből jövő tettből hosszasan idézhetnék.
Itt csupán Lengyel István művész úr lélekemelő alkotására, amelyet Dunakeszi
ajándékaként Kovács László úr, az akkori városi képviselő testület tagja, maga szállított Székelykeresztúrra és Kliment Gézának,
ugyanezen testület egyházügyi tanácsnokának a „keresztúri”
felekezeteket támogató tevékenységére utalok. Jó arra gondolni, hogy valamennyiük és székelykeresztúri partnereik munkája nyomán sok lehetőség nyílik diákok, néptáncosok, zenekarok
tagjai, pedagógusok, sportolók, a két település polgárai találkozására.
- Mire gondolt, mit érzett, amikor Erdész Zoltán alpolgármestertől elsőként Ön vehette át a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért az Önkormányzat által alapított plakettet, melyet Lengyel
István szobrászművész készített, amin ez olvasható: „Mikor a fivérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak.”
- Arra gondoltam, hogy a pódiumra kellene szólítani mindazokat a társaimat, akik tevékeny alakítói voltak ennek a szép, két évtizedes történetnek, s persze, de jó lenne, ha itt lenne mellettem
Bán Árpád barátom.
Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós
Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója által szervezett kétnapos Testvérvárosi Napok
rendezvényen Erdész Zoltán alpolgármester Dunakeszi Város Önkormányzata által alapított plakettel tüntette ki Simó
Béla tanárt, székelykeresztúri önkormányzati képviselőt
Székelykeresztúr és Dunakeszi tartalmas testvérvárosi együttműködéséért végzett önzetlen és kiemelkedő tevékenységéért.
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Halloween-i lámpás vonulás
A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31-e éjszakáján, melyet elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára már az egész világon divattá vált.

A program
szervezője,
Hildné Kardos Enikő
hívó szavára
idén jóval több
család vett részt
a vidám hangulatú
eseményen,
mint tavaly

gyereksereg, úgy lett egyre több munkája Kissné Puller Annamária arcfestőnek, és elég hamar elfogytak a Holló
Leila által készített házi sütemények
is. Ugyancsak hamar gazdára találtak
a Halloween-es léggömbök és a világító lámpácskák.
Indulás előtt főpróbát tartottak
Kardos Enikő vezetésével. Mivel a cél
az volt, hogy felkeresnek családokat,
elénekelnek egy rövid dalocskát és bekiabálják a jelszót, hogy: „Csokit vagy
csalunk!”. A dalocska pedig így szólt:
„Vasorrú bába, fekete ruhába, seprűnyélen lovagolunk el a banyabálba”.
Ezt követően elindult a menet a lakóparkban. A zavartalanságot a városi polgárőrség tagjai biztosították
és a vonuló gyereksereg, természetesen a szülőkkel együtt, őt családot keresett fel. Ha az ének tetszett, és a jelszó is hatásos volt, a megszólított családok megjelentek a kapuban nagy
kosár édességgel. A Ragyák Tibor, Lics
Melinda, Honfi Varga Anett, Vassné
Bogdányi Bernadett, Vass Endre, Za-

H

azánkban a 2000-es évek
elejétől kezdett elterjedni,
az amerikai filmekből illetve képregényekből vett
minta alapján, elsősorban a gyerekek
és a nagyobb fiatalok körében. Nem
ijesztgetős, hanem bulizós, vidám
játékos hangulatú esemény, melyre
a Mindenszentek illetve a Halottak
napja előtt, október 31-én kerül sor.
Városunkban két éve gondolták
azt a Toldi-Dombliget Lakóparkban,
hogy az itt élő kisgyerekes családoknak rendeznek egy Halloween-i lámpás vonulást. Első alkalommal mintegy tíz család vett részt az eseményen,

egy év múlva már negyven család indult el a közös esti sétára. Legutóbb,
ugyancsak október 31-én mintegy
száz gyermek szüleikkel együtt jelent
meg a Szent Kinga utca Huszka Jenő
utca kereszteződésére meghirdetett
gyülekezőn. Ezt a nagyszámú részvételt örömmel konstatálta Hildné Kardos Enikő, aki most is a szervező volt.
A gyerekek zöme bohókás jelmezeket öltött. Volt köztük seprűnyeles
boszorkány, kísértet, akadt vámpír,
de volt cicaarc is. Ahogy sokasodott a
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karné Standi Katalin, Barna Nikoletta, Weiss Pamela és a Kavalecz család
édességes kosarai igen hamar kiürültek.
A jókedvű vonulás végén, visszaérve a gyülekező helyre, ráadásként
még pizzázhattak is a nebulók. És a
sikerre való tekintettel megszületett
az elhatározás: jövőre ismét megrendezik ezt a vidám Halloween-t.
Katona M. István
A szerző felvételei

Atilla nagykirály emlékhely
Az íj és a kard kiöntéséhez műhelyt keresnek
Jó érzéssel vetjük papírra, hogy az elkészült Atilla mellszobor továbbra is nagy sikernek örvend. A mögöttünk lévő nyári, őszi hónapok nagy részén, előbb a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, majd a DunArt Galériában volt látható és a sok érdeklődő egyöntetű elismerését váltotta ki.

A

másik két elem, az íj és a
kard Czinege István és Péter Nándor kemény munkájával, Bus Antal és munkatársai támogatása mellett alapvetően elkészült. Előzetesen csak annyit
mondunk róla, hogy tekintély-parancsoló jelkép született. Mivel ez a két
rész acélból készült, így szükség lesz
arra, hogy védve legyen a korróziótól,
e miatt olyan műhelyt keresünk, ahol
egy közel 6 méter hosszú, kb. 300 kg.
súlyú elem horganyzása megoldható, ezért kérjük mindazok segítségét,
akik ismernek ilyen lehetőséget.
Az Önkormányzat tájékoztatása
szerint a Fő út felújításának tervezésével eljutottak a leendő emlékhelyig,
amely alapján végzett munkálatok

majd az emlékhely egy részét is érinteni fogják. Ígéretet kaptunk a terület
megvilágításának a kialakítására, és
folyamatban van az emlékhely városi
megfigyelő kamerarendszerébe történő bekapcsolása lehetőségének vizsgálata is.
A leendő emlékhely területén eddig
egy jelentős változás történt, amelyért köszönet Vadász Zoltánnak, aki
a téren lévő mintegy 50 m3-s, régen
nem használt derítőt szakszerűen betemettette.
Köszönet illeti azokat is, akik befizetéseikkel támogatják az emlékhely
létrehozását, ők az alábbiak, azok,
akiknek a nevét eddig még nem közöltük:
Dalnoki György 20e., dr. Dé-

nes László 10e., Gereben János 10e.,
Guttmann Vilmos borász 10e. Juhász
Előd 10e. Juhász Vilmos 10e. Papdi Jánosné 4e., Szabó Sándor 5e., Szentesi
család 10e forint.
Számlaszámunk:
DunArt. Képző. Egy. Atilla emlékhely.
11742104-20057499
Az Atilla nagykirály emlékhely
megvalósításával foglalkozó
Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében a szervezők:
Peti Sándor
+36 30 474 7433
Szombat István
+36 70 329 1756

Méltóságteljes emlékezés
Belső utak, járdák épültek a városi temetőben
A családok, a hozzátartozók Mindenszentek, és a Halottak napja méltóságteljes megemlékezéséhez Dunakeszi Város Önkormányzata a Fóti úti sírkertben kivitelezett nagymértékű fejlesztéssel,
belső utak- és járdák építésével igyekezett hozzájárulni, melyek október utolsó hetéig elkészültek. A városi Temetőt üzemeltető Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a nyertes kivitelezőt – tudtuk meg Homolya Józseftől.

A

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy
összesen 1182 méter belső utat
építettek, 2334 m2 felületet burkoltak le viacolorral. Az új utak
egy részén gépjárművek is közlekedhetnek, melyek mellett
épültek kizárólag gyalogosok
közlekedésére alkalmas szakaszok, járdák is.
Homolya Józseftől megtudtuk, hogy tavasszal szóró parcella építésével folytatódik a városi temető fejlesztése, rekonstrukciója.
A fejlesztések megvalósításán
kívül a temetőt üzemeltető Kft.
munkatársai a sírkert rendbetételével, a lehullott, elszáradt falevelek, és ágak begyűjtésével is
igyekeztek méltó környezetet
teremteni az elhunytak sírjához
ellátogatók számára.

A négynapos ünnepnek köszönhetően nem volt zsúfoltság
a sírkertben, a családtagok, a rokonok folyamatosan érkeztek elhunyt szeretteikhez. A lakosság személyi- és vagyonbiztonságára közösen vigyáztak rendőrök, polgárőrök és közterület
felügyelők, akik szakszerű intézkedéssel segítették a folyamatos
gépjármű- és gyalogosforgalom
biztosítását, figyelemmel voltak
arra is, hogy a sokszor kicsinek
bizonyuló parkolóban ne alakuljanak ki torlódások, balesetveszélyes helyzetek.
Dunakeszi mindkét temetőjében már a kegyeleti ünnepnapok előtt is folyamatosan érkeztek a családtagok, szülők, testvérek, barátok, hogy egy szál
gyertyával, virággal emlékezzenek elhunyt szeretteikre…
V.I.
Fotó: KesziPress
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MÁRAI-EST A KÖNYVTÁRBAN
„Szindbád hazamegy" – címmel tartott szenvedélyes átéléssel Márai-estet Pálfy Margit, a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett színművész a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Az irodalombarátok lelkes közönségével zsúfolásig megtelt a művelődés egyik legnépszerűbb városi szentélye, akik az országosan ismert
művésznő rendkívül szuggesztív előadásán keresztül élvezhették Márai Sándor irodalmi alkotásait.

M

árai Sándor 1900.
április 11-én Kassán született, aki
már fiatalon korának az egyik legkedveltebb
és elismertebb írója, költője volt, írásai népszerűek voltak Magyarországon és külföldön is. „Hajós” volt, aki szinte bejárta az egész világot, de
soha nem talált otthonra, hazára.” – Ennek az otthontalan-

ságnak 1989. február 21-én egy
pisztolylövéssel tett pontot élete végére a kaliforniai San Diegóban – e drámai kijelentéssel
kezdte az irodalmi estet Pálfy
Margit, aki szenvedélyes hangon, néhol a visszafojtott érzelmek feszítő erejét érzékeltetve
tolmácsolta Márai verseit, melyek szinte kivétel nélkül tükrözték az író lelkiállapotának
hullámzásait.
Az író sorainak elhangzása közben elénk tárult szülővárosa Kassa, a közeli Tátra iránti rajongása. „Hallom
néha a hegyeket – siratnak” –
írta kölcsönös ragaszkodásukról, miközben feltette a kérdést:
„Van-e még hazám?”.
Gyönyörű sorok hangzottak

el szerelemről és halálról, átélhettük a Mennyből az angyal
megrendítő „könyörgését” a
magyar szabadságért.
Mesteréhez, Krúdy Gyulához, és vele egy napon, április
11-én született másik költő zsenihez, József Attilához fűződő
kapcsolatát is megismerhettük,
mintegy jellemábrázolásként.
A közel egyórás irodalmi estet Pálfy Margit Márai Sándor
Monológ című versével fejezte be:
…A múltat én elhordozom
magammal/új életemre, mint
zsákját a vándor:/hogy éltem
egyszer én, Márai Sándor./ S
emlékeimmel elmotozva élnék,/
mert amit érdemeltem rám ta-

lált:/kaptam egy életet és egy
halált.
Hosszú perceknek tűnő csendet a közönség vastapsának viharos ereje törte meg, így hálálva meg az író és művész maradandó teljesítményét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Idén sem marad el a 65 év felettiek
karácsonyi ajándékozása
Az elmúlt évek hagyománya alapján Dunakeszi Város Önkormányzata 2016-ban is megvalósítja azon
programját, mely során megajándékozza a város szépkorú lakosait. A városvezetés tisztelete és
megbecsülése jeleként a 65. évüket már betöltött lakótársainknak karácsonyi ajándékcsomaggal
igyekszik örömöt szerezni advent idején.

A

z ajándékcsomagok házhozszállításában a helyi sportegyesületek önkéntesei, a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a helyi oktatási intézmények diákjai segédkeznek.
A csomagok kiosztására 2016. december 9. és 23. között kerül sor.
A csomagokat elsősorban házhoz szállítással kézbesí-

Ö

Egy doboznyi törődés

t éve indult útjára a Dunakeszi Önkormányzat kezdeményezéseként az adventi adománydoboz akció, aminek sikerét látva nem volt kétséges, hogy idén is része lesz a karácsonyi készülődésnek.
Csatlakozzon Ön is a közösségi
együttműködéshez, ezzel is segítve
egymást, mert Dunakeszi a Mi városunk.
Várjuk adományát november 26. és
december 18. között az adventi vásárba a Főtéren, vagy a Polgármeste-
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tik. Amennyiben az önkéntes nem jár sikerrel, úgy a Polgármesteri Hivatalban, a karácsonyi leállást követően,
2017. január 2. után lehet átvenni a csomagot személyesen. Fontos információ, hogy az ezt megelőző időszakban a Polgármesteri Hivatalban nem tárolnak csomagot,
így értelemszerűen advent idején ott nem lehet átvenni.

ri Hivatalban működő Programirodába. Természetesen a határidő lejárta
után is fogadunk ajándékokat, melyeket eljuttatunk a rászorulóknak.
2016. december 16-ig a DÓHSZK
Család- és Gyermekjóléti Központ
(Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) is
fogad adományokat, kérjük, az ügyfélfogadási időről mindig tájékozódjon indulás előtt!
Kérjük, a dobozon jelöljék meg
azt, hogy milyen nemű és korú személynek szánják ajándékukat, illetve,

hogy csak jó állapotú, tiszta termékeket adományozzanak!
Ami a dobozban lehet: játék, iskolaszer, ruhanemű, tartós élelmiszer.
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik
az adománydoboz akcióhoz!

A vitorlázó repülés nagyasszonyaként
ötvenhárom éve hódol kedvenc időtöltésének

A felhők felett boldog igazán
Gyermekkora óta repül, melynek szeretetét édesanyjától örökölte. Noha már 53 éve aktívan repül
a levegőben, még mindig ő tartja a női távolsági, a magassági és a sebességrekordokat hazánkban
a vitorlázó repülők körében. Számtalanszor volt már bajnok, vagy dobogós, másfél éve a MALÉV
Repülő Klub elnöke. Zámbóné Pollermann Judit – akit nemes egyszerűséggel a vitorlázó repülés
nagyasszonyaként tisztelnek a sportág művelői –egy legenda, aki a fiatalok oktatása mellett ma
is a felhők felett érzi a legjobban magát a gyönyörű vitorlázórepülő gépével.
- Mióta tart ez a szerelem Ön és a repülés között?
- Édesanyámtól örököltem elsősorban
a repülés szeretetét, ugyanis ő is repült
még a második világháború előtt. Már
kisgyerekkorom óta követtem a példáját, mindig repülni szerettem volna, bár
először a szomszédok gyerekeivel mentem ki a repülőtérre, hogy felszállhassak.
Ezek után nem kell csodálkozni azon,
hogy gyerekkori rajzaim is mindig szárnyas hercegkisasszonyok, felhők, repülők
voltak. Én magamat is így képzeltem el és
már ekkor tudtam, hogy felnőtt koromban a repüléssel szeretnék foglalkozni.

- Az egy dolog, ha valaki gépre szállhat, és az egy másik, amikor egyedül repülve vezetheti a „nagy madarat”. Mikor jött el a pillanat, amikor először repülhetett egyedül?
- Először egyedül 16 éves koromban
repültem GÓBÉ tipusú repülőgéppel,
a legelső olyan pilóták közé tartozom,
akik ilyen típusú géppel felemelkedhettek. Azóta már ötvenhárom év telt el, de
egyszerűen képtelen lennék mást csinálni. A több mint öt évtized alatt volt egykét érdekes helyzet, amiknél nem túl sok
hiányzott a tragédiához, ám odafenn nagyon óvtak engem, hiszen balesetem, törésem vagy egyéb komoly sérülésem sem
volt soha. Noha ezt nem sokan tudják,
a nagyvilágban sok női pilóta van, akik
bizony egy-egy versenyen a férfiakkal
szemben is becsülettel helyt állnak.
- Mi a vonzereje a repülésnek, azon
belül is a vitorlázó szakágnak?
- Teljes koncentrációt igenyél, ezáltal
hihetetlenül jó aktív pihenés, ki tudja az
ember agyát kapcsolni. Egy repülés után

tiszta fejjel sokkal jobban mennek a dolgok, sokat segít a munkában szükséges
koncentrációbab. Előhozza az emberből
a felelős döntéskészséget. Nem véletlen,
hogy a világ nagy bankjai mindig pilótákat alkalmaznak kockázatelemzésre, és
új tervek kialakítására, olyanokat, akiknek a banki szférához semmi közük.
- A vitorlázó repülésben a legtöbb
női rekord az Ön nevéhez fűződik, amit
versenyeken fel lehetett állítani. Mi kell
ahhoz, hogy valakiből ilyen jó pilóta
váljon?
- Nem bátorság kell hozzá. Mindig
mondom a tanítványaimnak, hogy egy
pilóta megfontolt legyen és semmi rizikót ne vállaljon. Egyszerűen jóízűen kell
tudni repülni. Hiszen a repülő is ugyanolyan jármű, mint a többi, csak máshol
közlekedik.
- Hogy kell egy versenyt elképzelnünk?
- Egy vitorlázó repülő verseny 9-14
napig tart. Ahhoz, hogy például 100120 km/h átlagsebességgel repüljünk,
helyenként akár 200-250 km-es sebességgel kell repülnöm. Versenyen a motort nem szabad bekapcsolni, GPS-el repülünk. A nézők számára is egyre érdekesebbé tesszük a versenyeinket, hiszen
vannak gépek, melyek kamerákkal ellátottak, így a földről lehet követni a repülést. Van olyan lehetőség is, mely a pilótaülésből a pilóta szemszögéből láttatja
a tájat, helyszínt, így átélhetik, még ha a
kivetítő segítségével is, hogy a pilóta mit
él meg repülés közben.
- Ma már nemcsak repül, hanem oktat is, illetve a MALÉV Repülő Klub elnöke is egyben. Miként bírja ezt?

- 106 tagja van a repülőklubnak, amit
másfél éve vezetek nyugdíjasként. Régi
bútordarab vagyok, ismer mindenki a
szakmában A klub jól működik, kissé
nyereségesek voltunk tavaly is, ráadásul
sikerült a városi önkormányzattal, illetve
a polgármester úrral is jó kapcsolatot építenünk. Bizalom és együttműködés nélkül ez nem megy, tudom, hogy ez a repülőtér megmarad, és ebben a várostól nagy
segítséget kapunk, amit a repülőtér meg is
hálál a városnak. Példa erre az az első közös, szeptemberi kétnapos városi sportválasztó és repülőnap, ahol rengetegen jelentek meg annak ellenére, hogy az első
napot az időjárás nem fogadta kegyeibe.
- Rövidesen ismét megmutathatják,
mit tudnak, ugyanis jövőre lesz a klub
negyvenéves…
- Ahogy a város, a repülő klub is negyven éves lesz, és ezt közösen szeretnénk
megünnepelni. Több mint száz tagunk
van, akiknek hetven százaléka aktív. Velük, illetve legjobbjainkkal, mint például a tavalyi vitorlázó műrepülő világbajnokságon csapat aranyérmet szerző Hoós
Miklóssal és Szilágyi Jánossal, aki egyéniben is ezüst érmet szerzett, vagy a legidősebb oktatónkkal, a 83 éves Csonka Ferenccel közösen szeretnénk ezt a szép évfordulót emlékezetessé tenni. Feri bácsira
nagyon büszkék vagyunk, hiszen megkapta a nemzetközi repülőszövetség által
adományozott Paul Thissaunder diplomát, melyet eddig összesen huszonketten
vehettek át a világon.
(Vetési)
Fotó: Fortepan

Pollermann Judit
az első országos
bajnoki címét
1972-ben nyerte

Határtalan élmények a Felvidéken
Október elején a Bárdos iskola hetedikesei négy napos kiránduláson ismerkedtek meg történelmünk
emlékhelyeivel, természeti csodákkal és nem utolsó sorban felvidéki magyar diákokkal.

E

lső nap megtapasztalhattuk
a szívélyes vendéglátást Csatán, a Baross Gábor Alapiskolában. A bemutatkozó
műsor és a játék jó alapul szolgált a
kapcsolatteremtéshez, barátkozáshoz. Bényen megismertük az Árpádkori kerektemplom történetét. Selmecbányán a süvítő szél ellenére lelkesen felkapaszkodtunk a Kálváriához.
Másnap a közelben lévő bányában kőzeteket és ásványokat gyűjthettünk. Kincsekkel megrakodva
indultunk Bajmócra, ahol Hunyadi
Mátyás is tartott egykor országgyűlést. Délután Besztercebánya templomát és polgárházait csodáltuk meg.
Hibbén Balassi Bálintra emlékeztünk.
Harmadik nap a késmárki templomban a Himnusz eléneklésével és
koszorúzással tisztelegtünk Thököly Imre emléke előtt. A nagyőri Mednyánszky kúria megtekintése után, a folyamatos eső ellené-
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re csúszva-mászva felgyalogoltunk
Közép-Európa legnagyobb várába,
Szepesvárba. Lőcsén megcsodáltuk a
faragott oltárt.
Az utolsó nap a hegyek hóval búcsúztak tőlünk, így pihenőnket önfeledt hógolyózással töltöttük. A rozsnyói belvárosban tett séta után el-

látogattunk a református iskolába,
ahol a gyerekek mindenkit meghatottak október 6-át idéző dalaikkal,
méltó zárásaként időben és térben
határtalan utazásunknak – írják az
iskola tanulói.

Dunakeszi – Elmshorn
magyar – német diákcsere

Én már akkor felkaptam a fejem, amikor a tavalyi tanévben Hudra Andrea tanárnő megemlítette, hogy jelentkezni lehet egy német cserekapcsolatra. Általában meglehetősen lelkesen fogadom, az ilyen lehetőségeket,
és (nagy szerencsémre) ez a német cserediák-program a szüleim szerint is hasznosnak ígérkezett. Így ők is rögtön beleegyeztek, hogy szeptemberben egy hétre befogadjunk egy Elmshornból jött diákot. És így is lett.

A

szervezés már igazán korán elkezdődött, amikor
a mi tanárnőink felvették
a kapcsolatot a német osztályfőnök úrral, és nem sokkal később a magyar-német diákpárokat is
beosztottuk. Jóval az érkezésük előtt
e-mailben felvettük a kapcsolatot a
partnerünkkel, ami szerintem egy
nagyon jó ötlet volt, mert így nem
teljesen idegenekként találkoztunk
egymással.
Természetesen azért, hogy egy
színvonalas programot állítsunk
össze, már nyár elején megbeszéltük, kire milyen feladatok jutnak. Ez
akkor, a nyári szünet előtt kicsit sem
tűnt megerőltetőnek, de szeptember
első hetében már összesűrűsödtek a
teendők. Ezért is volt nagy megkön�nyebbülés, amikor szeptember 9-én
az önkormányzati busz begördült a
Radnóti Miklós Gimnázium parkolójába egy osztálynyi német diákkal, és végre elkezdődött, amire egy
fél éven keresztül vártunk és készültünk.
Az iskolában egy rövidke bemutató várta őket Dunakesziről és a gimnáziumról, majd az aulában megterített asztalokhoz ültünk le, mindenki
a maga párjával. Itt egy zenés műsort
tartottunk nekik, valamint a Cinege néptánccsoport adott elő magyar
népi táncokat. Ezután ismét ös�szegyűltünk, hogy egy közös énekléssel megtanítsuk nekik a Tavaszi
szél című népdalt. Mikor már mindenki kellőképpen eleget „művelődött”, visszaültünk az asztalokhoz és
megvacsoráztunk. A megnyitó estet
táncház zárta, majd némi „romeltakarítás” után hazamehettünk a párunkkal.
A következő két napon (a hétvégén) családi napokat tartottunk,
vagyis mindenki egyénileg szervezett programot a német diákoknak.
Hétfőn az iskolában kezdtünk, a
cserediákok is beültek három tanórára (angolra, németre vagy testnevelésre) majd egy „vicces kvíz” után
vonatra szálltunk, hogy, hogy megnézzük Vácot. Ott meglátogattuk a
székesegyházat, és egy újabb játékos vetélkedő várt minket. Ezután
elmentünk egy váci szórakozóhely-

re bowlingozni, majd hazautaztunk.
Kedden az egész napot Budapesten töltöttük. Fárasztó program volt,
de nagyon tartalmas és szép. Először
a Parlamentbe látogattunk el, majd a
János-hegyet másztuk meg, hogy az
Erzsébet-kilátóról csodálhassuk meg
a fővárost. Innen libegővel jöttünk
le, és egy hosszú buszút után a Nyugati pályaudvarból indultunk vissza
Dunakeszire.
A szerdai nap hasonlóan kezdődött a hétfőihez, de délután a Katona-dombra mentünk ki, hogy ott
egy kis szabadidőt tölthessünk el és,
hogy sárkányhajózzunk.
Csütörtökön ismét egy egész napos kirándulásra mentünk. Délelőtt a szentendrei Skanzent mutattuk meg nekik, azután megnéztük a
visegrádi várat (ami nekem személy
szerint a kedvenc programom volt).
Ott boboztunk, és hazafelé menet
megálltunk Szentendrén, hogy legyen egy kis szabadidőnk szétnézni.
Este nem rögtön haza mentünk, hanem a Csurgó étteremben várt minket egy búcsúvacsora, ahol egy kis
összeállítást is megnézhettünk a hétről készült fényképekből.
Amilyen sokat vártunk rá, olyan
hamar elrepült ez az egy hét. Másnap reggel már ismét a gimnázium
előtt gyülekeztünk, hogy elbúcsúztassuk német társainkat. Jó barátságok alakultak ki köztünk, és sokan
meg is siratták az elválást.
Szerintem nagyon jól sikerült ez
a program, és nyelvtanulási szempontból hasznos is volt. Örülök,

hogy részt vehettem, és az összes magyar diák nevében szeretném megköszönni a szervezést Hudra Andrea
és Harmos Ildikó tanárnőknek, valamint a program támogatását Dunakeszi Város Önkormányzatának és
a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Kovács László pékmesternek pedig a felajánlott finomságokat.
Arany Éva RMG 9.A

2016. október 22-én

házasságot
kötöttek

Ujj Attila Tamás – Mezei Dóra
Szentesi Ferenc – Kovács Ágnes
Vitkó Albert – Tar Beáta Olga
Czikora József – Mester Lujza

Mindannyiuknak
sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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Vágynak a legjobbak közé, de a realitás alapján két év múlva ünnepelhet Dunakeszi feljutást

Egy város, ahol a tanrendbe is bekerülhet a futsal
Pár évvel ezelőtt, amikor néhány fociőrült barát összeállt és egyre többször rúgta a bőrt Dunakeszin, még egyikük sem
hitte, hogy valóságos mozgalmat indít el a városban. Eltelt néhány év, és a futsal a település egyik, ha nem a legnépszerűbb
sportágává vált. Nem kevesebb, mint kétszáz gyermek űzi immár versenyszerűen a sportágat, Dunakeszi országos viszonylatban is az egyik legnagyobb utánpótlásbázissá vált, míg a felnőtt csapat újra harcban áll az NB I-es szereplésért. Matyóka
Zoltán, a Dunakeszi Futsal Klub ügyvezető elnöke nem titkolja, már csak egy igazi saját otthon hiányzik nekik.

- Amikor 1988-ban először találkozott a sportággal, gondolta volna, hogy egyszer eléri azt
sportvezetőként, hogy az általa irányított sportág hitvallássá
válik egy városban?
- Bevallom őszintén, hogy
nem. Sosem gondoltam volna
azt, hogy Dunakeszin néhány barát focirajongásából ez lehet. Annak idején, még 2011-ben, amikor
a város éledező csapata az NB II
Keleti csoportjában elkezdett vitézkedni, sokat jelentett a sport-

este ott lenni a Radnóti Gimnáziumban. Nem véletlen, hogy megnyertük a bajnokságot. Jött az NB
I, és ott azonnal bejutottunk a legjobb hat közé. Ám hiába a rengeteg telt ház, az emberek szeretete
városszerte, elképesztő mennyiségű támadásokat kaptunk. Így
végig kellett gondolnunk a folytatást, és rájöttünk arra, megfelelő anyagi háttér nélkül nem tudunk fejlődni. Így jött a győriekkel való egyesülés, ami akkor
nagyon jó ötletnek tűnt. Egy nem-

Tony Safar a Dunakeszi Kinizsi játékosaként tette le
a magyar állampolgársági esküt

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klubban nagyon sok tehetséges
fiatal bontogatja szárnyait
ág népszerűvé válásában az, hogy
éppen akkor rendezték hazánkban az Európa-bajnokságot, ahol
a magyar válogatott valamennyi
meccsén telt ház volt.
- Azért az sem ártott, hogy a
csapat elkezdett szárnyalni, és
olyan játékosok érkeztek Dunakeszire, akikért érdemes volt
meccsre járni…
- Hát, igen, ráadásul a szakvezetői poszton is olyanok dolgoztak a
csapat mellett, akik a sportág mesterei, mint Fehér Zsolt illetve Sito
Riviera. Persze a pályán is egyre jobban ment a csapatnak, olyanok rúgták a gólokat nálunk, mint
a sokszoros válogatott Horváth
Ferenc és Vincze Ottó, a román
futsal válogatott Tony Sáfár, a spanyol kiválóság Jordi, vagy a többszörös hazai gólkirály, Kun Gábor.
Egyre több néző volt a meccseken,
egyre inkább program volt péntek
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zetközileg is erős csapat kialakítása a két gárdából, illetve egy országos szinte egyedülálló utánpótlásbázis létrehozása. Az elsőből nem
lett semmi, egy év után megszűnt
az együttműködés, ám a fiatalok valóban megragadtak a futsal
mellett.
- Azért ez talán fontosabb…
- Jelenleg kétszáz gyermek és
fiatal űzi Dunakeszin a sportágat,
és a különböző korosztályos csapataink egyre sikeresebbek. Biztos vagyok abban, hogy háromnégy év múlva a jelenlegi U17-es
és U15-ös csapatból több tehetségre fog a felnőtt csapat épülni.
És abban is biztos vagyok, hogy a
legmagasabb szinten is megállják
majd a helyüket.
- Ezek szerint lassan-lassan
megint készülhetnek a dunakesziek NB I-es meccsekre?

- A korábbi sikereink igenis
vissza fognak térni, de a realitás
azt mondatja velem, számunkra
két év múlva lenne az igazi a feljutás, amikor már a fiataljaink beépültek a csapatba és megedződtek a másodosztályban. Ahhoz,
hogy a legjobbak között odaérj az
első három hely valamelyikére,
80-100 millió forint kell évente,
és hiába az önkormányzat minden területen tapasztalható segítsége, jelenleg még nem áll ennyi
a rendelkezésünkre. Persze, azt
nem mondom, hogyha idén a csapat kivívja a feljutást, akkor nem
teszünk meg mindent, hogy vállalni tudjuk az első osztályt.

- Mikor lesz végre saját otthonuk?
- Hát, igen, ez a másik fájó pontunk… A Radnóti Gimnázium
mindent, sőt, még annál is többet tesz annak érdekében, hogy
otthon érezzük magunkat, de…
Nagyon hiányzik egy saját csarnok, ahol a szakmai fejlődés miatt valamennyi korosztály edzéseit egy helyen tarthatnánk. Ha
ez megvalósul, akkor vállalnánk
azt is, hogy a futsal bekerüljön az
iskolai tanrendbe. A Magyarság
Sportpálya mellett hamarosan
talán az építkezés is elkezdődhet,
ugyanis a források már megteremtődtek a beruházásra.

M. L.

Dunakeszi: Jóváhagyták az új
tornacsarnok koncepciótervét
Az áprilisi vélemény-nyilvánító szavazás eredményét tiszteletben tartva, ígéretünkhöz híven a Dunakeszi Magyarság
Sporttelepen valósul meg a multifunkciós sportközpont.

A

Magyar Labdarúgó szövetség TAO támogatása teszi ki
a csarnok tervezési-kivitelezési költségeinek 70
%-át, melyhez az Önkormányzat biztosítja a Városi Sportegyesület számára a visszatérítendő önrészt. A Képviselőtestület ma, 2016. november

3-án hozzájárulását adta, hogy
a sportcsarnok önkormányzati területen, azaz a Magyarság
Sporttelepen épüljön meg, és
jóváhagyta az épület koncepciótervét.
A beruházás teljes mértékben pályázati forrásból, összesen bruttó 667 millió forintból
valósul meg.

Malév pilóták Dunakeszin
A „Duna Összefűz” Nemzetiségek Klubja meghívására a "BESZÉLGET-ÉS...." sorozatban 2016.október 19-én
MALÉV pilóták voltak vendégeink. Huszár Mihály kapitány 18.000, Horváth Vilmos első tiszt 14.000 órát
repült a MALÉV kötelékében.

A

két pilóta elmesélte, miként hóditotta meg egy
életre a repülés mindkettőjüket, az első élményeiket
a TU-154-es tipusú géppel, valamint
a Boeing gépről, amelyről nyugdíjba mentek. Számtalan történetet, eseményt, sikert osztottak meg velünk.
Betekinthettünk a repülés sokak által
nem ismert kulisszái mögé, beavattak minket abba a háttérmunkába,
amelynek csak szűk keresztmetszetével találkozunk, mint utazók, amikor felülünk a repülőgépre és leszállunk a célállomáson. A felvetett kérdésekre részletesen válaszolva ismer-

tették meg velünk a repülés fizikáját,
emberi oldalait is. Megtanulhattuk a
pilóták legendás mondását is:
„ A JÓ PILÓTA VAGY REPÜL,
VAGY NYUGDÍJAS!”

Az est után mindenki egy, a repülésről eddig alkotott véleményének átformálásával térhetett haza
A következő "BESZÉLGET-ÉS…." estünkön 2016. november 16-án a meghívott vendég Bélteczky József ny. ezredes, fővárosi tűzoltóparancsnok fog
mesélni életéről, jól ismert, és az átlag
ember számára ismeretlen tűzoltási eseményekről. Részeletes ismertető
az estről a http://www.dunakesziklub.
uw.hu oldalon található.

Éberling József
klubvezető
Kép: Gelencsér Ádám
Photography
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Márka független
autószerviz
Göd-Dunakeszi
2120 Dunakeszi,
Fő út 203.
. gumiszerelés-centrírozás
. gumiabroncs értékesítés
. futómű beállítás 3D műszerrel
. gyorsszerviz fék-futómű javítás
. autóvillamosság-gépjármű diagnosztika
. önindító-generátor javítás
. akkumulátor értékesítés, beszerelve garanciával
. klíma töltés-tisztítás
. műszaki vizsgáztatás
. kipufogó rendszerjavítás
. autómentés-szállítás
. csereautó szolgáltatás

Munkafelvétel, bejelentkezés:
06-20-280-2471
x-car@invitel.hu

Téli-nyári
gumi csere!
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November 26-án a nyit a főtéri jégpálya
Folytatódik a nagycsoportos óvodások díjmentes korcsolyaoktatása
Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával idén is folytatódik a város hét óvodájába járó nagycsoportos ovisainak díjmentes korcsolyaoktatása az újpesti Megyeri úti jégcsarnokban – nyilatkozta
lapunknak Seltenreich József városi sportigazgató.
- Nagycsoportos óvodásaink korcsolyaoktatása tavaly indult el, amely
immár második éve szerves része
annak a sportoktatási rendszernek,
amit a korábbi években vezettünk
be az általános iskolák alsó tagozatos tanulói körében. A diákok minden évfolyamban más sportággal –
korfball, judo, tenisz, úszás - ismerkedhetnek meg a testnevelés órákon
belül – mondta a sportigazgató.
Seltenreich Józseftől megtudhattuk, hogy a nagycsoportos óvodások számára idén október 10-én kezdődött az oktatás az újpesti Megyeri úti jégcsarnokban, ahová a gyerekek az önkormányzat autóbuszával
utazhatnak hétfőtől péntekig. – Mindennap más-más óvoda vesz részt a
programban, a gyerekeket tíz héten keresztül profi szakemberek tanítják a korcsolyázás alapjaira, akik
számára az utaztatáshoz hasonlóan
díjmentesen biztosítjuk a felszerelést, a fejvédőt, a korcsolyát és természetesen az edzőket is – tájékoztatott
a sportigazgató, aki reményét fejezte ki, hogy a gyerekek megszeretik a
sportágat, és a november végén nyíló
főtéri jégpályán örömmel mutatják
be „korcsolyatudásukat” szüleiknek.
- A különböző sportágak oktatásával az a célunk, hogy a Dunakeszin
élő fiatalok közül minél többen sportoljanak, melynek feltételeit igyek-

A délelőtti órákban a város tanulói díjmentesen korcsolyázhatnak
a IV. Béla király főtéren épített jégpályán

szik megteremteni az önkormányzat
– ezt már Szabó Katalin, a Dunakeszi
Programiroda vezetője mondta, aki
örömmel újságolta, hogy idén november 26-án nyit a nagy népszerűségnek
örvendő főtéri jégpálya. – A korcsolyázás szerelmeseit idén fedett jégpályával, elkülönített öltözővel és korcsolyakölcsönzővel várjuk, akik egészen 2017. január 29-ig hódolhatnak
kedvenc sportjuknak. Délelőttönként a szervezett csoportokban érkező óvodások és iskolások ingyen látogathatják majd a jégpályát, sőt, a kor-

csolyabérlést is díjmentesen biztosítja
számukra Dunakeszi Város Önkormányzata. A jégpályát a dunakesziek
ötszáz forintért, a nem helyi lakosok
pedig ezer forintért vehetik igénybe.
Az öt évnél fiatalabbak pedig díjmentesen korcsolyázhatnak – tájékoztatott Szabó Katalin, aki azt is elárulta, hogy a korábbi évek hagyományait
követve idén is gazdag adventi programokkal várják az érdeklődőket.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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SAKK
Megkezdődött a Pest megyei
sakkcsapatbajnokság. A Városi Sportegyesület Dunakeszi sakkcsapata Gödön játszott
és 5,5-4,5 arányban maradt alul (győz: Mundi,
Szénás, döntetlen: Al Raheem, Szalacsy, Horváth,
Gránicz, Nádasdi)

Újra bizonyítottak ifjú asztaliteniszezőink
A Magyar Asztalitenisz Szövetség október 15-16-án Orosházán rendezte meg a Pintér
Attila újonc és serdülő ranglistaversenyt, melyen a VSD Dunakeszi hat játékossal
képviseltette magát és szép sikerekről számolhatok be – írta sajtóközleményében
Lindner Ádám, a VSD Asztalitenisz Szakosztály vezetőedzője.

A

Pest megyei I/A sakkbajnokságban az Alagi
DSK idegenben jól rajtolt. Zsámbék – Alagi Diák
Sakk Klub 0,5-4,5 (győz: Bernáth, Nógrádi, Vas, Petró, döntetlen: Czap)
A 38. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkverseny
második fordulójában, II. korcsoportban 5. Tóth Tamás.
December 3-án a Radnóti Miklós Gimnáziumban kerül megrendezésre a 32. Mikulás országos nyílt egyéni gyerek sakkverseny. December
17-én ugyanitt, a 25. Karácsonyi nyílt országos egyéni gyerek sakkverseny. A sakkversenyek 10 órakor kezdődnek I –
V. korcsoportban.

A képen jobbról második Káder Benedek, a VSD versenyzője

„U11 leány versenyszámban
Volentics Anna ezüstérmet
szerzett, illetve ami óriási
meglepetésnek számít, hogy
az összevont Újonc korcsoportban Anna szintén érmes
lett, ami a nagyobbak között

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

óriási fegyvertény. Dunakeszi
fiatal versenyzője bronzérmet
szerzett végül az újonc összevont kategóriában.
U11 fiú versenyszámban
Káder Benedek jutott a legtovább a VSD versenyzői közül, aki egészen a negyeddöntőig menetelt. Nagy Dávid és
Szlivka Norbert ebben a kategóriában szintén szépen teljesített, egészen a főtábláig jutottak.
Újonc fiú összevont kategóriában Vándor András és Hollós Balázs miután a csoportjaikat megnyerték feljutottak a főtáblára, sőt ott Vándor
András még nyert mérkőzést
is és a nyolcad döntőben szenvedett vereséget.

ATLÉTIKA

korábbi
lapszámait

2016 októberében Staicu
Simona megnyerte a Székesfehérváron rendezett
maratoni Magyar Bajnokságot, Dunakeszi Vasutas női csapata, szintén
aranyérmet szerzett Staicu
Simona, Drahos Veronika,
Bartucz Borbála összeállításban.
Solymosi

megtekintheti a
internetes portálon
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Köszönjük minden
kedves vásárlónknak!

Volentics Anna

A Dunakeszi Polgár

dunakanyarregio.hu

évesek
lettünk!

Serdülő fiú kategóriában
Kishegyi Ákos szerepelt a legjobban a dunakeszis gyerekek közül. A sorsolás sajnos
nem kedvezett neki, a nyolcad
döntőben szenvedett vereséget a verseny első kiemeltjétől Both Olivértől egy színvonalas mérkőzésen.
Serdülőben a "kisebbek"
is jól szerepeltek, Volentics
Anna és Vándor András
újonc létükre egészen a főtábláig jutottak.” – írja Linder
Ádám vezetőedző, aki szerint
a ranglistaverseny kiváló lehetőséget adott versenyzőiknek a megmérettetésre, akik
szinte végig jó formában játszottak.

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

házig,

Okosan táplálkozni és sportolni
Városi Sportegyesület Dunakeszi vezetése fontosnak tartja, hogy a gyermekek fejlődését ne csak a
pályán, hanem azon kívül is elősegítse. A fejlődés engedhetetlen feltétele a tudatos táplálkozás.
MOB hivatalos sporttáplálkozási tanácsadója, sportaktivitás előadására október 25-én a Radnóti
Miklós Sportcsarnokban került sor.

K

iss Károly megnyitójában
elmondta, hogy 2010-ben
jött létre a sportvitalitás.
Azóta tartanak országszerte előadásokat, eddig már több
mint százat. Örömmel jöttek Dunakeszire, ahol első alkalommal tartottak előadást, ami egyébként idén
már a húszadik előadásuk.
Sziráki Zsófia tartalmas, érdekfeszítő előadását hallgathatták meg a
jelenlévők, akik számára bevezetőjében arról beszélt, hogy kinek a felelőssége a sportoló gyerekek táplálkozásának megfelelő összeállítása. Kiemelte, hogy a szülő, az edző, a sportorvos és a dietetikus szerepét. Fontos
a testtömeg összetétel, étrendkészítés. Sporttáplálkozás ma már tudományos alapon történik. Edzés és
mérkőzés után, a folyadék utánpótlás, szénhidrátraktár feltöltése és a
regeneráció elősegítése. Fontos sze-

repük van még az étrend kiegészítőknek, melyek biztonságosak legyenek, ne tartalmazzanak doppinglistán lévő anyagot, eredetük ismert legyen. Továbbá, előtte konzultáljunk,
a dietetikussal. Kaphatók izomtömeg növelő kiegészítők, zsírtartalom csökkentők, és teljesítményfokozó kiegészítők. Ide tartoznak, a tömegnövelő porok, edzés utáni szénhidrát fehérje italok, sportitalok...
A sporttáplálkozás tudományos
alapjai, edzés és mérkőzés előtt. Fontos, hogy ne verseny előtt kísérletezzünk. Mérhetőek a teljesítmények,
értékelés szakember által. Első személyes találkozás alkalmával a dietetikus kollegákkal közösen kielemzik a jelenlegi táplálkozási szokásokat. Felmérik a táplálkozási
szokásokat. Szénhidrátpótlás, szénhidráttartalmú itallal, energia szelettel, banánnal, gyümölcszselével.

Sporttáplálkozás tudományos alapjai: változatosság, mértékletesség,
megfelelő tápanyagarány, folyadékpótlás… A sportág jellegének, felkészülési szakasznak az egyéni sajátosságnak megfeleljen, benne legyen az
erő, a robbanékonyság, sebesség.
Az előadás után a jelenlévők kérdezhettek, sőt személyesen is kérhettek tanácsot.
Solymosi László
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