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Már az első hétvége után is ki jelenthet jük

Nagyon népszerű
az új Duna-parti
szabadstrand

A kánikulai melegben igazán jó hír a város polgárai számára, hogy egy hete már fürödhetnek
a Dunában, hiszen megnyílt a Duna-parti szabadstrand. Bár még nem volt hivatalos átadó,
de napról napra mind többen fedezik fel az öltözővel, zuhanyzóval, mobil WC-vel,
sétánnyal, játszótérrel, vendéglátó egységekkel kiépített strandot.

zárva volt, de talán ennek az is oka
lehet, hogy a vendéglátók még nem
rendezkedtek be teljesen, akiknek a
szolgáltatásait bizonyára örömmel
fogadják majd a strandolók. A régión
végig vonuló nyári zápor után, munkaidőben jártunk a parton, így leginkább az árnyas fák között épített
sétányon futókkal, gyermekeikkel
sétáló fiatal szülőkkel találkoztunk,
akik a Dunakeszi Polgár érdeklődésére elmondták, hogy nagyon örülnek a szabadstrand megnyitásának.

Népszerű a kis játszótér
Mindkét család,
Nagy Andreáék
és Donál Péterék
is örülnek
a szabadstrand
megnyitásának,
az árnyas fák
közé épített
játszótérnek

N

oha még nem volt hivatalos megnyitó, de egy hete
már mind többen „fedezik” fel a város új Dunaparti szabadstrandját, amely a Katonadomb oldalában – a Liget utcától délre – terül el. Már minden készen áll, ami feltétlenül szükséges
egy kulturált strand működéséhez.
Bár – szemmel láthatóan – még néhány apróbb feladat megoldása hátra van, melyek bizonyára folyamatosan a „helyükre kerülnek”, mint pl. a
fára rögzített hulladékgyűjtőt felváltó kukák kihelyezése.
Péntek délután valamennyi büfé
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- Nagyon jó ötletnek tartjuk a Duna-parti szabadstrand megnyitását.
Eddig is sokat jártunk ide, ám azáltal, hogy az Önkormányzat rendbe
tette a környezetet, a kicsikre gondolva játszóeszközöket épített, még
vonzóbbá vált a vízpart – mondta Donál Péter, aki kisfiával együtt
az alsói Tőzegtó mellett lévő nyaralójuktól kerékpárral érkezett, hogy
felfedezzék az új strandot. – A játékok nagyon tetszenek a kisfiamnak,
s mint ön is hallja, egyfolytában arra
bíztat, hogy menjünk játszani – köszönt el az édesapa.
Váró Anna a Dombliget Lakóparkból érkezett két ismerős gyer-

Hildné Kardos Enikő
és kisfia imádja a gyönyörű
Duna-parti környezetet
mekkel, akik nagy élvezettel fürödtek a Dunában. – Kellemes, tiszta a
víz. Igazán vonzó a környezet, melyben lehet sétálni, futni, pihenni – fogalmazta meg tömören a lényeget.
– Örülök a fejlesztésnek, amit én különösen nagyra értékelek, mert imádom a Dunát – tette hozzá az ifjú
hölgy.
Bárkivel is beszéltünk, mindenki
örült, hogy végre hivatalosan is „birtokba” vehetik a Duna-partot, ahol
megnyílt a szabadstrand. Jól jelzi a

megkérdezettek elégedettségét, hogy
még az is rendkívül pozitívan nyilatkozott a megvalósított fejlesztésekről, aki drágának találja a terület vételárat. – De most már az a fontos,
hogy jól érezzük magunkat, élvezzük a gyönyörű Duna-parti környezetet – mondta mosollyal az arcán,
majd tovább kocogott az új sétányon.
Nagy Andrea férjével és kislányával a közeli Csermely utcában lakik,
akik, ha csak tehetik, a Duna-parton
pihennek, sétálnak, és az idei nyártól
kezdve már fürödhetnek is a jó öreg
folyóban.

tünk zuhog az eső, de reménykedjünk, mint ahogy az időjárás előrejelzésben ígérték, a hétvégén sok lesz
a napsütés…, akkor pedig irány a
Duna.

A nap és vízimádók plázsa

Közös érdek, hogy mindenki
betartsa a kulturált együttélés
és pihenés szabályait

Öltöző és fürdőruhás
koedukált zuhanyzó szolgálja
a strandolók kényelmét

Kulturált környezet
fogadja a strandolókat
– Éppen arról beszélgettünk a férjemmel, hogyan lehet majd strandolni, ha esetleg olyan alacsony lesz
a Duna vízállása, mint tavaly volt.
Reméljük, a meder lehetővé teszi,
hogy a bójákat beljebb helyezzék el,
és majd akkor is zavartalanul és biztonságosan tudunk fürödni a Dunában – hallhattuk a praktikus felvetést az édesanyától.
– Örömmel fogadtuk a játszótér
kiépítését, amit két és fél éves kislányunk máris megszeretett. Nagyon
tetszik a fejlesztés, egy valamit viszont hiányolok, még pedig a pa-

dokat. Remélem, előbb-utóbb azok
is lesznek, melyeken a fák árnyéban üldögélhetnénk, amíg a gyerekek játszanak – mondta az édesanya,
aki azt viszont jó érzéssel tette hozzá, hogy van öltöző, fürdőruhában
használható koedukált zuhanyzó,
külön WC a nőknek és a férfiaknak.
A színes bóják és a mély vizet jelző tábla arra figyelmeztetnek, hogy
meddig lehet bemenni a Dunába.
Az is fontos információ, nem árt,
ha tudjuk, hogy nincs úszómester,
ezért mindenki a saját felelősségére
úszhat, lubickolhat a vízben. A parton kihelyezett tábla pedig arról tájékoztat, hogy a szabadstrand északi felében – a Liget utcától kezdődően – nem lehet kutyát bevinni, vagy
pl. tilos a dohányzás. Értesüléseink
szerint a kutyatulajdonosok négylábú kedvenceiket a szabadstrand déli
felében vihetik be a folyóba.
Mit is mondhatnék, hogy aki
csak teheti, az fedezze fel a város
új szabadstrandját, élvezzék a napfényt, úszás közben a Duna hűsítő
habjait… Bár amikor ezeket a sorokat írom -, péntek késő este - felet-

Nagy örömünkre szombaton újra
ránk ragyogott a nap, és a Dunaparton sok százan pihentek, élvezték a gyönyörű természeti környezetet, a Duna hűsítő habjait, a finom kaviccsal és homokkal "megajándékozott" partot, az árnyas fák
és az enyhe dunai szellő frissítő hatásait. A már-már tengerparti idillel
felérő kép azt sugallta, hogy a város
polgárai boldogan "ölelkeztek ös�-

A viacoloral burkolt sétány máris
közkedvelté vált, melyen sokan
sportolnak, sétálnak
sze" a szép Duna-parti környezettel, melyet az Önkormányzat a természet értékeit megőrizve kulturált
pihenő hellyé formált a Dunakesziek nagy örömére.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A strandon nincs
úszómester, ezért
mindenki saját
felelősségére
fürödhet
a Dunában

Színes bóják jelzik, hogy meddig
szabad bemenni a vízbe
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Július végére elkészül
a Béke út felújítása

A mögöttünk hagyott június utolsó munkahetében megkezdődött a gyártelepi Béke út felújítása, melynek munkálataival a kivitelező Penta Kft. szakemberi július végére készülnek el. A vasúti
aluljárótól a Fő útig tartó 600 méter hosszú út jobb oldalán kicserélik a szegélykövet, a járda egy
szakasza viacolor burkolatot kap, míg a két autóbusz megállónál bazaltbeton burkolat váltja a
régi úttestet.
- A Béke út felújítása során az úttest
régi kiemelt szegélyét, a vasútállomástól a Fő úthoz vezető oldalon elbontjuk, és helyére újat építünk, illetve helyreállítjuk a korábbi állapotot - mondta az építésvezető, akitől megtudtuk, hogy a Béke útba
torkolló Iskola sétánytól viszont a
megrendelő igénye szerint a Fő útig
viacolorral váltják ki a régi aszfalt
burkolatú járdát.
- Az autóbusz megállóknál a régi

aszfaltot felbontjuk és helyette a jóval nagyobb kopásálló, és teherbíró
bazaltbetonnal cseréljük fel. A bazaltbetonnak harminc év körüli az
élettartama, ami rendkívül előnyös,
hiszen a buszmegállóknál jóval nagyobb az úttest igénybevétele a gyakori megállás és elindulás miatt –
mondta az építésvezető.
A Béke úton közlekedők a jelenlegi munkálatok miatt „csak” útszűkülettel találkozhatnak, ám mint azt

a munkálatokat irányító szakember
elmondta félpályás útlezárásra akkor kell számítani, amikor felmarják a régi aszfaltot és újjal burkolják
le az úttestet, ami várhatóan a július
17-vel kezdődő héten veszi kezdetét.
Ezt erősíti meg az Önkormányzat
hivatalos weboldala is, amely szerint
a félpályás útlezárás július 28-ig tart.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Újabb lépés az egészségügyi
koncepció megvalósításáért
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata egy olyan egészségügyi
koncepciót dolgozott ki, amely nem csupán az infrastrukturális és szakmai feltételek javítását
tartalmazza, de a szolgáltatások és az eszközpark terén is az átlagnál jóval magasabb szintű
ellátás biztosítását tűzte ki célul.

A

koncepció egyik pontjaként az orvosi óraszámok növelését tűztük ki
célul. A tavalyi évben jelentős sikert is értünk el ezen a területen, hiszen Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő kitartó közbenjárásának köszönhetően az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatósága felülbírálta az aktuális orvosi óraszámokat az ország egyes
egészségügyi intézményeiben. A
lobbi-munkának köszönhetően pedig a régiónkban jelenlévő kihasz6 Dunakeszi Polgár

nálatlan többlet-órák jelentős részét a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet nyerte el.
Ez a gyakorlatban annyit jelent,
hogy míg egyes szakrendelések eddig csak a délelőtti vagy délutáni
órákban voltak elérhetőek, ezzel jelentősen korlátozva a fogadható páciensek számát, a 300 többletórának
köszönhetően akár egész napossá is
válhatnak.
A megnövekedett óraszámokkal
arányosan viszont az orvosok létszámának növelése is szükséges, így a
Dunakeszi Egészségügyi és Szociális

Nonprofit Kft. fenntartásában lévő
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet pályázatot hirdet az alábbi pozíciók betöltésére:
- Pszichológus
- Urológus
- Reumatológus
- Fül-orr-gégész
- Tüdőgyógyász
- Iskola- és ifjúság-egészségügyi
orvos
Jelentkezni, illetve érdeklődni a
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet titkárságán, a 0627/341-809-es
telefonszámon lehet.

Dunakeszi 730 millió
forintot nyert új bölcsőde
és óvoda építésére
A Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15) c. pályázat keretén
belül épülnek/újulnak meg az alapfokú oktatási intézmények. A nyertes pályázók között több agglomerációs település is található, mivel itt a legnagyobb a
kapacitáshiány a megyében. Dunakeszi két pályázaton
730 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert új bölcsőde és óvoda építésére.

A

z igényelhető vissza nem
térítendő támogatás ös�szege: minimum 1 millió
Ft, maximum 400 millió Ft volt.
A támogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költség
100%-a. A támogatási felhívás
keretében a kedvezményezettek
– más, önállóan nem támogatható tevékenységek mellett – intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzések tárgyában nyújthattak be
támogatási kérelmet.
A felhívásra helyi/nemzetiségi
önkormányzatok és társulásaik,
egyházak, civil szervezetek, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és önkormányzati
többségi tulajdonában lévő vállalkozások pályázhattak.

A megyei közgyűlés 5,1 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, melyet bölcsődék és óvodák építésre, létesítésére fordíthatnak a nyertes pályázók.
A nyertes pályázók között
van Dunakeszi is, amely Pomáz
és Kistarcsa Önkormányzatához hasonlóan a vissza nem térítendő támogatás maximumát,
400 millió forintot nyert új óvoda létesítésére. Városunk Önkormányzata eredményes pályázati és lobbi tevékenységét dicséri,
hogy új bölcsőde építésére pedig
330 millió vissza nem térítendő
támogatást. Értesüléseink szerint az új gyermekintézmény az
Alag-Liget lakóparkban valósul
meg.

Változnak
a gyermekétkeztetés díjai

V

árosunkban a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetést a Sodexo Magyarország Kft. és a Zóna Vendéglátó Kft. biztosítja Dunakeszi Város Önkormányzatának
megbízásából. Nemrég a Sodexo
Kft. 8 %-os díjemelési javaslatot
tett, melyet az Önkormányzat
nem fogadott el.
A Sodexo Magyarország Kft.
a nyersanyagköltségek, az átlagbér emelkedése és az energia-

hordozók változása miatt 8,05
%-os díjemelést tervezett bevezetni a 2017/2018-as nevelési évtől. Az Önkormányzat azonban
megrendelőként megvétózta ezt
a nagyfokú áremelést, csupán
5,49 %-os emelést engedélyezett.
Az éves szinten 27 millió forintos áremelés nagyobb részét az
Önkormányzat fizeti majd ki,
nem terheli a teljes összeget a
szolgáltatást igénybe vevő szülőkre.

Maximum három órán át
parkolhatunk a közintézmények
parkolójában
Számos panasz érkezett az elmúlt hónapokban Dunakeszi Város Önkormányzatához a közintézmények
parkolóinak rendszerével kapcsolatban, ugyanis páran rendszeresen P+R parkolóként használják például a Szakorvosi Rendelőintézet parkolóját – derül ki
a Polgármesteri Hivatal weboldalán megjelent közleményből.
„Dunakeszi Város Önkormányzata folyamatosan igyekszik kielégíteni a lakosság parkolási igényeit. A vasútállomások közelében épített P+R parkolókkal a Dunakeszi–Vác és
Dunakeszi-Budapest
között
ingázó lakók életét könnyítette meg, hiszen személygépjárműveiket, motorjaikat, kerékpárjaikat könnyedén le tudják
parkolni; a városi intézmények
közelében épülő és bővülő parkolókkal pedig az oda érkezőket igyekszik kiszolgálni.
Azonban sajnálatos módon
például a Szakorvosi Rendelőintézet, parkolójában az a gyakorlat alakult ki, hogy azt nemcsak a szakrendelésekre érkezők használják, hanem nagyon
gyakori az egész napos, folyamatos parkolás is, ami viszont
az adott intézménybe érkezők
parkolását nehezíti meg.
A jelenség megszüntetésének, valamint a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszolgálati
parkolójában a megelőzés érdekében, a Képviselő-testület megszavazta egy új, szigorúbb parkolási rendszer életbe léptetését, mely szerint az
említett intézményi parkolók-

ban korlátozzák a gépjárművek
parkolási idejét. Az új rendelet szerint munkaidőben maximum három órán keresztül
veheti majd igénybe a parkolót egy adott gépjármű, a parkolás kezdetének idejét pedig a
jármű vezetője lesz köteles feltüntetni a szélvédőn. Az új parkolási rendszert a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete fogja ellenőrizni, és az ő felelősségük lesz a három órás
határidő esetleges túllépésének
szankcionálása is.
Az Önkormányzat a helyzet
kezelésére új parkolót építtet az
SZTK-val szemben lévő temető
mentén. Ezek a parkolók P+R
parkolás céljára is használhatóak lesznek. A szükséges tervek elkészültek, jelenleg engedélyezés alatt állnak, a parkoló
várhatóan idén elkészül.
Bízunk benne, hogy az új
rendszernek
köszönhetően
rendezettebbé válik a rendelet
hatálya alá tartozó területeken
a parkolás, és mindenki a rendeltetésének megfelelően fogja
igénybe venni az intézményei
parkolókat.” – olvasható a városházi közleményben.
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
Sok helyről kaptunk a lakosságtól panaszokat a törött víznyelő rácsok és
az eltömődött víznyelő kutak miatt. A
Városüzemeltetési osztály munkatársai folyamatosan továbbítják az igényeket a Közüzemi Kft-nek. A hibás
szerkezetek cseréje, javítása ugyanis
a Kft. feladata, ezek nagy részét el is
végezték a dolgozói.
Ugyancsak probléma volt – különösen a Toldi-dombliget lakóparkban, hogy kevés a szemét- és a kutyaürülék-gyűjtő. Az elmúlt hónapban a
legforgalmasabb helyekre új gyűjtőket helyeztetett ki a Városüzemeltetési osztály.
Mint azt sokan tudják, az Önkormányzat a jövőben bizonyos feltételek mellett engedélyezi a fekvőrendőröket. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy a lakók bejelentik az igényüket, s egyik napról a másikra kihelye-

zik a sebességcsökkentő útküszöböket. Az egyik fontos feltétel, hogy a
rendőrség véleményét is figyelembe kell venni , illetve az utca lakóinak
egyetértése szükséges. Azzal viszont
mindenképpen számolni kell a fekvőrendőrt kérőknek, hogy egyrészt nehezíteni fogja az ott élők közlekedését, másrészt ennek ellenére lesznek
gyorshajtók. Az lenne a legjobb megoldás, ha mindenki betartaná az előírt kötelező sebességet. Ez manapság
– sajnos – illúzió. A másik komoly veszélyforrás a kerékpáros közlekedés.
Sok esetben láttam kis gyermeket felügyelet nélkül kerékpározni. És sok
esetben láttam felnőttet szabálytalanul kerékpározni — saját és mások életét veszélyeztető módon. Jó néhányan
nem a kialakított kerékpárúton közlekednek, hanem az autók között cikáznak. Ez a helyzet mind a kerékpárosra,

mind az autósra nézve veszélyforrás.
A nagy meleg és a viszonylag kevés csapadék miatt az ősszel elültetett csemetefák kiszáradhatnak. Szeretném emlékeztetni lakótársaimat,
hogy kötelezettséget vállaltak a fák
gondozására. Természetesen előfordul, hogy egy-egy facsemete a gondos ápolás ellenére is kipusztul. Fontos, hogy minél több árnyékot adó fa
legyen lakóparkjainkban, ezért naponta egy-egy vödör vízzel „itassák
meg” a szomjas fákat.
Köszönettel tartozom figyelmes
lakótársaimnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem,
hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Az elmúlt hónapban nagyot
léptünk előre a városi strand kivitelezésében. A megvásárolt
600 méter hosszú területből kijelölésre került az a 250 méteres szakasz, ahol az első évben
elindul a strand. Elvégzésre került a medertisztítás, kihelyezték a bójákat, jelzőtáblákat, ezzel kialakult az a vízfelület, ahol
szabályosan lehet fürdőzni. A
területet az ÁNTSZ és a Vízirendőrség is jóváhagyta, a bójákat a vízállásnak megfelelően
állítják.
Tovább folytatódott a partszakasz csinosítása is. Megépült
az a térköves járda, amely a Liget utcával és a Katonadombbal köti össze a strandot. Megépítésre került egy kis játszótér, a strandon üzemelő büfék
faházai, az öltözők és egy ivókút. A területen még dolgoznak, de a strand már fürdőzésre alkalmas állapotban van. Az
idei évben a családos strand-
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szakasz készül el, a visszajelzések, tapasztalatok beépítésével
a jövő évtől fogunk bele a pihenő- és a kutyabarát strandszakasz kiépítésébe. A célunk az,
hogy a terület egy elhanyagolt
ártéri erdőből gondozott parkerdővé váljon, ahol a nyári melegben felfrissülhetnek a családok, de a többi évszakban is jól
érezheti magát az oda látogató.
A hónap folyamán lakossági
kérésre odébb helyeztünk a Fő
út 128. szám elől egy kerékpártárolót. Köszönöm az érintett
lakosok türelmét és együttműködését az ügyben. A Kagyló u.
32. előtt két vízelvezető árok kialakítására került sor. Itt is köszönöm az érintett lakossági
segítséget.
A folyamatosan érkező kátyúbejelentésekkel kapcsolatosan jelezném, hogy a javítást
végző cég több munkát bevár
egyszerre, nem egyenként javítja az úthibákat. A legutóbbi
javításokra június végén került
sor, legközelebb augusztusban
kerül sor a hibák elhárítására.

Jelenleg a Stromfeld és az Iskola utcában van bejelentett kátyú a körzetben.
Az elmúlt időszakban városszerte sok kérelem érkezett járdatámogatásra, emiatt az önkormányzat kénytelen volt
szigorítani a gyakorlatán, így
jelenleg csak azokat a kérelmeket tudja támogatni, amelyek olyan címre szólnak, ahol
nincs járda, tehát járdafelújítás
egyenlőre nem támogatható. A
hónap folyamán a Kiserdő utcai
lakóközösség kérésének megfelelően megkezdődött a lakóépületekre veszélyes fák visszametszése, indokolt esetben kivétele.
Júniusban
lakókörzetünk

több közössége is összejövetelt
rendezett: 17-én a körzeti munkámat rendszeresen segítőkkel töltöttem együtt a délutánt,
24-én pedig a Malomárok lakópark és a Római utca közössége hívott meg a saját utcabáljukra, ahol természetesen helyi érdekű témák is felmerültek.
Az ilyen megmozdulások teszik
teljessé városunk életét, köszönet érte a szervezőknek.
Észrevételeit,
javaslatait várom a csoma.attila.
kepviselo@gmail.com e-mail
címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!

A június hónap egyik, ha nem a legfontosabb eseménye volt, hogy a gyerekeknek véget ért a tanév. A szünidő
alatt egy kicsit enyhül a város reggeli és délutáni zsúfoltsága. Az intézményekkel kapcsolatos a másik hír, hogy a
Szent István Általános Iskolában elballagott az az évfolyam, akiknek tanulói
elmondhatják magukról, hogy ők voltak az utolsók, akik az ódon falak között búcsúzhattak el intézményüktől.
Szeptembertől az Iskola az új otthonába költözik, az új épület városunk alagi
részén, a Repülőtéri úton fogadja majd
lakóit. A régi épületben egy évig szünetel a tanítás. Ezen idő alatt az épület teljes felújítására és bővítésére kerül sor. Ezt követően 2018 szeptemberében a Katolikus Egyház által fenntartott iskola kezdi meg a tanítást.
Már szokásosnak mondható nyári
intézményi felújítások is megkezdődtek. A körzetben található intézményekben folyó munkák során a Budai
Nagy Antal utcában lévő Eszterlánc
Óvodában részleges falszigetelésre, a
régi részen tisztasági festésre, a tető
javítására, átcserepezésére, valamint a
kerítés külső oldali javítására, festésére kerül sor. A János utcai Tagóvodában a játszóudvar felújítását végzik a
szakemberek. A Helytörténeti Gyűjtemény épületében is korszerű nyílászárók beépítésére kerül sor.
A főtéri programokra és a környezetében lévő intézményekbe érkezők számára örömmel adok hírt arról,
hogy további parkoló helyekkel bővül
a IV. Béla Király tér környezete. A Fő út
mentén hamarosan birtokba vehe-

tik az autósok az új parkolót, amely 40
gépjármű számára biztosít parkolási
lehetőséget. Ebből a parkolóból kön�nyen el lehet érni a Városházát, az Okmányirodát, vagy éppen a Házasságkötő termet.
Ehhez a hírhez kapcsolódóan említem meg, hogy számos panasz érkezett az elmúlt hónapokban a Város Önkormányzatához a közintézmények parkolóinak rendszerével
kapcsolatban, ugyanis sokan rendszeresen P+R parkolóként használják ezeket a területeket.
Dunakeszi Város Önkormányzata
folyamatosan igyekszik kielégíteni a
lakosság parkolási igényeit. A vasútállomások közelében épített P+R parkolókkal a Dunakeszi – Vác és Dunakeszi-Budapest között ingázó lakók életét könnyítette meg.
Azonban sajnálatos módon például a Szakorvosi Rendelőintézet parkolójában az a gyakorlat alakult ki, hogy
azt nemcsak a szakrendelésekre érkezők használják, hanem nagyon gyakori, hogy egész napra itt hagyják a gépkocsikat. Ez a gyakorlat azonban az
adott intézménybe érkezők parkolását nehezíti meg.
A jelenség megszüntetésének érdekében, a Képviselő-testület megszavazta egy új, szigorúbb parkolási
rendszer életbe léptetését. Az intézkedés Szakorvosi Rendelő, valamint a
Polgármesteri Hivatal új ügyfélparkolójában korlátozza a gépjárművek várakozási idejét. Az új rendelet szerint

munkaidőben, maximum három órán
keresztül veheti majd igénybe a parkolót egy adott gépjármű. A parkolás kezdetének idejét a jármű vezetője köteles lesz feltüntetni a szélvédőn.
Az új parkolási rendszert a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete fogja ellenőrizni, és az ő feladatuk lesz a
három órás határidő esetleges túllépésének szankcionálása is.
Bízunk benne, hogy az új rendszernek köszönhetően rendezettebbé válik a rendelet hatálya alá tartozó területeken a parkolás, és mindenki a
rendeltetésének megfelelően fogja
igénybe venni az intézményi parkolókat.
Megkezdődött a Béke utca felújítása is, amely a gyalogjárda és az úttest
teljes megújítását eredményezi.
Ha itt a nyár, akkor a kultúra is a szabadterekre költözik az épületekből.
Örömmel számolok be arról, hogy július 21-23-ig, a Fő tér ad otthont a II.
Dunakeszi Jazz Fesztiválnak. Reméljük, hogy a múlt évi nagy sikert követően, idén is sokan kilátogatnak majd
a térre.
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 képvi
A Lakótelep Szíve
A Nap utca
és a Béke út
kereszteződésében vizsgáztak a leendő
közlekedési
rendőrök

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Megérkezett a nyár, s ezzel együtt a felújítások időszaka is! Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az utakon, járdákon több helyütt is megkezdődtek a
munkálatok, s ezek egész nyár végéig
tartanak majd, ezért fokozottabb odafigyelés, és türelem szükséges a közleke-

désben gyalogosan és autóval, kerékpárral egyaránt!
Sok jelzést kaptam az elmúlt időszakban fák, padok kihelyezésével kapcsolatban, ezek intézését megkezdtem, remélem az illetékes műszaki kollégák segítenek majd, hogy a jogos igények mielőbb megvalósulhassanak!

Az intézményeink is ilyenkor esnek át
a felújításon, fejlesztésen, így azok környékén is nehezedik a közlekedés, itt is
kérem türelmüket, odafigyelésüket!
A körzetet járva, egy érdekes eseménynek is tanúja lehettem, amikor
a rendőrség a Nap utca-Béke utca kereszteződésében vizsgáztatta a leendő
közlekedési rendőröket! Szükség lehet
rájuk a forgalmas kereszteződésekben,
amikor elromlanak a lámpák!
Természetesen továbbra is várom
a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 06-27542-805 vagy a 06-70-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt, levélben
a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
Helyszíni szemlét tartottunk a
Polgármesteri Hivatal munkatársával közösen, amelynek során a Határ út és a környező utcák vízelvezető rácsainak rögzítését vizsgáltuk. A Határ utca
8 előtti rács sajnos rendszeresen kilazul, ezért a szokásos hegesztésen túl további munkákra, a rács stabilitásának tartós
megteremtésére van szükség.
Kértem, hogy ennek a feladatnak a megoldását prioritásként
kezeljék, tekintettel az elviselhetetlen zajra, amit a rács fölött elhaladó autók okoznak.
Szintén kilazult a rács a Kisalagi
utca elején és végén, valamint
a Gitár utcában is, ezek javítását is kértem. Jeleztem továbbá, hogy a Janek Géza utcában jelentős esőzések alkalmával nagy kiterjedésű tócsa keletkezik, az ezt megszüntető
műszaki megoldás kidolgozását is kértem. Felvetetettem a
rácsok részleges megszüntetésének a lehetőségét is, ezt egyelőre nem támogatják, mert így
nem a rácsok mellett kialakított
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víznyelőkbe folyna a csapadék.
Az idei nyárra ütemezi a Városháza a Fóti út északi oldalán
a járda felújítását a Határ útig.
Kértem, hogy a Határ út és Tesco közötti szakasz járdaépítése
is kerüljön mielőbb napirendre. Szintén a Fóti útnak ezt a részét érinti, hogy régóta várunk
a gyalogos átkelő megépülésére a Gardénia köz előtt. A tervek
és az engedély rendelkezésre
állnak, a Városháza a kivitelezésre ajánlatot kért, várhatóan
július elején kapják meg.
A Városházán megtekintettem a városi kamerarendszer
működését. Még 2015-ben indult el az 1. ütem, és már működnek a 2. ütemben felszerelt
kamerák, jelenleg tehát összesen 65 db (rendszámfelismerő,
ill. térfigyelő) kamera van a városban. Kerületünk biztonságához a Fóti út mentén (Karinthy,
Janek, Pejachevich, Forgács utcáknál, valamint a Repülőtéri úti körforgalomban) elhelyezett kamerák járulnak hozzá. Az
eddig kiválasztott helyszínek

esetében alapvető szempont
volt, hogy rendelkezésre álljon
adatátvitelre alkalmas légkábel és az áramellátás is biztosítva legyen. A kamerák tehát
ELMŰ oszlopokon, a Digi hálózatot követve kerültek kialakításra. A 3. ütemben a város tervezi a Repülőtéri út-Alagi majori út átláthatóságát is, ehhez az
adatátvitel kérdését még meg
kell oldani. A további telepítések terveire oda fogok figyelni
és képviselem a kerületünk érdekeit.
Korábbi lakossági kérésre,
miszerint a Gitár utca felől nagyon nehezen lehet kikanyarodni a Határ útra, és tükör felszerelését javasolják, a Városháza helyszíni bejárást kezdeményezett a rendőrséggel, az
eredményről tájékoztatom a lakosságot.
A Polgármesteri Hivatalnál
kértem, hogy vegyék napirendre a kerületünket is érintő víznyomás-problémák megoldását (az ügy előzménye a témában lakossági kezdeménye-

zésre indult aláírásgyűjtés). A
legfrissebb fejlemény, hogy
a Városháza felkért egy szakértőt, aki minden bejelentést
megvizsgál, felméri a problémát, műszaki javaslatot tesz,
melynek költségét a Hivatal
állja. A DMRV-t is megkérték,
hogy vizsgálja meg az éritett
területet.
Elérhetőségem: thomacsaba@
hotmail.com, „Thoma Csaba
online képviselői fogadóóra”
facebook csoport.
Tisztelettel:

Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Az elmúlt hetekben befejeződött a
még a télen és kora tavasszal kialakult jelentősebb úthibák javítása városrészünkben is. A közelmúltban
több bejelentés érkezett hozzám
közvilágítási hibák javításának elmaradása miatt. A visszajelzések alapján
a hibákat sikerült elhárítani, azonban
a bejelentésektől a hibajavításig több
esetben elfogadhatatlanul hosszú
idő telt el, amelynek okait igyekszem
kideríteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a jövőben a bejelentéseket képviselői közbenjárás
nélkül is megfelelően kezelje a hibajavításokat végző vállalkozás.
A májusban és júniusban tapasztalható szárazság miatt a közterületi növények – különösen az elmúlt években telepített facsemeték – rendszeres öntözése vált szükségessé. Erre

tekintettel kérem, hogy aki az ingatlanja elé a korábbi években facsemeték ültetését kérte az önkormányzattól, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a fák átvészeljék az előttünk álló száraz, meleg időszakot.
Tavaly és idén tavasszal is több bejelentés érkezett hozzám a Radnóti Miklós utca környékéről a csapadékvíz elvezető rendszer dugulása, telítődése miatti vízelöntésekkel összefüggésben. A közelmúltban
egyeztettem a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel és ígéretet kaptam a
rendszer ellenőrzésére és tisztítására.
Az építés megkezdése óta több alkalommal hírt adtam a városrészünkben épülő tanuszoda beruházás alakulásáról. Sajnos a hosszú télnek köszönhetően az előzetes kalkulált időponthoz képest kissé megcsúszott a

beruházás, az viszont most már bizonyosnak látszik, hogy az iskolaév kezdetére, szeptemberre a létesítmény
elkészül és ezzel lehetővé válik az iskoláskorú gyerekek eddigieknél gyakoribb és rendszeresebb úszásoktatása és sportolása.
Észrevételeiket, javaslataikat várom a
következő elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

Javította a közbiztonságot a térfigyelő kamerarendszer működése
Számomra, és úgy gondolom
az általam képviselt választókörzetben élők szempontjából
is az elmúlt időszak egyik legfontosabb eseménye az volt,
amikor Erdész Zoltán alpolgármester úr meghívására részt
tudtam venni egy olyan tájékoztatón, melyen bemutatták
a városban jelenleg működő
térfigyelő rendszert és működését, valamint tájékoztatást
kaptunk a várható fejlesztésekről is.
Mint közismert Dunakeszi
főbb pontjait térfigyelő kamerák „pásztázzák”, melyek kiváló minőségben közvetítik a
gépjármű és gyalogos forgalmat. A térfigyelő rendszer működésének köszönhetően Dunakeszire senki nem tud úgy
bejönni vagy távozni a városból, hogy a rendszer ne rögzítené. Ennek köszönhetően jelentősen megnőtt a lakosság
biztonságérzete, érzékelhetően csökkent a bűncselekmé-

nyek száma, mert mindenki
láthatóvá vált és ellenőrizhetők a közlekedési forgalomban
résztvevő gépjárművek. A közeli napokban üzembe helyezett 35 új kamerával kiegészülve immár 65 kamera vigyázza
közbiztonságunkat, melyet a
tervek szerint újabb negyven
készülékkel egészít majd ki az
Önkormányzat.
A 2. számú választási körzetemben, a Béke út – Fő út
– Nap utca, valamint a Fő út –
Barátság úti elején lévő, Lukoil
benzinkút kereszteződésében
már működik térfigyelő kamera. Örömmel hallottam Erdész
Zoltán alpolgármester úrtól,
hogy a Barátság lakótelep belső körzeteiben több helyen is
telepítenek térfigyelő kamerát. A konzultáció alkalmával
azt kérték, adjunk javaslatot,
hogy a lakótelepen hol volna a legcélszerűbb elhelyezni
a kamerákat, melyek végleges
helyszíneit azonban a szakem-

berek határozzák meg. Azt is
megtudtuk, hogy a nyilvánosság tájékoztatása, a személyiségi jogok tiszteletben tartása
érdekében az Önkormányzat
hivatalos honlapján feltüntetik
a Dunakeszin működő kamerák helyszíneit.
A lakosság közbiztonságához hasonlóan rendkívül fontosnak tartom, hogy játszótereink megfeleljenek az uniós
szabványoknak, minél korszerűbbek, vonzóbbak és biztonságosabbak legyenek a gyermekek számára. Ezen célok megvalósítása érdekében
rengeteget tettünk az elmúlt
években az Önkormányzat támogatásával.
Korábbi tájékoztatómban is
leírtam már, hogy megszületett
a döntés a Szent István park
mellett - a dunai négyemeletes
házsor közelében - lévő kisjátszótér körbe kerítéséről. Folyamatosan tartom a kapcsolatot
a kivitelező Közüzemi Nonpro-

fit Kft. témafelelős szakemberével, aki arról tájékoztatott, hogy
a fakerítés gyártása megkezdődött, melynek végleges formája hasonló lesz, mint a Barátság
út 28. számú épületnél kialakított közkedvelt kis játszótéré.
A gyermekek szülei számára –
azon túl, hogy a kicsik biztonságát növeljük – bizonyára az is
örömteli hír, hogy a körbekerítés mellett újabb játszóeszközökkel gazdagítjuk a játszóteret.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője
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Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági
Nap 2017. Várjuk jelentkezését!
Tisztelt Dunakeszi Lakótársunk!
Idén ősszel rendezzük
meg az immár szokásos Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot.
Az előző években partnereink és más környezetvédelmi szervezetek, dunakeszi lakóközösségek, magánszemélyek
segítségével több mint 50 helyszínen számoltunk fel közös erővel
városunk területén illegális hulladéklerakókat, szemétdombokat,
tisztítottunk meg szemetelők által
"favorizált" parkokat, sétahelyeket, zöld területeket. Az ilyen módon összegyűjtött és városunkból
elszállított hulladék mennyiségét csak becsülni lehet, eddig közel 100 tonnát tehet ki a tömege.
Ezt nem egyedül, hanem lakossági összefogással, sok dunakeszi
polgártársunk áldozatos munkájával értük el!
Idén 2017. október 7-én, szombaton 10 órától tartjuk a Dunake-

szi Önkéntes Köztisztasági Napot.
A munka több helyszínen, kb. 2 órán keresztül
folyik.
Várjuk szervezetek, lakóközösségek, baráti körök, intézmények, magánszemélyek jelentkezését. Eszközökről, védőfelszerelésről és
ásványvízről a szervezők gondoskodnak.
Jelentkezni lehet e-mailben:
rendezettvarosert@freemail.hu
Telefonon: 06 20 923 5149
(László Erzsébetnél)
Fogjunk össze, dolgozzunk
együtt a szebb, tisztább, egészségesebb Dunakesziért!
"A terepen mindenki civil!"
Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete nevében tisztelettel:
Vincze Nikolett,
környezetvédelmi
tanácsadó

Az összefogás
eredményhez vezet
Tisztelt Lakótársaink!
A Dunakeszi Környezetvédelmi és Rendezett Városért Tanácsadó Testület igen sikeres hónapokat tudhat maga mögött. Megannyi
látványos változást sikerült elérnünk annak érdekében, hogy városunk tisztaságát és küllemét egyre szebbé és igényesebbé tegyük. Elsőként szeretnénk beszámolni Erős
Apolka 1956-os emlékművének elkészültéről, melyet a Verseny utcai
vasútállomásnál tekinthetnek meg
az érdeklődők, és amelynek sikeres
felállítása érdekében testületünk
tagjai is közreműködtek.
A körzeti képviselőkkel együttműködve a lakótelepi kukatárolók
megépítése is folyamatban van, valamint további kukatároló megépítése is kilátásba került a Barátság
utca 1-nél. Az előző évben nagy sikernek örvendhetett Testületünk
környezetvédelmi oktatóanyaga,
melyet ebben az évben is minden
dunakeszi iskolában megkaptak a

gyermekek, 4. osztálytól 8. osztályig.
Örömmel számolhatunk be továbbá arról is, hogy egyre hatékonyabb eredményeket érünk el az
utcák tisztaságát tekintve: a kutyatulajdonosok egyre több esetben
használják a kihelyezett kutyaürülék-gyűjtőket, valamint korábbi felhívásunk eredményeként tapasztaltuk, hogy a zöld- és egyéb legal�lyazott hulladékok is megfelelően
kerülnek elszállításra.
Nagy örömmel tapasztaljuk kedves lakótársaink együttműködését városunk tisztántartásában, és
a továbbiakban is kérünk mindenkit, hogy ügyeljen városunk szépségének megőrzésére, tisztaságának
megtartására, valamint a hulladékgazdálkodás szabályainak és normáinak betartására.
Tisztelettel:
Vincze Nikolett Éva,
Környezetvédelmi
Tanácsadó

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2120
Dunakeszi, Fő út 25.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök:
Ellátandó feladatok:
Építésügyi hatósági engedélyezések, építésrendészet, építés-felügyelet, nyilvántartásokkal, ügyfélfogadással kapcsolatos feladatés hatáskörök.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati hivatalban az építéshatósági feladatok - hatályos jogszabályok szerinti - ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek – többek között:
• Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen
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szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű
településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési
szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki
szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett
építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• ÉTDR program ismerete
• Ügyfélközpontúság
• Jó kommunikációs készség
• Terhelhetőség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
megléte
• Építésügyi vizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Samu osztályvezető nyújt, a 06-27-542-800-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
K-XVI-568/2017, valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Jancsó Tamás részére
a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen
keresztül
• Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest
megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. augusztus 4.

Virágos Dunakeszi

A közel nyolcszáz éves településre érkezőket Dunakeszi déli peremén üde színkavalkádban pompázó körforgalmi csomópontok
köszöntik, melyek arról „árulkodnak”, hogy a város környezetére nagy figyelmet fordít, polgárait és vendégeit nagyra becsüli
az Önkormányzat.

E

bben a tikkasztó kánikulai
melegben különösen jó érzés rápillantani az üde virágszigetekre, melyek még
közérzetünkre is jó hatással vannak! Szépek, ápoltak a parkok, köztereink is, melyek a szorgos munkáskezeket dicsérik, amiért – még
akkor is, ha ez a munkájuk – köszönet jár, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy feladatot sokféleképpen lehet elvégezni.
(V.I.)
Fotó: KesziPress

Elkészült a köztéri kamerahálózat II. üteme

Jelenleg 65 kamera szolgálja a város közbiztonságát

D

unakeszin a bűncselekmények száma az elmúlt években folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat, amit az is igazol,
hogy 2012 óta a bűncselekmények
száma a tényadatok szerint a felére csökkent. Ráadásul a lefolytatott
nyomozások is jóval hatékonyabbak, hiszen az eljárások több mint 50
százalékánál eredményesnek mondhatók. Ezek a szép eredmények pedig nagymértékben köszönhetőek a
rendőrség szakmai munkája mellett
a folyamatosan fejlődő közterületi
kamerahálózatnak is.
Dunakeszi Város Önkormányzata még az előző ciklusban indította
el azon projektjét, melyben a Duna-

keszi Rendőrkapitányság épületének korszerűsítésével, új gépjárművek vásárlásával, körzeti megbízotti
irodák létesítésével, valamint a közterületi kamerahálózat kialakításával kívánja csökkenteni a városban
elkövetett bűncselekmények számát.
A megvalósult projektek, az új statisztikák mind azt mutatják, hogy a
törekvések célt értek, a közbiztonság
jelentősen javult az elmúlt években.
Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen üzembe helyezték a
térfigyelő kamerahálózat második
ütemében telepített újabb 35 kamerát, melynek köszönhetőem immár
összesen 65 kamera segíti a Duna-

keszi Rendőrkapitányság, valamint a
közterület-felügyelet munkáját.
Az első ütemben a kamerák a főbb
bekötőutakhoz kerültek ki, most pedig a játszóterek, a szelektív tárolók, valamint a rendőrség és a körzeti megbízottak által megjelölt, „érzékenyebb” területeket is kamerával
látták el.
A kamerák telepítésének utolsó, harmadik üteme még hátra van,
melyben további, több mint 40 kamera kerül majd kihelyezésre. Így az
itt élők biztonságérzetének növekedését több mint 100 kamera fogja segíteni, amely országos szinten is kimagaslónak számít – olvasható a városházi tájékoztatóban.
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„Üres padok”
a Bárdos Lajos
Általános Iskolában

A

Lengyel Anna

„Üres padok” elnevezéssel indult az a program, melynek keretében a csatlakozó tanintézmények diákjai gondos kutatómunkával derítik ki, hogy lakóhelyük egykori iskoláiból hány
zsidó származású tanuló esett áldozatul a holokauszt borzalmainak. És a tanítás újbóli
megindulásakor néhány pad üresen maradt. S hogy a tragédiák ne vesszenek a feledés homályába, Emlékjelet alapítottak.

kezdeményezés – amely Szita Szabolcsnak, a Holokauszt
Emlékközpont igazgatójának
és Kirschner Péternek, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökének nevéhez fűződik – elérkezett Dunakeszire. A Bárdos Lajos Általános Iskolában június 8-án került sor az
Emlékjel felavatására.
Radnóti Miklós „Sem emlék, sem varázslat” című költeményét Lengyel Anna
7. osztályos tanuló mondta el, majd a megjelenteket – köztük Kirschner Pétert, Dr.
Bársony Éva

Feldmájer Péter és Petőné Herman Noémi

Feldmájer Pétert, a MAZSIHISZ KözépMagyarországi Területi Csoportjának elnökét, Erdész Zoltán alpolgármestert és
Csoma Attilát, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatóját, Tóthné Pataki Csillát, a Dunakeszi Tankerületi Központ gazdasági igazgatóját és Szerdócz J.
Ervint, az Újpesti Zsidó Hitközség rabbiját
– Petőné Herman Noémi tanító, alsó tagozatos igazgatóhelyettes köszöntötte.
Felidézte, hogy 1944. május 22-én kora
reggel a váci járás 20 községéből megkezdték az izraelita vallású polgárok begyűjtését. Június 27-28-án vagonírozták be a
váci gettóban összegyűlt közel 2000 embert. A vonat Monorig közlekedett, ahonnan Auswitzba szállították az elhurcoltakat. Dunakeszin 147-en vallották magukat izraelitának, közülük négyen élték túl
a borzalmakat.
– Az akciót azért indítottuk el, mert a
diákoknak ez olyan történelmi lecke lehet,
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amelyet a tankönyvek nem tartalmaznak –
mondta Kirschner Péter. – A Bárdos iskola
az első az általános iskolák közül, ahol elhelyezhetjük az Emlékjelet. Elismerés illeti ezért a tanárokat és diákokat. Elmondta
még, hogy idén 150 éve, a kiegyezéskor fogadták el az emancipációs törvényt, ami az
akkori Európában a legmegengedőbb jogszabály volt a zsidók társadalomba való beilleszkedése szempontjából. S azon el lehet
gondolkodni, hogyan jutott el az ország
innen 1944-ig.
Hasonlattal élt Feldmájer Péter felszólalásában. „Aki fát ültet, gyermekinek, unokáinak ülteti azt”, mondta. A vészkorszak
gyermekáldozatai már nem láthatták az
akkor elültetett fákat nagyra nőni. „Képletesen szólva most egy fát ültetünk el, amely
reméljük, kihajt majd a gyerekek lelkében”,
fogalmazott.
Szilágyi Ferencné iskolaigazgató arról
szólt, hogy az első holokauszt zenét 1944ben Bárdos Lajos komponálta A nyúl éneke címmel. Mélyen felháborodott a nyilas
rémuralom gaztettein s Jankovich Ferenc
szövegére, vegyes karra és ütőhangszerekre írta ezt a kompozíciót. Különlegessége,
hogy a három üstdob hangolása H-D-Esz,
összeolvasva Hádesz. Ezzel Hadészre, az
alvilág istenére utalt, az üldözöttek lelkivilágát fejezi ki ez a hangszimbolika. A mű
egy részletét meghallgathatta a közönség.
Az igazgatóhelyettes asszony osztálya
végezte el azt a kutatómunkát, melynek
eredményeként megtudhattuk, hogy az
iskola egykori diákjai közül Molnár Pál,
Gettler Gábor és Hirsch Julianna nem tért
haza. Bemutatták azt a diákok által készített videofilmet, mely a dunakeszi áldozatoknak, köztük a három diáknak állít em-

léket, s amellyel a visegrádi országok között – a Centropa Alapítvány által – meghirdetett „A zsidóság története nálunk”
című videoversenyen II. díjat nyertek az
alkotók.
Az Emlékjelet – Zsiga Renáta, a MoholyNagy Művészeti Egyetem hallgatójának
munkáját – Bársony Éva, Fejtő Ferenc-díjas újságíró, filmkritikus, Molnár Pál unokahúga avatta fel. Vele együtt a kutatómunkában nagy segítséget nyújtott Szakáll Lászlóné, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény létrehozója valamint Denke
Emma is. Utóbbi hölgy volt az, aki felhívta
az iskolavezetés figyelmét az „Üres padok”
kezdeményezésre.
Az ünnepség zárásaként Csernyik Balázs Ferenc ének szakos tanár és klarinéton
Márton Sándor 7. osztályos tanuló megszólaltatták a zsidóság himnuszaként is
emlegetett „Szól a kakas már…” kezdetű
máramarosi népdalt.
Egy év múlva, a tervek szerint a Széchenyi István Általános Iskolában is sor kerül

Denke Emma

hasonló ünnepségre. Ehhez kezdi el osztályával a kutatómunkát Tószegi Attila történelemtanár.
(Felirat az Emlékjelen: „Egykori diáktársaink emlékére, akiket származásuk,
vallásuk miatt pusztítottak el 1944-45ben.” És olvasható még a három egykori
diák neve.)
Katona M. István
A szerző felvételei

Nyári tábor 2017

Közel kétszáz általános iskolás gyermek „költözött be” július 3-án az Önkormányzat Duna-soron lévő Gyermeküdülőjébe, ahol kezdetét vette a hét hetes
„Ép testben ép lélekkel” mottójú nyári táborozás.

A

tizenkét éves múltra visszatekintő szünidei szabadidős lehetőség a szülők számára
könnyebbséget, a gyerekek számára szórakoztató programok sokaságát jelenti. A visszatérő
kisdiákok jól tudják, hogy itt nincs
unatkozás, viszont van sok játék, vidámság, s némi ismeretgyarapítás is,
például a természettel és az állatvilággal. Erről többek között két alkalommal állatsimogatóról és kiskerti
ornitológiai tudnivalókról gondoskodnak a meghívott szakértők.
A kezdettől táborvezetői tisztet
betöltő Roska Péter, a gyerekek Péter bácsija, az idei programok ös�szeállításánál is arra ügyelt, hogy
az együttlét változatos, szórakoztató és emlékezetes legyen. Hetente
„varázsol” mini vidámparkot a magával hozott játékokkal a Fótról érkező Woki Laci bácsi. A kedveltté
vált lovas kocsikázás mellett háromszor is lesz római kori hagyományőrző bemutató. Idén is megérkezik
műsorával a Kossuth-díjas Huzella
Péter gitáros-énekes. Két alkalommal is megnevetteti a táborlakókat a

Görömbő Kompánia, élén Horti Zoltán fergeteges népi humorával. Csiki
Lóri bácsi, népművész a bőrözés, Keserű Andrea iparművész az ékszerkészítés titkaiba avatja be a kíváncsi
gyerekeket. A táborozás utolsó hetében a Cakkumpakkli Színház adja
elő „Az állatok nyelvét beszélő juhász” című mesejátékot.
Idén sem maradnak el a kirándulások. Az úti célok között szerepel
többek között a Budakeszi Vadaspark, a Pálvölgyi Barlang és a Vasúttörténeti Múzeum.
A tervek között szerepel két alkalommal sárkányhajózás, zumba tánc
tanítás, a pedagógusok segítségével
naponta lehet kézműveskedni, különböző sportágakban versenyezni,
és készülni a kétszer megrendezendő Ki Mit Tud?-ra.
A hagyományoknak megfelelően a tábort idén is Dióssi Csaba polgármester nyitotta meg. Elmondta, hogy a tartalmas programkínálat
emlékezetessé teheti az Önkormányzat által támogatott tizenkét éve működő nyári tábort. Nem érkezett üres
kézzel, kétszáz Smile palacsintát osztott ki a táborlakók között.

Az előkészítés, szervezés mindig sok munkával jár. Idén a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai, valamint maga a táborvezető végezték el ezt a feladatot, tudtuk meg Gál Gellért Ákos megbízott
igazgatótól. Szabóné Ónodi Valéria,
a DÓHSZK intézményvezetője pedig arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a költségvetési támogatást nagyobbrészt Dunakeszi Város Önkormányzata, kisebb részben a Kistérségi Társulás biztosítja. Az árak évek óta nem
változnak, így idén is heti 3000 Ft/fő
eszközhasználati, valamint 3450 Ft/
fő étkezési díjat kell fizetni, s ezért
reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak
a gyerekek.
Végezetül még néhány közhasznú információ. A részvételről való
menet közbeni lemondást időben
kell jelezni a táborvezetőnek, vagy
a gyermekjóléti központ munkatársainak. A helyi buszkörjárat a tábor
nyitva tartásához igazodva reggeli
és délutáni járatot is működtet. A táborvezető elérhetősége: roskapeter@
gmail.com, tel: 06-30-348-5453.
Katona M. István
A szerző felvételei

Dióssi Csaba
polgármester
és Szabóné Ónodi
Valéria, a DÓHSZK
vezetője fontosnak
tartotta, hogy
a tábor megnyitóján
köszöntse a diákokat
és a pedagógusokat
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Elköszönt Tóth Ferenc karnagy
A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület zenekara nagy változásoknak néz elébe. Az együttes alapítás
óta eltelt 45 év során sok mindent megéltek, kis zeneiskolai fúvószenekarból egyesületi kereteken
belül működő, felnőtt zenekarrá nőttek. Alapítójukkal és karmesterükkel, Tóth Ferenc egykori zeneiskolai trombitatanárral sok szép évet töltöttek együtt, bejárták a fél világot, számtalan koncertet adtak és a fúvós zeneirodalom ismert és kevésbé ismert darabjainak tucatjait tanulták meg
és adták elő közösen.

M

indenki életében elérkezik olykor egy-egy fordulópont, amikor az
ember megáll, átértékeli az eltelt éveket és összefoglalja magában mindazt, ami során azzá vált,
ami. Így van ez most az ő életükben
is. Az elmúlt időszakban többször áttekintették miként alakulhat a jövőjük, milyen kihívások és feladatok
állnak előttük. Ezen közös gondolkodások és beszélgetések során arra
jutottak, hogy Tóth Ferencnek, Feri
bácsinak pihentetőbb és nyugalmasabb nyugdíjas éveket biztosítanak
és a zenekar a tudását a jövőben másik karmester vagy karmesterek kezei
között is ki szeretné próbálni. Az új
karnagy kiválasztására valószínűleg
az őszi hónapok során kerítenek sort,
ami után - reményeink szerint az adventi és a tavaszi koncerteken - már
az új karmester irányításával fognak
megjelenni.
A Dunakeszi fúvószenekar 1972ben kezdte meg működését, mint a
Zeneiskola 20 fős fúvósegyüttese.
Kezdetben igen mostoha körülményekkel kellett megküzdeniük. Próbáltak mozi előterében, általános iskola tantermében, LÉGÓ pincében,
felvonulási épületben /a legendás Faházban, mely hosszú évekig adott

otthont a zeneiskolának/. 1989-ig
Takács Lajos igazgató, mint fafúvós
tanár és Tóth Ferenc rézfúvós tanár
és zenekarvezető készítette fel az akkori együttest városi, iskolai szereplésekre.
A szerény létszámú és összeállítású “zenekar” főleg a helyi, állami rendezvények állandó szereplője volt, kisdobos- és úttörőavatások,
városavatás, seregszemlék, március
15, április 4, május 1 és november 7.
1990-ben a Zeneiskola vezetése, a
zenekar munkáját segítő tanárok és
a zenekari tagok szülei Siptár Imréné elnök vezetésével megalakították
a Fúvószenekari Egyesületet. Tagjai a zenekar minden zenésze, tanárok, szülők. Ez a forma több lehetőséget nyújtott és nyújt jelenleg is az
együttes anyagi szükségleteinek biztosítására.
Tóth Ferenc 1949. február 13-án
született Budapesten. Zenei tanulmányait a főváros, IX. kerületi zeneiskolájában kezdte 1959-ben. 19631967-ig a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola és Gimnázium növendéke, 1967-től a Budapesti
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója. 1970-ben szerzett rézfúvós tanár diplomát.
Két éves sorkatonai szolgálat után

1972-ben kezdett tanítani a Dunakeszi Zeneiskolában egészen 2009-ig,
nyugdíjba vonulásáig.

Már 1972-ben megszervezte és vezette a zeneiskola fúvósegyüttesét,
később fúvószenekarát. 1990-től a
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület
művészeti vezetője.
1999-ben fúvószenekari karmesteri diplomát szerzett.
Természetesen Feri bácsit nem
fogják elfelejteni, minden rendezvényükön szívesen látják és számítanak rá a koncertjeiken is, ahol, ha
ideje, kedve, egészsége és energiája
engedi, néhány darabot majd betanít
a zenekarnak és el is dirigálja azokat.
Pék Andrea

Tóth Ferenc
karnagy,
trombitatanár
közel fél
évszázadon
át szolgálta
Dunakeszi zenei
életét
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A műsor egyik leghangulatosabb pillanata

Ivó napi mulatság
a nyugdíjas klubban

ója azonban kétségtelen a „Junior” táncosok elsöprő lendületű Kán-Kán-ja volt.
A műsor után a klubvezető
felavatta a klub lovagrendjének
három tagját, Pass Dezsőt, Mezei Józsefet és Tarr Sándort. A
megtisztelő cím egy évig érvényes.
A műsorfolyam zárásaként
Bergl Noémi és Dobai Szabolcs,
a művészeti iskola tanárai népszerű dallamok, köztük operett részletek megszólaltatásával arattak sikert. Ezt követően kezdetét vette az estig tartó
táncmulatság.

Bergl Noémi és Dobai Szabolcs

Katona M. István
A szerző felvételei

A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub nem csupán
azért nevezetes, mert közel négyszáz taggal tekintélyes létszámot tudhat magáénak, ami már önmagában
is különleges. Az alkalmanként rendezett műsoros
összejöveteleik mindig derűs, vidám hangulatban telnek el s ez egyfajta védjegyévé vált a társaságnak.

Í

gy volt ez a június 21-i Ivó
napi mulatságon is. A nevezetes névnap, melyet az
apák napjának is titulálnak, okot adhat a nevetésre, jókedvre. S hogy ez így is történt,
arról a különlegességekkel is
fűszerezett műsorral gondoskodtak.
Hangfelvételről szólalt meg
Koós János „A férjek egyenjogúságát” kezdetű slágere,
amely máris tapsra ösztönözte a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermét
megtöltő közönséget, melynek
soraiban jelen volt Kállay Gyula úr, városunk köztiszteletben
álló polgára, Mészárosné Dávid Tímea, a Dunakeszi Programiroda művelődésszervezője, valamint Vastag Szabolcsné,
a Dunakeszi Sportigazgatóság
ügyintézője.

Zupka Sándor
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A névnaphoz kötődő tudnivalókról Balogh Gyuláné tartott tájékoztatót. Megtudhattuk többek között, hogy a
név germán eredetű, jelentése tiszafa. S megemlítette Szent
Ivót, aki a jogászok védőszentje.
Zupka Sándor klubvezető
egy drámai apa-fiú történetet
mondott el.
Innentől a tervezett program vidám hangulatra váltott. Balogh Gyula két flaska 60 éves bort hozott magával és a patinás italt a tisztelet
jeléül Kállay Gyulának, valamint az elfoglaltsága miatt később érkezett Farkas Pálnak,
a Dunakeszi Művészeti Iskola igazgatójának ajándékozta.
Az Őszi Napsugár Nyugdíjas
Klub táncosainak „vendégjátékával”, majd a klub énekkarának Szakáll Lászlóné vezényletével a névnaphoz kapcsolódó vidám népdalok előadásával folytatódott a program. A
férfiak dicséretét foglalta mulatságos versbe Fülöp Rudolfné, „Iszákos” paródiával rukkolt ki Farkas Ferencné, Gellén
Imréné pedig egy Varró Dániel
verset mondott el.
A klubtagok közül sokan
kedvelik a színpadi táncot. A
Back Judit és Lassó Attila dr.
házaspár most is remekelt társastánc tudásával. A „Senior”
csapat humoros összeállításával Amerikába kalauzolta el a
közönséget, a műsor szenzáci-

1. előadás: 2017. szeptember 26. kedd 19 óra
A II. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny nyitóhangversenye
Műsor: L. van Beethoven: c-moll zongoraverseny No. 3, op. 37
Szólista: Farkas Lili
P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny No. 1, op. 23
Szólista: Dai Sugimoto
A hangverseny szólistái az I. Danubia Talents Nemzetközi
Zenei Verseny győztesei
2. előadás: 2017. november 10. péntek 19 óra
Magyar est
Műsor: Erkel F.: Hunyadi László– nyitány
Farkas F.: A furfangos diákok
Kodály Z.: Marosszéki táncok
3. előadás: 2018. január 12. péntek 19 óra
Újévi koncert
J. Strauss keringők, polkák, népszerű opera, operett és musical melódiák
4. előadás: 2018. március 2. péntek 19 óra
Karneváli hangulat
Műsor: A. Dvořak: Karnevál nyitány
G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban
M. Ravel: Bolero
Karmester: Farkas Pál
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ
A bérlet ára: 6000.-Ft
Bérletek kaphatók: a VOKE József Attila Művelődési Központ
és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

VOKE József Attila Művelődési Központ
2017. JÚLIUS-AUGUSZTUSI programjai
Július 10. hétfő 18 óra
„Szentjánosbogár” táncház
Július 13. csütörtök 18 óra
„Szentjánosbogár” zenés délután
Augusztus 19. szombat 19 óra
Dunakeszi Művészek XX. Nyári
Tárlatának megnyitója
Idén 20. alkalommal nyílik meg a
Dunakeszi Művészek Nyári Tárlata
a VOKE József Attila Művelődési
Központban.
Az évről-évre megrendezett tárlat
1998-ban azért jött létre, hogy a
Dunakeszin élő művészek
bemutatkozási lehetőséget
kapjanak.
Kiállító művészek:
Berczi Károly, Bertalan Árpád,
Chiba Miklós, Czinege István,

Csizmadia Klára,
Dér Győző, Dusza Tibor,
Frankhauser Attila,
Frankhauserné Détári Krisztina,
Gáspár Imre, Halász Géza,
Kalmár Tímea, Koó Éva Lídia,
Kovács Károly,
Kubó Éva, Lengyel István,
Molnár-Jancsik Beáta,
Molnár György, Mucsi Erika,
Nádor Géza, Nyina Tronyina,
Peti Sándor, Panajotu Anna,
Patyus Ferenc,
Skripeczky Ákos, Tóth Imre,
Tuzson-Berczeli Péter,
Varjas János,
Vér Renáta, Vincze József

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

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

Üzletünkbe 4 vagy 6 órás virágkötő/dekoratőr
munkatársat keresünk hosszú távra!

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Jogi Osztály

Jogi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő/részmunkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Ellátandó feladatok:
Általános jogi feladatok ellátása valamennyi, az Önkormányzattal
kapcsolatban felmerülő ügyben, így különösen: véleményezi és
előkészíti a megkötendő megállapodásokat, rendelet-és határozat
tervezeteket, a Képviselő-testületi ülések előterjesztéseit. Előkészíti
az önkormányzati hatósági ügyekhez tartozó határozatokat, eljár
hatósági ügyekben. Elvégzi a hatósági ügyek, az önkormányzat
törvényességi ellenőrzését, vagy abban közreműködik. Ellátja az
Önkormányzat jogi-, peres és egyéb ügyekben történő képviseletét.
Kapcsolatot tart a társzervekkel, partnerekkel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogi ügyintézői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek – többek között:
• Egyetem, jogász végzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte
• Pénzügyi, egészségügyi, szociális, köznevelési, környezetvédelmi
területen szerzett jogi tapasztalat
• Közigazgatásban szerzett tapasztalat
• Hatósági munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh
Samu osztályvezető nyújt, a 06-27-542-800 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: K-XVI-65/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
Jogi ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Jancsó Tamás részére
a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest megye,
2120 Dunakeszi, Fő út 25. .
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„A zene az kell…”
Portrévázlat a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarról
Névadó városában 1984-ben alakult meg a Váci Szimfonikus Zenekar. Előzménye volt már, hiszen
a hatvanas évektől működött a Musica Humana kamarazenekar, muzsikusai zenetanárok voltak.
Mellettük ütőegyüttes, fúvósötös is része volt az ottani zeneiskola műsorkínálatának.
A Dunakeszi
Szimfonikus
Zenekar
óriási sikerrel
mutatkozott be a
Köröndön tartott
"Szentivánéji"
koncerten, melynek
vezetője, Farkas Pál
karnagy a közönség
ovációjának
hatására
bejelentette,
hogy hagyományt
teremtenek
a gyönyörű
környezetben
rendezett
programból

E

zekből az együttesekből alapította Cs. Nagy Tamás akkori zeneiskolai igazgató a szimfonikus zenekart,
melynek első karnagya Szalai Miklós, az Állami Operaház Karigazgatója és a váci konzervatórium igazgatója volt. Farkas Pál karnagy – akinek segítségével e rövid történelemidézést megtettük – 1994-ben vette
át az együttes irányítását. Korábban
tagként első hegedűs, majd koncertmester is volt. Hamarosan profilt
váltottak, egyesületté alakultak. A
repertoárt alaposan kibővítették és a
hatvan fős zenekar mindegyik tagja
zenei főiskolai végzettséggel rendelkezett.
A zenekar életében jelentős változás akkor következett be, amikor,
immár negyedik éve Farkas Pál megbízást kapott a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola intézményvezetői posztjára. Innentől a korábbinál többször jelentek meg a VOKE
József Attila Művelődési Központ
színpadán. A változás azért is volt
kedvező, mert egy-egy koncertprogramot már nem egy, hanem két városban is be tudtak mutatni.
Ám zenei munkásságuk nem merült ki ennyiben. Elkezdték az óvodai és iskolai programokat. Kialakítottak a fiatalok számára érdekes
zenei kínálatot, emellett hangszerbemutatókat, a kicsinyek számára
hangszersimogatókat tartottak.
Népszerűségük egyre nőtt a vá20 Dunakeszi Polgár

rosban és megérlelődött az elhatározás, mely szerint Dunakeszi Önkormányzata, elismerve a város művészeti életében betöltött aktív szerepüket, testületi ülésen döntött arról,
hogy további működésüket évi 7,5
millió forinttal támogatják. Állandó és ingyenes próbalehetőséget biztosítanak a művelődési központban
és elfogadták, hogy ezentúl az együttes Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
néven koncertezik. (A közelmúltban ezzel kapcsolatban megérkezett
a cégbírósági bejegyzés is.)
Az anyagi támogatás mellett nagyon fontos erkölcsi megbecsülést
és fontos kötelezettséget is jelent ez
a döntés. Eddigi fellépéseik is teltházasak voltak, s az első Farkas Ferenc Zenei Bérlet sikere nyomán ismét meghirdették az újabb sorozatot. Ízelítőként említette Farkas
Pál, hogy az első bérletes előadáson
a rangos II. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny zongorista
győztesei lépnek fel. A továbbiakban „Magyar Est”, „Újévi koncert”,
majd „Karneváli hangulat” címmel játszanak. Utóbbin elhangzik
Gershwin ritkán játszott Egy amerikai Párizsban című műve és Ravel
Bolerója.
A bérleten kívül is szerepelnek.
Legutóbb „Virtuózok” címmel rendeztek nagy sikerű előadást abból az
alkalomból, hogy Ungár Cecília, a
zeneiskolában dr. Domoszlai Erzsébet növendéke a középdöntőig jutott

el a Duna TV zenei vetélkedőjében.
A tehetséges zongorista a koncerten
Mozart C-dúr zongoraversenyét kirobbanó sikerrel játszotta el. A mű
két tételét az utolsó tanítási napon
a Radnóti Miklós Gimnáziumban is
megszólaltatta, ahol a zenekar népszerű musical slágerekkel és filmzenékkel is szórakoztatta a vakációra
készülő gimnazistákat. Ugyancsak
újdonság volt június 23-án, a nyári
napforduló estéjén a Köröndön rendezett esti koncert, melyen Mendelssohn „Szentivánéji álom” című művével s az „Éj zenéje” címmel népszerű filmdalokkal varázsolták el a közönséget.
Elmondta a karnagy úr, hogy évi
húsz fellépést vállaltak a városban
s ennek felét már teljesítették. Ősztől folytatódnak a tanintézményi zenei rendezvények. A támogatásokkal kapcsolatban kiemelte a magánemberek felajánlásait is, megemlítve
Kállay Gyulát, városunk köztiszteletnek örvendő polgárát, aki például
a „Virtuózok” bemutatót anyagilag
is támogatta. Ez is a város polgárosodásának jele, mint ahogy a teltházas koncertek is jelzik, hogy kialakult a városban a zenekedvelők népes tábora.
A dunakeszi programok mellett a
nyár folyamán három alkalommal
lépnek fel Sződligeti Szabadtéri Zenés Esték címmel a közeli településen. Emellett „Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Magyarország” névvel
idén sor kerül egy oroszországi, németországi és dániai turnéra is.
Farkas Pál elmondta még, hogy
mivel a városvezetés részéről megnyilvánult az igény a település kulturális életének további gazdagítására,
ebben a folyamatban rangot jelent a
hivatásos zenészekből álló, nemzetközileg is elismert együttes jelenléte.
Végezetül a Valahol Európában
című népszerű musical egyik ismert
dalának szövegével summázhatjuk a
zenekar jelenlétét városunkban: „A
zene az kell,/mert körülölel,/és nem
veszünk majd el./Ha van elég szív,/az
sokat segít,/már úgysem adjuk fel.”
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Dallos Gyula: Dunakeszi gigantikus
átalakuláson és robbanásszerű
fejlődésen ment keresztül
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1977. április 1-i hatállyal
nyilvánította várossá Dunakeszit. E jeles évforduló alkalmából indított rovatunkban tekintünk vissza az elmúlt négy évtized történéseire, a város fejlődésére, az itt élők élményei, vis�szaemlékezései segítségével. Ezúttal Dallos Gyulát, a magyar
lovassport örökös bajnokát, díjlovagló olimpikont, a Magyar
Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetettjét, Dunakeszi díszpolgárát kértük fel múltidézésre.
- Mi ösztönözte a jelentős sportsikerekkel büszkélkedő Dallos házaspárt,
hogy otthonukat, a budapesti belvárost a hetvenes-nyolcvanas években
még kis településnek számító Dunakeszire cseréljék?
- Gróf Batthyányi Elemér által 1891ben alapított alagi Verseny és Tréning
telep miliője, varázsa olyan nagy hatással volt ránk 1970-ben, a Müncheni Olimpiára való felkészülés során,
amely később Dunakeszire költözésünk alap motivációja lett 1989-ben. A
rendszerváltozás az állami lovas ágazati szektor magánosítása, - 30 éven át
voltam állami alkalmazott az Országos
Lótenyésztési Felügyelőségen - minket
is változásra késztetett a magánszféra
irányába. Egyértelmű volt a család számára, hogy Dunakeszi-Alag lesz a leendő szakmai alkotóműhelyünk és az otthonunk. Hogy miért? Azért mert nagyon sok pozitív emlékünk fűződött a
településhez, az itt megismert kedves
lokálpatrióta emberekhez, lehetőséget
láttunk a legkiválóbb szakmai feltételek
megteremtéséhez, és nagyban befolyásolta közelségünket a fővároshoz.
- Hogyan tudtak beilleszkedni az új
közösség életébe? Sportemberként és
immár dunakeszi polgárként mivel járultak hozzá a városiasodás útjára lépett település fejlődéséhez, hírnevének
öregbítéséhez?
- Egy jó közösségbe, - ahol az ide költözésünk pillanatától a szeretet, a tisztelet vett bennünket körül, - nagyon
egyszerű a beilleszkedés. Továbbá ilyen
közösségbe tartozni egyben megtisztelő és felemelő érzés is. A hivatásunknál fogva egyértelmű, hogy sportolói
és edzői tevékenységünkkel, eredményeinkkel szolgáljuk a város fejlődését
és tudjuk Dunakeszi nevét hírül vinni
a világba és a határokon belül. Sportklubunk a Xenophon Lovas Klub lo-

vaglásban Magyarország egyik legeredményesebb klubja. Természetesen a
közéleti tevékenységünkkel is segítünk,
a nagyon rangos helytörténeti vetélkedő fővédnöki tisztségének vállalásával,
jeles megemlékezések ünnepi beszédének megtartásával, iskolai, kulturálisés egyéb rendezvényeken való megjelenéssel.
- Ön szerint az elmúlt négy évtizedben a város vezetőinek, helyi társadalmi és civil közösségeinek sikerült teljes
mértékben jól sáfárkodniuk Dunakeszi kiteljesedését segítő gazdasági, infrastrukturális adottságokkal és lehetőségekkel?
- 47 éve ismerem és 28 éve lakosa vagyok ennek a városnak, tehát van rálátásom, tapasztalásom, hogy a mindenkori vezetők, a civil közösségek és város
polgárai mit tettek. Dunakeszi gigantikus átalakuláson és robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Az adottságok
és lehetőségek jó kihasználásának egyértelmű bizonyítéka az, hogy Dunakeszi Magyarország kiemelkedően stabil,
gazdasági és pénzügyi háttérrel rendelkező városa.
- Az egyén életében 40 év bizony nem
kevés idő, ám Dunakeszi életében tovaröppenő mindennapnak tekinthető, de talán mégis alkalmat kínál arra,
hogy megvonja a városiasodás mérlegét. Ön szerint jó a fejlődés iránya?
- Egy város életében nem az idő az a
tényező, amely minősít, mérleget von,
hanem a csodálatos kézzel fogható
eredmények. Ezek közül néhány: állandó dinamikus fejlesztések, bölcsődék,
óvodák, iskolák, sportlétesítmények, terek, parkok, élelmiszer üzletek, strand
építése, és még megannyi létesítésre
váró kiváló terv. Dunakeszi jelen állapotában egy élhető, szerethető nagyváros kiépülésének stádiumában van!

- A jeles évforduló olyan mérföldkő
is, amely arra kell sarkaljon bennünket, hogy a tanulságokat, lehetőségeinket, szorgalmunkat és tehetségünket
egyesítve felvázoljuk az újabb négy évtized legfontosabb teendőit. Ön mire
helyezné a hangsúlyt?
- Az évforduló az emlékezés és az előretekintés lehetősége. Amit megtett és
elért az eddig eltelt 40 év alatt a város,
azt nyugodt szívvel és örömmel nyugtázzuk, az már hamisítatlan történelem,
de hogy legyen lehetősége a jövő generációjának is ünnepelni van még bőségesen tennivaló. Gondolok itt arra, pl.
szűkebb környezetünkben, hogy nem
méltó és a városképet rontó a házasságkötő terem, az okmányiroda épülete és
a vele szemben lévő kínai üzlet képe. A
legfontosabb teendőnek az úthálózat
korszerűsítését tartom. Dunakeszi fejlődése töretlen és erre garancia Dióssi
Csaba polgármester úr és kiváló csapata, mert ők az itt élő polgárokért tesznek, az itt élő emberek fejével képesek
gondolkodni, és ami még ennél is fontosabb az itt élő emberek szívéhez tudnak szólni. Boldog vagyok családommal együtt, és kitüntető számunkra,
hogy ebben a csodálatos városban élhetünk, és a városért tehetünk!

A sors nagyon
kegyes volt
hozzám, mert
egy olyan társsal,
feleséggel
ajándékozott
meg, aki
nélkül nem
érhettem volna
el sikeresnek
mondható
pályámat

Vetési Imre
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Dunakeszi Air Show

Közel húszezer szempár
szegeződött az égboltra
A haditechnikai eszközöket és a látványos, néha már lélegzetelállító légi bemutatókat kedvelők
számára igazi különlegességet hozott a június 10-11-én rendezett Dunakeszi Air Show, melyen
olyan kiválóság szelte Dunakeszi légterét, mint a műrepülés egyik világsztárja, az Európa-bajnok,
többszörös Guinness-rekorder Veres Zoltán.

A haditechnika
eszközök kicsiket
és nagyokat
egyaránt
vonzották

D

unakeszi idén ünnepli várossá válásának 40. évfordulóját, melyet az Önkormányzat egész évben nívós programokkal és rendezvényekkel
méltóképpen szeretné megünnepelni,
melyek sorában egyik kiemelkedő esemény volt a Dunakeszi Air Show. A város anyagi támogatásával és a Dunakeszi Programiroda szervezésével megvalósult légi show és haditechnikai bemutató óriási sikert aratott a nézők körében.
A kétnapos rendezvény első napján,
már a szombat délelőtti megnyitóra több
ezres parkolóvá alakult át a repülőtér
egy jelentős része, ahol a szervezőknek
és a biztonsági szolgálatot teljesítők profi munkájának köszönhetően mértani
pontossággal „nőttek ki a földből” a parkoló autók oszlopai.
A kétnapos program kezdetén Zámbóné Pollerman Judit, a Malév Repülőklub elnöke, a repülőtér vezetője üdvözölte a közönséget, majd Tuzson Bence, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
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zati kommunikációért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője –
akivel az Önkormányzat képviseletében
jelen volt Erdész Zoltán alpolgármester
- nyitotta meg a nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt. Beszédében - többek
között – szólt a sportrepülőtér tevékenységéről, melyet hazánk egyik legjelentősebb és legjobb adottságú légi centrumának nevezett. Elismeréssel mondta;
a kétnapos show méltó a város történetéhez, melynek megrendezéséért köszönetet mondott az Önkormányzatnak, a
szervezőknek, valamint a Magyar Honvédségnek, hiszen ilyen jellegű földi és
légi katonai járműbemutató még nem
volt a városban.
A megnyitó után kezdetét vette az MH
Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj katonáinak látványos bemutatója, melynek különlegessége, hogy a
fegyver feldobásakor szuronyos puskát a
világon elsőként a magyar díszelgő katonák alkalmaztak, amit ezúttal is vastapssal jutalmaztak a nézők.
A kiadott programhoz hűen pontban
tizenegykor – ahogy egy világsztár pilótához illik – a több ezer érdeklődő nagy
örömére Vác irányából „berobbant” a repülőtér fölé Veres Zoltán, aki - a géphiba
miatt távolmaradó Besenyei Pétert „helyettesítette - hol a földet „súrolva” hasította a légteret, hol rakétaként emelkedett az égi magasságba, hogy zuhanás
közben az oldalára vagy a hátára elforgatott gépmadárral színes köröket rajzoljon a horizontra.
A bemutató óriási élményt jelentett a

produkciót ámulattal csodáló kicsiknek
és nagyoknak, akik délután - a kiadott
program alapján – ismét gyönyörködhettek Veres Zoltán légi show-jában, fejet hajtja az ember és a repülőgép káprázatos közös teljesítménye előtt.
A nagyszerű sportember látványos
légi bemutatója mellett a közönség megismerhette a haditechnikai eszközök arzenálját is a Honvédelmi Minisztérium
egységeinek köszönhetően. Hosszú, tömött sorok jól mutatták az érdeklődést
a harci helikopterek- és járművek iránt,
az édesapák, nagypapák büszkén meséltek fiaiknak, unokáiknak, hogy egykoron ők is ilyen katonai járművekkel védték hazánk biztonságát. Többen voltak,
akik még a harckocsiba is beültek, hogy
újra átéljék a katonai szolgálat idején érzett, semmi mással össze nem hasonlítható érzést… Az érdeklődők hosszú percekig várakoztak a kánikulai melegben,
hogy belülről is megismerhessék a hatalmas harci helikoptert, meghallgassák a
katonatisztek érdekes információkat tartalmazó tájékoztatóját.
A kétnapos rendezvény a harci járművek és légi bemutatók mellett bővelkedett számos programban, volt retró party
többek között Zoltán Erikával, sétarepülés, modellező bemutató, a gyerekeket
vidámpark fogadta, de természetesesen
gasztronómiai különlegességek is várták
a közönséget a Dunakeszi Air Show-on,
melyre a szervezők tájékoztatása szerint
közel húszezren látogattak el.

(Vetési)
Fotó: Vörös István

Idén is hódítottak
a veterán járművek
Fantasztikus élményben és időutazásban lehetett része annak a több
ezer embernek, akik a múlt század húszas, harmincas, vagy a hatvanas
éveiben gyártott veterán autókat csodálva hallgathatták a kor népszerű
slágereit a Dunakeszin rendezett II. Veterán jármű és retro találkozón.

A

meddig a szem ellátott, mindenhol a különlegesebbnél
különlegesebb matuzsálemi
korú, ám az emberi alkotás
maradandó értékeit felvonultató autócsodák sokasága sorakozott a látogatók
nagy örömére. A múlt századi autógyártás szinte egyedinek tekinthető modelljei mellett bemutatkoztak a régi motorok, traktorok, más közlekedési eszközök is, de látható volt egy száz éves cséplőgép is, ráadásul munka közben. A
szervezők a gyerekeket – többek között
– a helyszínen közlekedő Kemencei kisvasúttal lepték meg.
A városi Önkormányzat és a Dunakeszi Programiroda támogatásával létrejött rendezvény 40. utcájában az 1977ben forgalomba hozott személygépkocsikkal külön is köszöntötték a 40 éve
városi rangot elnyert Dunakeszit. A látogatók között többen is voltak, akik idén
ünneplik 40. születésnapjukat, és stílusosan korhű öltözékben fotózkodtak a
negyvenes táblánál.
A veterán jármű és retro találkozó
napján, június 18-án idén is benépesült
a Katonadomb, ahová sok ezer látogatót
vonzott a rendezvény.
A tavalyi tapasztalatokat hasznosítva idén még több ötletünket sikerült megvalósítanunk a közönség nagy
örömére – mondta érdeklődésünkre
Szlávik Csaba, a veterán jármű találkozó egyik szervezője, aki két társával,
Gulyás Andrással és Takács Norberttel
álmodta és valósította meg Dunakeszi
Város Önkormányzata jelentős segítségével a nívós programot.
A szervezésben, az előkészítésben
rengeteget segített a Dunakeszi Programiroda, az Önkormányzat díjmentesen biztosította a helyszínt, ami jelentősen hozzájárult a program sikeréhez. Igazi segítő partnerünk a Magyar
Veterán Járművek Szövetsége is, melynek köszönhetően itt sorakozik az 1920tól egészen a 1970-es évek végéig gyártott autók széles kollekciója. A Chevrolet Impalától kezdve a régi Mustangokig
minden márka látható, a klasszikus
amerikai „csodák” mellett a régi keleti
modellek, Wartburgok, Trabantok, Ladák is felsorakoztak – mondta lelkesen
Szlávik Csaba, aki külön büszkeséggel
mutatta be a Vissza a jövőbe című film

sztárját, a DeLorent sportkocsit, melynek tulajdonosa egy dunakeszi polgár.
Az Üvegtigris című filmben szereplő motor mellett a közel hatszáz autót és
motort felvonultató rendezvény nosztalgikus atmoszféráját a régi slágerek megszóltatásával is igyekeztek elősegíteni, amely a látvány és a zene varázslatos
hangulatával magával ragadó miliőt kölcsönzött a közönség számára.
Erről beszélt a lapunknak nyilatkozó
Balogh Tamás is. A népszerű rádiós műsorvezető szerint már az első találkozó is
olyan profi volt, mintha évtizedes múltra tekintene vissza. - Családias, jókedvű
a találkozó, látom a mosolygó arcokat, a
kézfogásokat, öleléseket, ami örömmel
tölt el, és az is, hogy nagyon sok fiatalt
vonzanak a veterán járművek – mondta elismerően. - A kiállítás óriási élmény
és feltöltődés a számomra – tette hozzá a
találkozó műsorvezetője.
A rendezvényt Tuzson Bence államtitkár, Dunakeszi országgyűlési képviselője nyitotta meg Erdész Zoltán alpolgármester társaságában, akikhez hasonlóan kilátogatott a kiállításra Dióssi Csaba
polgármester is, aki a délutáni díjátadó
ünnepség előtt elismerését és köszönetét
fejezte ki a szervezőknek, a rendezőknek, és a nézőknek, akik érdeklődésükkel megtisztelték a városi rendezvényt.
A díjátadó után Szlávik Csaba elmondta; az időutazás mellett szeretnék
megmutatni a fiataloknak, hogy egykoron honnan indult a járműipar, hiszen a
kiállított modellekkel ők nem találkozhattak, melyek nem futószalagon készültek, mint manapság.
– Örömmel mondhatom, hogy az ös�szefogásnak köszönhetően óriási sikere
van a veterán jármű találkozónak, amiért ezúton is szeretnék társaim nevében
is köszönetet mondani a rendezvényhez
nyújtott támogatásért Dióssi Csaba polgármesternek és a Dunakeszi Programiroda csapatának. Bízom bene, hogy e
nagyszerű együttműködésnek köszönhetően jövőre már több napossá tudjuk
fejleszteni a közönség körében rendkívül
nagy népszerűségnek örvendő veterán
jármű találkozót – mondta Szlávik Csaba.

Dióssi Csaba polgármester a díjátadón gratulált
a járműtulajdonosoknak és a szervezőknek
a nagy sikerű rendezvényhez

A megnyitón beszédet mondott Tuzson Bence
országgyűlési képviselő, akit elkísért a rendezvényre
Erdész Zoltán alpolgármester

Vetési Imre
Fotó: KesziPress,
Simonffy Norbert, Vörös István
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Néptáncfesztivállal
ünnepelték a nemzeti összetartozás napját a dunakeszi fiatalok, akik négynapos erdélyi
körutazáson vettek részt,
melyet a székelykeresztúri
Sóskúti Fesztiválon aratott
nagy sikerű fellépéssel koronáztak meg.

Erdélyben jártak a Kőrösi
és a Radnóti néptáncosai

D

unakeszi a Hargita megyei
településsel több évtizedes tartalmas testvérvárosi
együttműködést ápol, melynek első – ám rendkívül szilárd - alapkövét a ’89-es román forradalom utáni
történelmi időszakban a dunakeszi Kőrösi iskola helyezte el azzal, hogy vendégül látta a székelykeresztúri gyerekeket, akik egy csodálatos néptáncbemutatóval viszonozták a kedves fogadtatást.
Két kiváló pedagógus, a Kőrösi iskolát évtizedekig vezető Kollár Albin és a
székelykeresztúri Petőfi Sándor ÁltaláLátogatás nos Iskola igazgató-helyettese, Bán Ára bözödujfalui pád fiatalemberként egy életre szövődő
emlékparkban barátságából született a két település is-

Közel négyszáz
fiatal táncos
mutatkozott
be a Sóskúti
Fesztiválon
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koláinak és önkormányzatainak elválaszthatatlan kapcsolata.
Nagy Lajos, székelykeresztúri népzenetanár, a Sóskúti Fesztivál megálmodója még ma is könnyes szemmel beszél
erről a találkozásról, és a dunakesziek
testvéri vendégszeretetéről, amit azóta
is igyekeznek viszonozni az erdélyi település polgárai és önkormányzatának vezetői. Az emberpróbáló időben létrejött
találkozás immár több évtizedes együttműködést indított útjára, melynek ápolásában nagy szerepe van Kárpáti Zoltánnénak, aki a kezdetekkor pedagógusként, ma pedig a Kőrösi Csoma Sándor
Általános iskola igazgatójaként továbbra

üresen álló több emeletes épületben.
Talán magasztosabb napon nem is tarthatták volna az idei fesztivált, mint június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, melyen a Kőrösi iskola két néptánccsoportja lépett fel Fias Zsuzsa és Tóth
Zoltán vezetésével. A közel 400 fiatal
táncos szereplésével megtartott Sóskúti Fesztiválon hasonló nagy sikert arattak a Radnóti Miklós Gimnázium táncosai is, Gyúró Tamás koreográfiáival, akinek egész éves tevékenységét önzetlenül
segíti évről évre a gimnázium magyartanára, Reményi Edina.
A dunakeszi néptáncosok vastapssal
fogadott produkciójával rendkívül elé-

A Kőrösi iskola néptáncosai és felkészítő tanáraik
is szívügyének tartja a gyerekek számára rendkívül fontos hagyományok őrzését, az összetartozás erősítését, a néptánc
kultúra ápolását és gazdagítását.
Hargita megye határain túl is elismert
Sóskúti Fesztivál minden évben több
száz fiatal táncost vonz, melynek névadó helyszíne gyönyörű természeti környezetben, a tízezer lelket számláló kis
magyar város üdülő övezetében van. A
„világot jelentő” színpad fölött összehajolnak a hegyoldal hatalmas fáinak zöld
lombjai, melyek élő tanúi az egykoron
ott működő gyógyvizű fürdő népszerűségének, amit a helyiek újra szeretnének
indítani, és szállodát nyitni a ma még

gedett volt Kárpáti Zoltán, a Dunakeszi
Város Önkormányzata külkapcsolatokért felelős tanácsnoka, aki arra különösen büszke, hogy a Székelykeresztúr fő
utcáján felvonuló együttesek közül csak
a dunakeszi Rokka Néptáncegyüttes
mutatott be menettáncot, a Kőrösi iskola néptáncosai pedig csodálatosan zengő énekükkel érdemelték ki a helyi polgárok elismerését.
- A gyerekek és pedagógusok közös
teljesítményének köszönhetően ma is jó
volt itt Székelykeresztúron Dunakeszit
képviselni – mondta Kárpáti Zoltán, önkormányzati képviselő, testvérvárosi tanácsnok.

A fiatalok a testvérvárosi kapcsolatokat támogató Dunakeszi Város
Önkormányzatának köszönhetően erdélyi útjuk során ellátogathattak Torockóra – ahol a nap kétszer
kel fel -, a magyarság megmaradását őrző végvárként létrehozott
Duna Házban nívós film segítségével nyerhettek betekintést a település történelmébe, megismerhették a féltett kincsként őrzött kulturális és építészeti örökségét. A diákok maradandó élményként őrzik
az egykori magyar települések felfedezése alkalmával szerzett történelmi ismereteket, polgáraik alkotó tehetségét, melyeknek hűséges
hírnökei a több évszázados várak,
kastélyok, templomok, közintézmények. Az élményt és az ismeretek gazdagságát segítette az is, hogy
a tanulók az őket kísérő három pedagógus – Reményi Edina, Kárpáti
Zoltán, Gyuró Tamás – által kidol-

A csallóközi
Egyházkarcsa vendége volt
a dunakeszi könyvtár

Az elmúlt esztendőben ünnepelte első írásos említésének 800. évfordulóját a csallóközi Egyházkarcsa. A Dunaszerdahely tőszomszédságában fekvő település az évforduló alkalmából idén egy, a település történetét feldolgozó könyvet jelentetett
meg, melynek bemutatójára 2017. június 16-án került sor a hagyományosan megrendezett falunapok keretében.

Szelfizés Nagyszeben főterén
gozott vetélkedő keretében fedezhették fel a már említett Torockó
mellett Gyulafehérvár és Nagyszeben történelmi múltját, épített értékeit, a múlt századok mozdulatlanságát őrző jellegzetes székely
házakat Énlakán, a vízzel elárasztott Bözödújfalu mementóként „kiáltó” maradványait, az egykori kis
település utcáinak, házainak helyét kopjafákkal jelölő emlékparkot. Főhajtással tiszteleghettek a
törökverő nagy hadvezér, Hunyadi János szarkofágjánál a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban. A történelmi egyházak
székelykeresztúri templomai mellett felkeresték a helyi Gyárfás kúriát, melyben a dunakeszi Lengyel
István művésztanár Bem Apót és
Petőfi Sándort közösen ábrázoló szobra és Petőfi körtefája „köszöntötte” a diákokat, akik a négynapos útjuk során egy életre szóló
élménnyel gazdagodhattak, megismerhették Erdély csodálatos világát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

E

bemutatóra volt hivatalos - az egyházkarcsai
polgármester meghívására - Lőrincz Róbert, a
dunakeszi könyvtár szakmai igazgatója, aki az egykori karcsai tanító, az 1945 után a Dunakeszin letelepülő, s az elemi iskolában igazgatóként is dolgozó Hubalik Károlyról és feleségéről szolgáltatott
információkat a könyv szerzőjének, Szerencsés Magdolnának. A
szerző és családja, valamint ismerősei (Almási Róbert festőművész
és felesége), Gódony László polgármester, továbbá a helyi önkor-

mányzat munkatársai nagy szeretettel és kiemelt figyelemmel fogadták és kalauzolták a Dunakesziről érkezett vendéget.
A kétnapos program ünnepi
szentmisével kezdődött, melyet a
helyi első világháborús hősök emlékművének megkoszorúzása követett. Ez után került sor – mintegy 150 érdeklődő jelenlétében
¬– a helytörténeti könyv bemutatójára, melyen Lőrincz Róbert ismertette a Hubalik Károllyal kapcsolatos dunakeszi kutatásait, s reményét fejezte ki, hogy a két település – helytörténet révén létrejött

– kapcsolata ezzel a könyvvel nem
ér véget, hiszen már az első napi
beszélgetések további (pl. képzőművészeti) együttműködések lehetőségét is előrevetítették. A következő nap önkormányzati díszebéden vettek részt a meghívottak, délutántól sporteseményekkel
és koncertekkel zárult a program.
Nagyon köszönjük a meghívást és a páratlan vendéglátást (kiemelten a Szerencsés és az
Almási házaspárnak), és sok szeretettel várjuk az idén Dunakeszire, a Hubalik-sírhoz látogató
karcsaiakat!
L.R.
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Egyre több a férfi a Katonadombon
Idén is hatalmas sikere van az önkormányzat által támogatott
Mozdulj Dunakeszi programsorozatnak
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az immár másodszor is életre keltett Mozdulj Dunakeszi programnak nagy sikere van a város lakóinak körében. A május
8-tól zajló heti háromszori edzésen egyre nagyobb a résztvevők száma, és ahogy
a tréninget vezető edzők mondják, legnagyobb örömükre egyre több férfi csatlakozik a mozogni vágyókhoz.
Nagyon kedveltek
Kutasi Kelly szabadtéri edzései

E

gy biztos, Dunakeszi le
sem tagadhatja – nem
is szeretné –, hogy igazi sportos város, hiszen
nemcsak nézőként követik nyomon
a település sportéletét, hanem maguk is kiveszik a részüket a mozgásból. Persze ehhez nagy segítséget kapnak a városi önkormányzattól, amely nagy gondot fordít a
nem profik sporttevékenységének
a támogatására. A tavalyi hatalmas siker után idén is minden támogatást megad az önkormányzat
a Mozdulj Dunakeszi programsorozatnak, amelynek keretein belül
egészen szeptember elejéig hetente háromszor profi edzők mozgatják meg a helyi lakosokat. A Katonadomb ezúttal is szinte megtelik
minden hétfőn, szerdán és pénteken, amikor késő délután fél héttől
fél nyolcig Kutasi Kelly (hétfő), Borsos Péter (szerda) és Nagy Amarilla
(péntek) vezényli a szabadtéri testnevelés órát.
„Konkrét célokkal vágtam bele
a programsorozatba, szeretném,
hogy a résztvevők egyrészt megszeressék a mozgást, másrészt pedig, hogy mindenki a saját fittségi szintjéhez képest javulni is tudjon az edzéseink által. Mivel az én
szakterületem nem az aerobik, hanem inkább a saját testsúlyos funkcionális torna, így nagy kihívás-
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nak tartottam, hogy zenére történő, csoportos mozgást vezényeljek sok embernek egyszerre. Éppen
ezért nagyon komolyan felkészültem az edzéseimre, és a KELLYShez tartozó edzők részvételével tartom meg a heti egy órámat. Noha
vannak itt ismerős arcok, akik az
edzőtermeimben törzsvendégek,
ám nagyon sok új vendéget is sikerült mozgásra motiválnunk. Külön öröm a számomra, hogy úgy
érzem befogadtak, rengeteg közös
fotót készítenek velünk, illetve az
edzést követően sokan odajönnek
hozzánk beszélgetni, tanácsot kérni. Egy biztos, mindig jó kedélyűen
érkezem, de még jobb hangulatban
távozom egy-egy edzést követően, mert látom, van értelme annak,
amit csinálok és az a sok mosolygó tekintet is bíztat. Külön öröm
a számomra, hogy egyre több férfi
is kijön a Katonadombra, noha eddig a hölgyek domináltak inkább.
Igyekszem nem csajos, popsis tornát vezényelni, így a férfiak is megtalálhatják a kihívást az edzéseimben” – jelentette ki lapunknak Kutasi Kelly.
Kollégája, a szerdai edzéseket vezénylő Borsos Péter szinte mindenben egyetért Kellyvel. Úgy véli, a
saját szintjén mindenki megszerette a mozgást, ennek egyik jele,
egyre többen jelzik feléjük, hogy a

program végét követően is szeretnék folytatni a mozgást.
„Megközelítőleg ugyanannyian
vesznek részt az edzéseken, mint
tavaly, sőt, azt kell, hogy mondjam,
a visszatérők már sokkal tudatosabban csinálják végig az edzéseket. Jó látni, hogy nemcsak ügyesebbek, hanem az állóképességük
is jobb, mint korábban. Az meg külön öröm, hogy a férfiak száma folyamatosan nő, ez egyértelmű sikere ennek a programnak. Én sokszor visszatérő gyakorlatokat vezénylek az edzéseimen, tréningek
metodikáján szoktam leginkább
változtatni. Két hónappal a kezdést
követően nagyon jól észrevehető,
hogy akik rendszeresen járnak le

Borsos Péter is nagy kedvenc
ide a Katonadombra mozogni, sokkal magabiztosabban végzik már
a gyakorlatokat. Rengeteg pozitív
visszajelzést kapok én is, bízom abban, hogy a többség szeptembertől
sem fogja abbahagyni a mozgást” –
közölte Borsos Péter, aki tavaly is
aktív részese volt a programsorozatnak.
Egy biztos, a július 17-i edzést
egy sztárvendég, Rubint Réka fogja
tartani, aki az előzetes információk
szerint alakreform órával készül.
B. M. L.

Fehér Zsolt szakmai vezetőként visszatér,
míg Kénoszt Ferenc vezetőedzőként érkezik a Kinizsihez

Bajnokság, kupa,
sérüléshullám és megújulás
Mindig nézőpont kérdése, hogy egy poharat félig telinek,
vagy félig üresnek lát az ember. Valahogy így vagyunk
ezzel, amikor a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatának teljesítményét próbáljuk meg elemezni. Voltak parádés időszakok, hullámvölgyek, sérüléshullámok – egy biztos,
nem akármilyen szezont hagyott maga mögött a megújulásra váró gárda. Az elmúlt idényről, a jövő kérdéseiről
beszélgettünk Kasza Jánossal, a csapat menedzserével.
– Nincs könnyű helyzetben, ha a
májusban zárult szezonjukat kell elemeznie…
– Ez pontosan így van, és amikor az
összteljesítményt nézem, mindenképpen figyelembe veszem, hogy a mindenkori meccskeretünk – ha finoman
szeretnék fogalmazni – nagyon változó volt. Amíg a legerősebb, vagy ahhoz
közelálló csapat lépett pályára, akkor
kijelenthető, hogy a csoportunkban a legjobbak voltunk. Aztán
egy példátlan sérüléshullám, illetve a munkahelyi kötöttségek
miatt néha egy csapatra való játékost kellett nélkülöznünk,
jött is a hullámvölgy.
– A rájátszás harmadik meccséig nem volt semmi gond. Mi volt az a pont,
ami megfordította az addigi menetelést szinte ves�szőfutássá?
– Egy biztos, mi nyerni
szerettünk volna a rájátszásban, hogy részt
vehessünk a feljutásért rendezett Final
Four-ban. Ám ez csak
az alapszakaszban sikerült. A rájátszás harmadik
meccsétől pedig a már említett sérüléshullám és egyéb
gondok sújtottak minket,
gondoljanak csak bele a szurkolók az olaszországi busztragédiában elveszített fiatal játékosunkra,
ami lelkiekben nagyon megviselte a
csapatot. Volt olyan meccsünk, amikor a komplett kezdőcsapat hiányzott, vagy éppen a találkozó elején megsérült a csapat-

kapitányunk, Temesi Norbi. Így nem
csoda, ha innentől kezdve mindös�sze egyetlenegy meccset tudtunk megnyerni. Ám még ilyen körülmények
között is sikerült a harmadik helyen
végeznünk.
– Öröm az ürömben, hogy mindeközben a tehetséges helyi fiatalok,
mégha kényszerűségből is, de bizonyíthatták, lehet rájuk a legmagasabb szinten is számítani.
– És ez talán fontosabb, mint
az, miként végeztünk a rájátszásban. Valóban sok fiatal
kapott lehetőséget, és ami
a legnagyobb örömünk,
hogy bizonyították is,
hogy itt a helyük a felnőtt mezőnyben. Hozzáteszem, nem véletlen,
hogy a saját korosztályukban második helyen végeztek az U20as országos bajnokságban.

Bita László

– Ugyanakkor egy
másik négyes döntő
összejött. A Magyar
Kupa menetelésük volt
a szezon csúcsa?
– Kétségtelenül, hiszen
elsőosztályú gárdákat búcsúztattunk, majd a
Final Four-ban a
győriek ellen is
helyt álltunk az
elődöntőben. Remek meccseket vívtunk a sorozatban, és
úgy vélem, a Berettyóúj-

Fehér Zsolt

falu ellen aratott 5-1-es siker alkalmával játszott a legjobban a csapat a szezon során. Ráadásul Bita Laci bekerült
a válogatottba, ami hatalmas szó a hazai másodosztályból elérni.
– Beszéljünk a jövőről is. Milyen
változások várhatóak a csapat háza
táján?
– Vezetőedzőnkkel, Biczi Gáborral
közös megegyezéssel szerződést bontottunk, már ami a felnőtt és az U20-as
csapatot illeti. Ennek ellenére marad
nálunk, az utánpótlásban fog dolgozni. Az új vezetőedző Kénoszt Ferenc
lesz, de visszatér hozzánk szakmai vezetőként Fehér Zsolt, alias Papa is, aki
az utánpótlás csapatok munkáját felügyeli majd. Ugyancsak a szakmai
stábhoz szeretnénk megnyerni Tóth
Gyulát is, mint kapusedzőt, a tárgyalások jelenleg is folynak. Természetesen
a keretben is lesz vérfrissítés, három-öt
új játékost szeretnénk hozni, akik a reményeink szerint meghatározóvá válhatnak a csökkentett létszámú, éppen
ezért erősebb NB II-es bajnokságban.

Újra együtt
dolgozik
a Kinizsi
sikereiért
a futsal két
ikonikus
egyénisége,
Fehér Zsolt
és Bita László

– Mikor kezdődik a felkészülés?
– Július 24-én kezdi meg a csapat a
felkészülést, és úgy érzem, a szeptember elején kezdődő bajnoki szezonra
ez elég idő lesz. Már most lekötöttünk
négy edzőmeccset, a csapat a Kartal, a
Gyömrő, a Szigetszentmiklós és a Dunaújváros ellen lép majd pályára.
B. M. L.
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Júliusban újra Jam Jazz
Dunakeszi főterén!
Július 21. és 23. között újra egy igényes, szabadtéri
bár hangulata lengi be a IV. Béla király főteret: finom
italok, hangulatos fények, jazz, no meg revü minden
mennyiségben, három napon keresztül!

A

tavalyi nagy sikerre
való tekintettel hagyományt teremtünk és
idén is megszervezzük a Jam
Jazz-t. Július 21-én, 22-én és
23-án olyan nevek érkeznek a
IV. Béla király főtérre, mint a
Sax-O-Funk, akinek vendége
ezúttal Keresztes Ildikó lesz, a
Jazzterlánc, a Hajdú Klára és
Oláh Krisztián Trió, Gájer Bálint és a Myrtill & Swingistique.
A záró est műsorát idén az Orfeum Mulató csapatának James
Bond repertoárja szolgáltatja,
szóval egy igazi forró revüre
számíthatunk.
A hétvégét kézműves sörök,
díjnyertes borok, különleges
nassolnivalók teszik majd még
élvezetesebbé.
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a különle-

ges, hangulatos rendezvényre,
további részletek hamarosan!
– olvasható a Dunakeszi Programiroda rendezvényre invitáló tájékoztatójában.

Dunakeszi Polgár 29

Rozner Győző

(1922. I: 29. – 2017. VI. 2.)

Alagon felavatták
Overdose síremlékét

Örökre elbúcsúzni mindig fájdalmas dolog. Kilencvenöt éves korában elhunyt Rozner Győző sportvezető, a Vasas emblematikus alakja, egykori elnökhelyettese, a labdarúgó szakosztály vezetője.

Elhelyezték Overdose, a világhírű magyar versenyló hamvait,
és felavatták emlékművét csütörtökön a Dunakeszihez tartozó Alagon. Pécsi István, a Kincsem Park és a Kincsem Nemzeti
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a két éve elpusztult
Overdose két csikója napokon belül bemutatkozik.

A

magyar galoppsport
egyik leghíresebb lova
2010 augusztusáig volt
veretlen, sorozatban 14
futamot nyert meg. Nyolc éve savós patairha-gyulladást kapott,
emiatt veszélybe került karrierje.
Végül visszatért, de két megnyert futam után csak hetedik lett a
baden-badeni Goldene Peitschén.

Egy évvel később viszont ismét
győzött Hoppegartenben, majd
a Haydock Parkban és a Royal
Ascoton is bizonyította kiváló képességeit, utóbbi helyszínen negyedik lett.
Overdose 2011. november 13án Rómában futott utoljára, akkor
győzött, majd 2015. július 2-án elpusztult.
MTI

ÁLLÁS
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Közterület-felügyelő
munkakör
betöltésére. A közszolgálati jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet
védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint
közreműködés állat-egészségügyi és
ebrendészeti feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a(z) 2/2015 sz. Jegyzői
utasítás (Egységes Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek – többek között:
• Középiskola/gimnázium, érettségi,
• Felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közterület-felügyelői munkakörben
szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• Közigazgatási alapvizsga megléte
• Közterület-felügyelői vizsga megléte
• "B" kategóriás jogosítvány megléte
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Csopják Anita
osztályvezető nyújt:
+36-27-542-800/204
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére (2120 Dunakeszi, Fő
út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-117/2017 , valamint a
munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő. vagy• Elektronikus úton Jancsó
Tamás részére a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen:
Ügyfélszolgálati iroda,
2120 Dunakeszi, Fő út 25. .
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zegeden mutatkozott
be Rózsa Győző néven labdarúgóként az
NB I-ben. Újpestre került, s olyan játékosokkal játszott együtt, mint Tóth György
kapus, Baróti Lajos -, aki 120 –
szor vezette a magyar válogatott csapatot -, Nagymarosi Mihállyal, Zsengellér Gyulával,
Szusza Ferenccel, aki legjobb
barátja volt. Könyves Kálmán
Gimnáziumban padtársa volt
Szepesi György. Az Elektromos
csapatában szerepelt, két mec�csen is találkozott Puskás Ferenccel, itt lépett utoljára labdarúgó pályára.
A piros-kékeknek szurkolt az
ötvenes években, a Vasas – szakszervezet sportvezetőjeként hívta fel magára figyelmet.
Az 1962-es bajnokság megnyerése után, a csapat fiatalításában is nagy szerepet játszott,
nagyszerű játékosokkal erősítette meg az együttest. Sokoldalúságát bizonyította, hogy neves
kézilabdást, vízilabdázót, teniszezőt hívott a Vasashoz.
Az 1962, majd 1965 év után
az 1966 –os évben a Vasas a bajnokságot veretlenül nyerte meg.
Rozner kijárta 1966-ban, hogy
az ötszörös bajnok, és négyszeres Közép-európai Kupa győztes együttes formaruhában utazzék Dél- Amerikába. Az 1967es évben a santiagói Hexagonal
Kupát, majd 1968-ban a Mar de
Plata-i nemzetközi tornát nyerték meg. A hatvanas években
egyike volt, aki által az angyalföldi Vasas nagy csapat lett.
A Vasastól 1970-ben megvált,

de a klubtól soha nem távozott
el. A Ganz-Mávag elnöke volt.
A Vasas 1986-ban örökös taggá avatta, majd 1995-ben aranygyűrűvel, később, 2015-ben életműdíjjal ismerték el a klub iránti
elkötelezettségét.
Magánéletében 63 évig élt
boldog házasságban Posch Margittal. Két gyermekük született, Manyi és Tamás. Öt dédunokája: Brigitta, Nikoletta,
Tamás, Márk és Péter, és megérkezett ükunokája, Amira is.
Gyerekeit, unokáit, dédunokáját a következő útravalóval engedte a házasság szent kötelékébe „sose feküdjetek le este haraggal, mindig bocsássatok meg
a házastársatokkal egymásnak,
akkor minden rendben lesz”.
Nagy csapás érte a mindig mozgékony, világutazó embert; életében a betegség tolószékhez,
majd fokozatosan ágyhoz kötötte. A Gyerekek az utolsó pillanatig oroszlánrészt vállaltak a szülők gondozásáról, ápolásáról,
mindvégig ott voltak mellettük.
Kiszolgáltatott helyzetét nehezítette, hogy imádott feleségét, 63
évi házasság után 2005-ben elvesztette.
Mindig büszkén mesélte, hogy
milyen sokszor hívják fel, és köszöntik őt. Csak az hal meg,
akit elfelejtenek – tartja a közmondás. Rozner Győző felejthetetlen sportember, férj, szülő,
nagyszülő és dédszülő volt. Június 23-án helyezték örök nyugalomra a dunakeszi temetőben.
Nyugodjon békében!
Solymosi László
Fotó: Vasas Hírek

SAKK

Vas Tamás duplázott
39 éves Vas Tamás, az Alagi Diák Sakk Klub játékosa
duplázott, a csapat legponterősebb játékosa lett. Tamás 1994. október 5-től a csapat tagja, október 30-án
játszott először a sakkcsapatban, s eddig 148-szor szerepelt csapatmérkőzéseken.

A fotón balról jobbra: Bernát Péter 2., Vas Tamás 1., Petró Tamás 3.

T

atán 1995-ben megrendezett V. Páneurópai
Nemzetközi sakkversenyen szerepeltem – kezdte vis�szaemlékezését. Közel száz induló között 14. helyen végeztem. Annak idején édesapám
is a csapat tagja volt. Dunaharaszti ellen mindketten szerepeltünk és győztünk. Az évek
során, sok sakkversenyen vettem részt. Majd jött egy négy
éves szünet. Hétvégi munkavégzés miatt nem tudtam vállalni a szereplést. A csapat tagjai megváltoztak, de akivel
együtt kezdtem, egyedül Czap
Szabolcs maradt, aki 184-szer
szerepelt a csapatban. A 20152016-os bajnokságban és most
befejezett 2016-2017-es bajnoki évben, sikerült a csapat

legjobb pontszerzőjének lennem, dupláztam. A csapat az
I/A bajnokságban 6. lett. Bízom abban, hogy a következő
bajnokságban is sikeres leszek.
A csapattal együtt cél a dobogó elérése az I/A bajnokságban. Örülök, hogy május vége
óta új helyen, nagyszerű körülmények között tudunk edzeni,
(Városi Sportegyesület épületének nagytermében) és felkészülni, a következő szezonra.
Szeptembertől
szeretettel
várjuk a sakkozni vágyókat
pénteken 17 órától, a Fóti út 41
szám alatt.
További sok sikert Tamás!
Kép, szöveg:
Solymosi László
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