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Dunakeszi

Házasságot kötöttek

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

2017. június 1.

Bujdosó Zoltán – Péntek Erika

2017. június 24.
Király Sándor – Randusková Zaneta

Gyüre János Attila – Bitó Melinda Klára
2017. július 6. Dunai-Kovács Tivadar Gábor – Péter Ildikó

Vas Norbert – Lantos Mónika
2017. július 8.
Kollár Andor Balázs – Töreki Bernadett

Szolnoki Szabolcs – Dávid Csilla
2017. július 13.
Német Norbert – Fritz Anita
2017. július 15.
Tóth Krisztián – Pálinkás Réka
2017. július 20.
Földi Attila – Csiba Martina
2017. július 22.
Schippert Roland – Solti Anikó

Benkő István – Balogh Orsolya
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• 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
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Tuzson Bence: Magyarország érdekeit
szem előtt tartva kell meghozni
a döntéseket
Új aszfaltot kapott a Béke út
Megkezdődött a Nap utca felújítása
Több lakóparkban is probléma van
a víznyomással
Új parkoló épült a városháza mellett Három óra a parkolási limit
a közintézményeknél
Körzeti képviselőink jelentik
Október végéig megújul a Rákóczi út
Korszerűsítik
a lakótelepi távhővezetéket
Petőfi vacsorájával kezdődött
Új iskolában kezdi a tanévet
a Szent István iskola
Hetedszer is Dunakeszi Feszt!
"Jótettekkel is épülhet,
szépülhet a város!"
Bemutatkozik a Dunakeszi
Rendőrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztálya
Szeptemberben Keszi nevű települések
találkozója lesz Dunakeszin
Jazzünnep Dunakeszi főterén
A tanácstag emlékei
Jubileumi Nyári Tárlat
Hogyan válasszunk óvodát?
Fókuszban az iskolakezdés
Cheerleading szakosztályt indít a VSD
A női TOP 100-ból is indulnak
a 60 ezer dolláros versenyen
Albert Flórián támadó játékot ígér
V. Dunakeszi ALcSÓfesztivál
sztárfellépőkkel
Stradröplabda:
A Kiss testvérek nagy sikere
A Dunakeszin élő Eskrima-mester
immár hatszoros világ-,
és háromszoros Európa-bajnok
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Tuzson Bence: Magyarország
érdekeit szem előtt tartva kell
meghozni a döntéseket
A magyar nemzet honfoglalását és ezeréves államalapítását idén is látványos és érzelmileg magával ragadó rockopera színre vitelével ünnepelte városunk. A IV. Béla Király Főtéren rendezett
több ezer dunakeszi polgárt vonzó ünnepségen Tuzson Bence országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet, aki Szent István királyunk államférfiúi nagysága mellett a magyar állam Európában egyedülálló jogfolytonosságát méltatta, melynek megőrzése a jelen és jövő generációk
felelőssége és kötelessége. Az ünneplő dunakeszieket Dióssi Csaba polgármester köszöntötte.

A

Szent István-napi városi renSzent István
dezvénysorozat idén is már aukirályt, Györgygusztus 19-én elkezdődött a
Rózsa Sándor,
feleségét,
dunakeszi művészek, immár
Gizellát, Fonyó XX. Nyári tárlatának ünnepélyes megnyiBarbara formálta tójával a József Attila Művelődési Központmeg nagy sikerrel ban, ahol harmincegy művész közel nyolc-

van alkotását tekintheti meg a közönség.
Államalapításunk 1017. évfordulójának
napján, délelőtt a település első, Szent Mihály római katolikus templomában ünnepi szentmise keretében áldotta meg az új
kenyeret Kozsuch Zsolt plébános. Az ünnepi szertartáson városunk több közéleti személyisége, köztük Erdész Zoltán alpolgármester mellett Dunakeszi számos,
nagy közmegbecsülésnek örvendő polgára is részt vett.
Este ünnepi fényben pompázott a IV.
Béla Király Főtér, ahol a szokatlanul hűvös időjárás ellenére is több ezren ünnepelték Magyarország államalapítását, a
magyar nemzet legjelesebb közjogi eseményét. Pontban fél kilenckor a szabadtéri nagyszínpadon kigyúltak a reflektorok,
és az ünnepi műsor háziasszonya, IklódySzathmáry Eszter, a Dunakeszi Programiroda munkatársa kedves szavakkal köszöntötte a közönséget, melynek soraiban
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ott volt - a városi képviselő-testület tagjai, intézmények vezetői, civil közösségek,
nemzetiségi önkormányzatok tagjai mellett - dr. Molnár György jegyző, Imre Zsolt,
a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Eich
László, a Dunakeszi Tankerület vezetője.
Dióssi Csaba polgármester ünnepi köszöntőjében szeretettel üdvözölte az államalapításunkat ünneplő dunakeszieket.
Örömét fejezte ki, hogy az Önkormányzat meghívását idén is több ezren fogadták el és együtt, méltóképpen ünnepelheti a város hazánk legfontosabb ünnepét,
augusztus 20-át. – E jeles esemény Dunakeszi számára különösen örömteli, hiszen
idén ünnepeljük településünk várossá avatásának 40. évfordulóját. Immár négy esztendeje, hogy a város új főterén igazi közösségként együtt ünnepelhetjük Szent
István napján, államalapításunkat – emelte ki a polgármester. Dióssi Csaba felidézte
az elmúlt három év rendkívül színvonalas
programjait, a közönség számára nagy élményt jelentő látványos tűzijátékokat. Elismeréssel és köszönettel a hangjában szólt
az idei ünnepi műsor szervezőiről, a művészeti csoportok szereplőiről, akik tehetségükkel és szorgalmukkal 2017-ben is nívós előadással örvendeztetik meg a néző-

ket, akiknek nagyon jó szórakozást kívánt,
majd ezt követően Dunakeszi legfőbb segítőjeként konferálta fel Tuzson Bencét, a város országgyűlési képviselőjét ünnepi beszéde megtartására.
Augusztus 20-a állami ünnepünk,
amely kiemelkedik nemzeti ünnepeink közül - kezdte beszédét a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért
felelős államtitkára, aki így folytatta: - Másik két nemzeti ünnepünk, március 15-e,
az 1848-as, október 23-a pedig az 1956-os
forradalomhoz kapcsolódik. Október 23-a
egy új ünnep, március 15-e pedig másfél
évszázados ünnepe a magyarságnak. Augusztus 20-át 1083 óta ünnepeljük, amikor Szent László királyunk kezdeményezte
István király szentté avatását – ismertette
a históriát, amit így folytatott: „Abban az
időben az volt a szokás, hogy a király halálának évfordulóján tartották a szentté avatás szertartását, ám – a legenda szerint augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján
– nem tudták kinyitni István király szarkofágját. Majd egy jelet kapott Szent László királyunk, miszerint amíg testvérviszály
van Magyarországon, addig Szent István
királyunk nem tudja megvédeni Magyarországot. A fogvatartott ellenkirályt, Salamont szabadon engedték, és ekkor megnyílt Szent István koporsója, s így augusztus 20-án elindíthatták a szentté avatást
– idézte a közel ezeréves legendát Tuzson
Bence, aki ezt követően arról beszélt, hogy
az Európai Unió 28 tagállama közöl -, amelyek körülöttünk vannak - a XX. vagy a
XIX. századi eseményeket tekintik legfőbb
állami vagy nemzeti ünnepüknek.
– Egész Európában Magyarország után
csak négy évszázaddal később, a spanyolok
ünneplik legrégebben, 1492 óta Spanyolország létrejöttét. A magyar állam szilárdságát jól bizonyítja, hogy 1000 óta, az Európai Unió tagállamai közül hazánkon kívül
egyedül Franciaország tudta folyamatosan
megőrizni államiságát – jelentette ki az államtitkár. – Ez mutatja azt, hogy Szent
István királyunk milyen stabil alapokra
építette Magyarországot, melyet nekünk is
kötelességünk megtartani – húzta alá Tuzson Bence.
A város országgyűlési képviselője sze-

rint államalapító királyunk három dolgot
tartott fontosnak, melyekre a későbbi uralkodók, akik Magyarországért cselekedtek,
döntéseiket alapozták: „Az egyik, hogy
mindig Magyarország érdekeit szem előtt
tartva kell meghozni a döntéseket. A másik ilyen fontos kérdés, az erős állam létrehozása, megtartása, a harmadik pedig
a biztonság garantálása. Napjainkban is
így kell döntéseinket meghozni; amellett,
hogy a magyarság megmaradjon, az ország
erősödjön, és képes legyen gyarapodni is,
aminek feltétele hazánk biztonsága. A magyar uralkodók, a jelentős magyar vezetők
mindig ezekre az alapokra építették dönté-

ról, a jövőről szólva Dunakeszi negyven
éves városi múltját a magyar történelemhez hasonlította, melyben voltak nehéz és
sikeres korszakok egyaránt. Tuzson Bence elismeréssel beszélt Dunakeszi polgárairól, akik az elmúlt négy évtized alatt képesek voltak gyarapodni és innovatív módon
megerősíteni saját környezetüket, Dunakeszi jövőjét. – A jövőre és a hagyományokra építettek – mondta. - A hagyományokra, mert Dunakeszinek olyan ikonjai vannak, mint a Járműjavító, a repülőtér, vagy
a lóversenyzés. Ezekre a hagyományokra
kell építeni Dunakeszi jövőjét – biztatta a
hallgatóságot, majd példaként bejelentette:

A város vezetőinek és az országgyűlési képviselőnek is
tetszett a rockopera
seiket” – emelte ki az ünnepi szónok.
Tuzson Bence a magyarság ezeréves történelmét ismertető gondolatát folytatva kiemelte – noha bőven volt viharos, nehéz és
küzdelmes korszaka -, hogy ez a történelem Európában egyedülállóan sikeres. –
Volt, hogy az országot megcsonkították,
volt, amikor szuverenitásában korlátozták, de mégis államiságában jogfolytonosan képes volt több mint ezer esztendőn át
megmaradni. Nekünk, kései utódoknak az
a feladatunk, hogy döntéseinkben – amelyeket mi hozunk személyes életünkben –
ezeket az alapelveket tekintsük fontosnak.
E gondolatot fejtegetve azt hangsúlyozta,
hogy a legkisebb döntéseinkkel is a magyarság megmaradását, családunk, gyermekeink biztonságát, közösségünk gyarapodását kell szolgálnunk, hogy a magyar
állam ezer év múlva is fent maradjon.
A város országgyűlési képviselője történelmi múltunk felidézése után a jelenkor-

2019-re megépül az M2-t a 2. számú főúttal összekötő út Göd és Dunakeszi között,
az első emeletes vasúti személykocsi Dunakeszit érintve közlekedik majd.
Befejezésül reményét fejezte ki, ha
mindannyian Szent István elvei szerint
élünk, akkor Dunakeszi is fejlődik, tovább
gyarapszik, amire 40 év múlva büszkék lehetnek majd a város polgárai.
A két politikus beszéde után az ünnepi
est látványos és érzelmileg magával ragadó
zenés előadással folytatódott, melyben Meskó Zsolt író-rendező monumentális művében idézte fel a honfoglaló magyarok érkezésétől – a belső törzsi viszályokkal sújtott
küzdelmeken át István király megkoronázásán és uralkodásán keresztül a hatalmi
harcokat, a keresztyénség és a pogányság
mellett kardoskodók véres szembenállását
- egészen 1083-ig, amikor Szent László király békét teremtett az országban, s kezdeményezte István király szentté avatását.

A magyar államalapítás küzdelmes korszakát dalban, táncban és a krónikás által elmesélt történeten keresztül vitte színre a szerző páros, Meskó Zsolt rendező és
Paár Tibor koreográfus. A nagyszabású
rockoperában -, melynek zenéjét Czomba
Imre szerezte – a főbb szerepekben Fonyó
Barbarát, György-Rózsa Sándort, Kroó Balázst láthatta a közönség, akik mellett ezúttal is a nagy sikerű darab alkotó közreműködői voltak a város tehetséges fiataljai, az
Et Vie Danse Táncegyüttes, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Táncegyüttese, valamint a Szadai Néptáncegyüttes. A
vastapssal ünnepelt előadás három művészeti vezetője: Nagy Márta, Tóth Zoltán és
Gyombolai Bálint volt.
Az előadás és a művészek ünneplése után a közönség a Szent Mihály templom felé fordult, amely fölött beragyogta
az égboltot a látványos tűzijáték színpompás fénye, melyet hosszú perceken át szűnni nem akaró tapssal fogadott a közönség.
A 12 perces tűzijáték végén, a várossá avatás 40. évfordulójának tiszteletére egy Dunakeszi40 felirat, és egy címer is kirajzolódott bengáli égősorból.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina
és Vörös István

A profi előadóművészek
mellett
a dunakeszi
művészeti
csoportok
teljesítményét
is zúgó tapssal
köszöntötte
a több ezres
közönség

Új aszfaltot kapott a Béke út
Megkezdődött a Nap utca felújítása
A gyártelepi Béke út felújítása után a Nap utcában folytatódnak a munkálatok, melynek keretében
a város újabb, nagy forgalmú útja újul meg.

Javában tart a Nap utca felújítása

Teljesen
megújult
a Béke út

A

Dunakeszi Polgár júliusi lapszámában még arról adhattunk hírt, hogy
megkezdődtek a Béke út
felújítási munkálatai, melyeket a tervezett határidőre befejeztek a kivitelező Penta Kft. munkatársai. A gyártelepi vasúti aluljárótól a Fő útig teljesen megújult az úttest, a régi, el-

használódott aszfalt réteget újjal
cserélték ki. Az út egyik oldalán – a
gyalogos járda mellett – új szegélykő
váltotta a régit, a két autóbusz megállónál felmarták a kocsik nyomait
viselő, régi aszfaltot, melyet jóval nagyobb kopásálló és teherbíró bazaltbeton burkolattal váltottak fel.
Az Iskola sétánytól a Fő útig
viacolorra cserélték a korábbi járdát
a Penta Kft. szakemberei, akik a július végi átadási határidőig felfestették az új útburkolati jeleket is a megújult Béke útra.

Az Önkormányzat pályázik
a lakóparkok
csapadékvíz-elvezető
rendszerének bővítéséért
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának köszönhetően lehetőséget kapott a város a Toldi és Tóváros lakóparkok csapadékvíz okozta problémáinak megoldására.

N

emrég számolhattunk be arról, hogy Dunakeszi Önkormányzata megterveztette a
csatornahálózat bővítésének lehetőségeit a csapadékvíz-elvezetési problémákkal
érintett területeken.
A meghirdetett pályázati forrás elnyerése esetén kiépíthető Tóváros és a Toldi lakópark csapadékvíz elvezetésének első üteme a Tisza utca - Mátyás Király
utca – Kolozsvár utca-Kossuth Lajos utca - Eszterházy Pál utca vonalon.
A fejlesztés becsült költsége 400 millió forint, melyre 300 millió forintos állami támogatás igényelhető.
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A szakemberek innen a Fő út dunai oldalán lévő Nap utcába vonultak, akik augusztus 1-jén megkezdték a lakótelepre vezető út felújítását. Elsőként az út két oldalán húzódó járdát bontották fel, melyet jóval
szélesebb viacolorra cserélnek ki. Az
előzetes tervek szerint a Nap utcában
sorra kerülő teljes körű munkálatokkal várhatóan szeptember második
felében végeznek a szakemberek.
V. I.
Fotó: KesziPress

Megvalósulhat a DunakesziBudapest kerékpárút
Dunakeszi Város Önkormányzatának évek óta
fennálló törekvése, hogy az Eurovelo6, nemzetközi kerékpárút Budapest és Dunakeszi közötti, hiányzó szakasza elkészüljön.

A

z elmúlt évben
megvalósíthatósági tanulmány
készült egy, a várost elkerülő nyomvonalról. A
tervek szerint a kerékpárút a Katonadomb nyugati szélén, a
szabad strand
és a park között a földúton
haladna a Folyam utcáig, majd
azon végig a régi strandi útig. Innen a tervezett
nyugati elkerülő út mentén haladna a Pallag utcai körforgalomig, majd
a 2-es főutat elérve pedig
az mentén haladna Újpest határáig.

A kerékpárút kiépítése régóta várt fontos fejlesztés, ami a közlekedés biztonságát is szolgálja, hiszen a kerékpárosok jelenleg a tiltás
ellenére a forgalmas 2-es főúton
köz leked nek .
A Képviselőtestület júliusi döntésével a
tervezett nyomvonal megvalósításához
szükséges módon módosította a helyi építési szabályzatot.
A tervezett nyomvonal a www.dunakeszi.hu
weboldalon a fenti címen
jegyzett cikknél megtekinthető.

Pályázat a Liget utcai
rendelő felújítására

Új parkoló épült
a városháza mellett

Dunakeszi Város Önkormányzata minden lehetséges
módon igyekszik eleget tenni azon elhatározásának,
mely szerint felújítja a városunkban lévő összes orvosi
rendelőt. Ezúttal a Liget utcai rendelő felújítására
nyújt be pályázatot.

Három óra a parkolási limit
a közintézményeknél

A

Liget utcai orvosi rendelőben jelenleg két háziorvos és a tüdőgondozó működik. Sajnos jelenleg az épület
adottságai és a tüdőgondozó helyigénye nem teszi lehetővé, hogy a
szűrésre és gondozásra érkező betegek várakozása külön helyiségben történjen. A szakorvosi rendelőintézet épületében működő
orvosi ügyelet és mentőszolgálat
helyén azonban ezek a feltételek
biztosíthatók, ráadásul helyben

megoldható lenne a tüdőgondozó által készített felvételek digitalizálása is. Így az elkészült tervek
szerint a tüdőgondozó a rendelőintézet épületében, míg az orvosi
ügyelet és a mentőszolgálat központja a Liget utcában kapna helyet.
Az ehhez szükséges átalakítás
becsült költsége 192 millió forint,
melyhez nyertes pályázat esetén
128,8 millió forint pályázati forrás érkezhet.

Több lakóparkban is
probléma van a víznyomással
Az elmúlt időszakban többször érkezett lakossági
panasz, amiatt hogy a város néhány lakóparkjában
nem megfelelő a vezetékes ívó vízhálózat nyomása,
melynek megoldása érdekében az Önkormányzat segítségét kérik az ott élők.

A

városházán kapott tájékoztatás szerint Dióssi
Csaba
polgármester
felkért egy vízügyes
szakembert a kialakult helyzet
okainak szakszerű feltárása érdekében.
A Dunakeszi Polgár
szerkesztősége
felvette a kapcsolatot
Kiss Józseffel, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy az Önkormányzat
megbízásából megvizsgálják, mi
okozza az Alag I.-II. és a Toldi lakópark háztartásaiban jelentkező
problémát. Mint megtudtuk, jelenleg a szakszerű vizsgálat előkészítő
stádiumánál tartanak. A tényleges
helyszíni mérésekre, a háztartásba érkező víznyomást, az utcákban

kiépített gerincvezetékek, valamint a lakóházakhoz vezető csövek
áteresztő képességét az augusztus
20-i ünnep utáni időszakban kezdik el vizsgálni. Minden mérésről,
adatról jegyzőkönyvet vesznek fel – mondta lapunknak Kiss József.
A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozó a probléma okát kutató kérdésünkre a vizsgálat eredményének
ismerete nélkül nem foglalt állást, ám azt kifejtette, hogy a tények tükrében készséggel kifejti
szakmai véleményét arról, hogy mi
okozza a víznyomásban érzékelhető problémát a jelzett lakóparkok
háztartásaiban.
(Vetési)

A lakosság kulturált kiszolgálása érdekében a közelmúltban nyitott új, a 21. század igényeit kielégítő
ügyfélszolgálati irodát a városháza épületében az
Önkormányzat. A jelentős ügyfélforgalmat bonyolító irodába és a rendkívül sok embert vonzó főtéri
programokra gépkocsival érkezők kényelmét szolgálja az az új parkoló is, melyet a városházától alig
kétszáz méterre a Fő út mellett épített a város.

A

z
új
parkolót
két irányból, az
Alsótabán utca felől és a Fő útról lehet megközelíteni a kihelyezett KRESZ táblák alapján.
Ugyancsak fontos információ,
miszerint a parkolót csak három órán keresztül lehet igénybe venni, hogy a városközpontban ügyeiket intéző vagy rendezvényekre érkező polgárok
számára folyamatosan biztosított legyen a zavartalan parkolás.
A három órás parkolási limitet azért volt kénytelen meghatározni a város képviselő-testülete, mert az utóbbi időben
gyakorlattá vált, hogy a közintézmények – pl. SZTK, stb. –
parkolójában szinte egész napra otthagyják gépjárműveiket,
akik ügyeiket máshol intézik,

vagy tömegközlekedési eszközzel tovább utaznak.
A szeptember 1-jén hatályba lépő döntés kiterjed a szakorvosi rendelő, valamint a polgármesteri hivatal új parkolójára is, ahol a parkoló autókban
látható helyen egy cetlin fel kell
tüntetni az érkezés időpontját.
Értesüléseink szerint a formanyomtatványból többet is át lehet venni a városházán.
Mint megtudtuk az új parkolási rendszert a Polgármesteri
Hivatal közterület-felügyelete
ellenőrzi majd, és az ő feladatuk lesz a három órás határidő
esetleges túllépésének szankcionálása is. Azt viszont még
nem tudjuk, hogy ez mit vonhat maga után.
V. I.
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!

A közvilágítással kapcsolatban ismét
kaptam jelzéseket az elmúlt időszakban. Köszönöm, hogy minden esetben pontosan megjelölték a helyet,
ahol nem világítanak a lámpák. A jövőre való tekintettel az is nagyon fontos, hogy a hiba észlelésekor azon-

nal jelezzék nekem, ugyanis – mint kiderült – az Önkormányzattal kötött
szerződés szerint a cég 5 napon belül köteles kijavítani a hibát. Az idő tehát elég fontos, nem érdemes egyetlen napot sem várni, mert ezzel kitolódik a határidő.
Visszatérő probléma, hogy a kukásautókból folyik a bűzös szennylé. Természetesen baj, ha a zárt rendszerből
kifolyik a szemétből keletkező folyadék. Ezen úgy is lehet segíteni, hogy
a lakosság a kukába zárható zsákban
tenné a hulladékot. A 110 literes kukába a Kék pille márkájú 200 literes
95x120 cm-es fekete erős zsák a legjobb. Mindenkinek ajánlom, mi is ezt
használjuk. A kuka kibélelése azért is

jó megoldás, mert ezzel megelőzzük
a szemétgyűjtő edény bepiszkolódását, az alján összegyűlő hulladék rothadását. A kukákat egyébként ki lehet mosatni erre szakosodott céggel.
A tartós hőség nagyon megviseli
nemcsak az egynyári, de az évelő növényeinket is. Napi egy-két vödör vizet meg fognak hálálni lombjukkal a
környezetünkben lévő fák, bokrok.
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

Kedves Lakótársaim!
Véghajrához közeledik a Szent István Általános Iskola új épületének építése. Szeptembertől ebben az új épületben kezdődik meg
a tanítás. 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 a szokásosnak mondható nyári intézményi felújítások is ütemezetten haladnak.
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 bővült a IV. Béla Király tér környezete. A Fő út mentén átadásra került az új
parkoló, amelynek révén 40 gépjármű számára biztosít parkolási lehetőséget. Ebből a
parkolóból könnyen el lehet érni a Városházát, az Okmányirodát, vagy éppen a Házasságkötő termet.
Ehhez a hírhez kapcsolódóan említem,
hogy számos panasz érkezett az elmúlt hónapokban a Város Önkormányzatához a
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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 kö-

szönhetően rendezettebbé válik a rendelet
hatálya alá tartozó területeken a parkolás,
és mindenki a rendeltetésének megfelelően fogja igénybe venni az intézményei parkolókat.
Befejeződött a Béke utca felújítása is,
amely során megújult a gyalogjárda és az
úttest.
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 adott otthont a II. Dunakeszi Jazz Fesztiválnak. A fesztivál a múlt évihez hasonlóan nagy sikert aratott. E sorok olvasásakor
már túl leszünk a főtéren megrendezésre
kerülő, már szokásosnak mondható augusztus 20-i ünnepi műsoron, melynek a végén
látványos tűzijátékot láthat talán Dunakeszi
egész lakossága.
Sajnálatos műszaki hiba miatt csőtörés
volt a Szt. István u. - Bajcsy-Zsilinszky út sarkán. A hibát a DMRV munkatársai elhárították, jelenleg már csak az aszfaltréteg felhordása szükséges, amit a szakemberek hamarosan elvégeznek.
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

selőink jelentik
Meghallgatásra talált a Kolonics utca lakóinak kérése
Bízom benne, hogy a 2. számú
választókörzetemben élő lakók
nem tartják szerénytelenségnek,
hogy az érdekükben kifejtett
legújabb tevékenységem eredményét a képviseleti demokrácia
szép példájaként értékelem, hiszen az Önkormányzat támogatja az egykori kiváló sportember,
olimpiai bajnok Kolonics György
nevét viselő utcában élők kérését.
A kedvező döntés előzménye,
hogy a Duna-parti utcában élők
közül sokan sérelmezték az utcában kialakult rendezetlen parkolási helyzetet, melynek egyik
bosszantó következményeként
számtalanszor nem tudtak személygépkocsijukkal behajtani lakóingatlanuk területére. A lakók
beadványát a Polgármesteri Hivatal Város Üzemeltetési OsztáJúlius 27-ei ülésén döntött a képviselő-testület a Liget utcai rendelő részben pályázati forrásból történő felújításáról. A rendelő renoválása már régóta esedékes lenne, ehhez kerültünk közelebb egy
lépéssel ezzel a döntéssel. A tervek a belső terek felújításáról és
nagyobb váróteremről szólnak.
Körzetünkből sokan a Bárdos
iskolába járatják gyerekeiket. Az
elmúlt tanévben többen megkerestek közülük levélben és személyesen is és felhívták a figyelmemet egy problémára. A főépület
és az alsó tagozat között az Iskola sétányon gyakran mennek a két
épület között a gyerek, de a sétányon nincs járda, ezért veszélyes
a közlekedés, mert több autó túl
gyorsan közlekedik a szűk sétányon. Az Önkormányzat megvizsgálta a járdaépítés lehetőségét és
kiderült, hogy a szűk hely és az terepakadályok (kocsibeálló, szeméttároló, fák) ellenére lehetséges egy gyalogjárda létrehozása,
amelynek kiépítése augusztus közepén meg is kezdődött. Remélhetőleg a következő hónapban
már a teljes járdaszakasz elkészültéről tudok majd beszámolni, és
arról, hogy biztonságosabbá tettük gyermekeink mindennapjait.

lya megvizsgálta, melyet támogató javaslattal előterjesztett az
önkormányzat szakbizottsága
elé, amely pozitív döntést hozott
a Kolonics György utcában élők
számára. A határozat értelmében -, melyet a jogügyi osztály
is támogatott – az utcában kihelyezésre kerül egy megállni tilos
tábla, amely reményeink szerint
megoldja a kialakult helyzetet és
hozzájárul az ott lakók kulturált
együttéléséhez, közlekedési biztonságához.
Ugyancsak ebből a lakókörzetből érkezett az a kérés – különösen a kisgyermekes családok érdekében –, hogy a Kolonics György utca közelében épüljön ki gyalogos átkelőhely a Spar
áruházhoz, hiszen a Barátság út
2-4-6. számú lakótömbökben
élők számára sok balesetveszélyt

rejt magában az élelmiszer áruház megközelítése. A lakók érdekét természetesen ezúttal is képviselem, kérésüket továbbítom a
polgármesteri hivatalba.
Mindannyiunk számára jó hír,
hogy megkezdődött a Barátság
úti szervizút felújítása, új parkolók építése, az én körzetemben
pedig, a Nap utca mindkét oldalán új járda fogadja majd a Játszóház Óvodába érkező gyerekeket és az őket kísérő szülőket.
A választókörzetemben élő
gyermekek -, de a város más részéről a Szent István parkba ellátogató kisgyermekes családok
– számára (is) arról az örömteli hírről tudok beszámolni, hogy
a közkedvelt parkban lévő kisjátszótéren kiépítésre került egy
kétüléses hinta, egy homokozó,
valamint egy rugós játék. Sokak

Révdűlő – ahol a természet
és ember találkozik
Gondot okoz a körzetben némely utunk állapota, különös tekintettel a régebben épített utaké. Ilyen utca a Stromfeld utca is,
amely az egyik legrégebbi aszfaltút a körzetben. Lakossági kérésre
a hónap során 42-es szám előtt az
út mindkét oldalán javítottuk egy
hosszabb szakaszon a letörésket,
hibákat.
Július hónapban megkezdte üzemelését a városi strand.
A nyitást megelőző időszakban
elvégzésre került a mederseprés, a strand kibólyázása, megépült egy sétány, létesültek öltözők, ivókút, zuhanyzó, az illemhelyek, árusítóhelyek és játszótér.
Kikerültek és fém szemétgyűjtő
kosarak és telepítettük a padokat is. A parton lévő értékek végelmére kihelyezésre került két térfigyelő kamera is a sétányra. Az
Önkormányzat az idei évet még
próbaidőszaknak szánta, de már
most óriási a kereslet a partszakasz iránt. A forró nyári napokon
tömegek keresték fel a strandot,

de látható, hogy sokan kijönnek
a Duna-partra akkor is, ha nincsen
strandidő. Az már most látszik,
hogy a kiépült sétány óriási sikernek örvend és nem csak a fürdőzni vágyók keresik fel a strandot.
Az idei évben a különböző időjárási és vízviszonyok mellett teszteljük a strand működését. Az
Önkormányzat folyamatosan, lépésről-lépésre fogja fejleszteni a
partszakaszt, amelyhez várjuk a
lakossági tapasztalatokat, észrevételeket is. A célunk továbbra is
az, hogy az elhanyagolt ártéri erdőből egy gondozott parkerdőt
és egy családias strandot alakítsunk ki a területen.
Komoly károkat okoztak a júliusi
viharok a körzetben. A hónap eleji
szél a közvilágításban okozott komoly gondokat első sorban a Munkás és a Duna közötti területen.
A javítással megbízott cég hetekig
nem volt képes elhárítani a hibát,
többszöri bejelentés és felszólítás
után sem. A hiba végül a hónap
végére hárult el teljesen. A vihar a

számára pihenő környezetként
kedvelt területen felfrissítjük a
sövényt és padokat helyezünk ki
a szülők kényelme érdekében. A
fejlesztés augusztusban elkészül,
hogy még a kellemes nyári, kora
őszi napokon minél többen élvezhessék a kulturált környezet
jótékony hatásait.
Mindannyiuknak kívánom, élvezzék ki a nyár hátralévő napjait, hogy felfrissülve, élményekkel feltöltődve vághassanak neki
az előttük álló őszi feladatoknak!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője
Duna-parti fákban is nagy károkat
tett, első sorban a DMRV kezelésében lévő területen.
Közeledik az ősz és a városi faültetési akció ideje, a korábbi évekhez hasonlatosan novemberre várható, de már most várom a
jelentkezőket. Mint ismeretes az
Önkormányzat ingyenesen adja
a közterületre kiültetendő fát, el
is ülteti azt, de a háztulajdonosnak kell gondoskodnia az elültetett facsemetéről.
A hónap folyamán négy újszülöttnek kézbesítettem ki a babacsomagot. Isten hozta őket közösségünkben! Észrevételeit, javaslatait
várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Az Eurotrust jóvoltából megoldódhat a majorságban élők áramellátása
Egy akkora városban, mint Dunakeszi – amely az ország legnépesebb közigazgatási egysége, Pest megye Érd után második legtöbb lakóval rendelkező települése –, és annak
mind területi kiterjedésben,
mind lakosságszámban jelentős méretű körzetében szinte
folyamatosan akad tennivaló.
Az ember jártában-keltében,
vagy éppen az itt élők jelzései
alapján mindig tapasztal javítani-, elintézni, pótolni- vagy
éppen fejlesztenivalót. A városunk 7. számú körzetében az
elmúlt hetek a lakóközösséget
leginkább érintő történéseiről teszek említést a Dunakeszi
Polgár hasábjain.
Hosszú évek olykor kilátástalannak tűnő szélmalomharca után megoldódni látszik
az alagi majorban élő, körülbelül tucatnyi család problémája. A városunk délkeleti sarkánál, az M2-es autóút,
a repülőtér és a Mogyoródipatak között található – szinte még háborítatlan – lakóterületen körülbelül tíz-tizenkét család negyven tagja él a
valamikori Alagi Állami Tangazdaság dolgozóinak egykori szolgálati lakásaiban, amelyek az Eurotrust Consult Kft.
tulajdonát képezik, az itt élők
albérleti viszonyban használják a jobb sorsra érdemes ingatlanokat. Az elmúlt években
egyes bérlemények esetében
akadozott a mégoly humánus
módon megállapított bérleti
díj realizálása, amely végül tetemes összegre rúgott. A külföldi tulajdonú cég és az ott
lakók között emiatt akadozott,
majd meg is szűnt az érdemi
párbeszéd. Az ott lakók még
tavaly kérték segítségemet,
mert a viharos időjárás következtében az áramszolgáltatás akadozott, és az ELMŰ kiérkező munkatársai a tulajdonos hozzájárulása nélkül
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csak átmeneti megoldást tudtak nyújtani az ott lakóknak.
Több telefonbeszélgetést követően a nyár folyamán a cég
váci telephelyén személyesen
egyeztettem Pétermann Zoltán ügyvezetővel. A cégvezető hajlandóságát fejezte ki a
tekintetben, hogy közreműködésemmel új fejezetet nyit
a bérlőkkel: a fizetési morál javulásának garanciáját kérve
kezdeményezi az ELMŰ-nél a
hálózat szükségszerű fejlesz-

pusú problémák hatékonyabb
megoldása érdekében egyeztetést kezdeményeztem a
megbízó önkormányzat és a
feladatot ellátó EL-MŰ Szolg
Kft. felé.
A Fóti út és a Karinthy Frigyes út által határolt tiszti lakótelepen élők közössége – a
közös képviselet koordinálásában – részt vett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Otthon
Melege Program felhívásán,
amelyen 50%-os pályázati tá-

Az alagi majorban élők áramellátásának biztosítását kértem
az ingatlanokat tulajdonló Eurotrust Kft. ügyvezetőjétől,
Pétermann Zoltántól (jobbra)
tését. A többmilliós beruházással a majorban élők számára végre biztosítva lesz a megfelelő áramellátás.
Az áramellátás sajnos a körzet más pontjain is problémás
volt. A nyári viharok következtében a körzet több utcájában
is hosszabb-rövidebb ideig
szünetelt a közvilágítás. Számos lakótársam, a helyi polgárőrség és magam is többször jeleztük a meghibásodásokat kezelő cég felé a problémát, amelynek elhárítása
augusztus első felében inkább
kevesebb, mint több eredménnyel sikerült. Az ilyen tí-

mogatást nyertek az épület
szigetelésére, külső nyílászárók cseréjére és műszaki korszerűsítésre. A lakóközösséget
képviselő Nemes Krisztina, valamint az ingatlantulajdonosok kérvényezték a felújításhoz szükséges hitelfelvételük
törlesztéséhez az önkormányzat segítségét. A tiszti lakótelepet összesen hét különálló
panelépületben található 124
lakás alkotja; a beruházás mértéke 357,7 millió forint, amelynek 50%-át a pályázati támogatás biztosítja, míg a másik
felét a lakóközösség által felvett hitelből fedezik az ingat-

lantulajdonosok – ki-ki fejlesztése mértékében, változó futamidő alatt törlesztve a ráeső
részt. A társasház képviselőjét
a közelmúltban Erdész Zoltán
alpolgármesterrel fogadtuk a
városházán, ahol tájékozódtunk a beruházás részleteiről.
A felújítási munkálatok június végén kezdődtek. A képviselő-testület július végi ülésén
egyéves időszakra vonatkozóan ingatlanonként havi ezer
forint rezsitámogatásról döntött; a következő esztendőket
érintő szerepvállalásról a testület évente hozhat majd döntést. A tiszti lakótelepen lakók
otthonának energetikai korszerűsítését – az ott lakók kifejezett kérésére – ezáltal tehát
az önkormányzat is támogatja.
Lakossági jelzés alapján,
a rendőrség illetékeseinek
egyetértésével a Fóti út és
a Nándori út kereszteződésében a nehéz beláthatóság
okozta balesetveszély csökkentése érdekében forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről döntött az önkormányzat
Pénzügyi és Jogi Bizottsága.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően – a közbenjárásomra pályázati támogatásból vásárolt, a káposztásmegyeri vasúti aluljáró alatt
„átférő” kisbusz segítségével
– immár 2014 ősze óta szolgálja elsősorban az idősebb, autóval nem rendelkező alsói lakosokat az ingyenes Auchanjárat. 2017-ben is a kialakult
gyakorlat szerint, minden csütörtökön 13.00 órakor indul a
busz a Muskátli utcai régi közért épülete elöl. A járatot üzemeltető Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. a menetrendváltoztatás jogát fenntartja.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

selőink jelentik
A kánikula alatt is folynak a munkálatok
- A Megyeri és Kovács Kft. elkezdte a Kossuth Lajos u. páratlanszámozású oldalán a járdák viacolorral való lerakását. A munkálatokat augusztus
31-éig kell befejeznie a pályázatot elnyert vállalkozónak. A
viacolorozás kizárólag a járdaépítésre vonatkozik, míg a gépjármű beálló területére nem.
Remélhetően a páros számozású oldal ingatlanjai is sorra kerülnek 2018-ban
- A járdaépítési program 100
000 Ft értékre limitálva. Kérném a továbbiakban kizárólag
azok a lakók kérjék max. a fenti összegben a viacolor kiszállítását, akik előtt nincs betonjárda, azaz csak földjárda található
- A hiányzó KRESZ táblák vis�szaállítását és utcanév táblák
kihelyezését a Közüzemi Kft.
dolgozói megkezdték
- A Klapka u. elejétől kért gaz
levágását a MÁV pár nap alatt
elvégezte. A gyors intézkedés
a Jogi Osztály intézkedésének
köszönhető
- A Kossuth L. u. 14. előtt beszakadt telefonakna cseréje
szükséges
- A közvilágítás bővítését három címen augusztus hóra
ígérték. Az előzőek ellenére jú-

lius végén az Esze T. u. 11. sarokingatlan Királyghágó utcai
oldalon, ill. a Thököüly u. 16.
előtti lámpatest kihelyezése is
megtörtént
- Kossuth L. u. 37. előtt keletkezett bucka megszüntetéséről érdeklődtem ismételten. Tájékoztattak, hogy a Magyar Közút Zrt.-hez írásban benyújtották

A következő héten az
aszfaltozás is megtörtént

A Vasvári és a Rákóczi sarkon
lévő mederlapos árkok
takarítása
a kérelmet. Megyeri osztályvezető asszonnyal a legutóbbi személyes találkozó alkalmával átbeszélték a problémát. Az előzőek megoldása érdekében
újabb megkeresést fognak intézni mindkét illetékes felé
- A Klapka u. elején kért gal�lyazást a vállakozó elvégezte
- Újfent a Jogi Osztályhoz fordultam a Mányoki Ádám téren

lévő elhanyagolt épület további sorsával kapcsolatban
- A kért árkok takarítása folyamatban, melyet a Közezemi Kft.
dolgozói végeznek
- Csőtörés volt a Görgey u. és
a Hunyadi sarokingatlan Görgey utcai oldalán. A hiba elhárítását aznap elvégezték a munkagépek.
- A József u. 26. sarokingatlan
Krúdy
utcai oldalán 2 db akác, míg a
Krúdy Gyula u. 22. előtt 2 db
hársfa gallyazása szükséges,
mivel a szeles, viharos időjárás során a vezetékekbe logó
gallyak bármelyik pillanatban
áramkimaradást okozhatnak a
háztartásokban
- A Zápolya utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget meg-

szüntetésének kérelmét nem
fogadta el az osztály, melyet
azzal indokoltak, hogy a gyűjtő konténert használják. A gyalogos közlekedése érdekében
jelzett járdaépítés befejezésével kapcsolatban a közigazgatási szünet végeztével érdemes
érdeklődni
- A körzetben kilenc címen
keletkezett közvilgítási hibák
helyreállítását kértem az ELMŰtől
- Újabb két lakó tart igényt
a díszfák telepítésére, mellyel
kapcsolatban intézkedtem
- A Kádár utcai mederlapos
árok melletti szemetest ismeretlen személyek elvitték. A
Közüzemi Kft. szállításvezetője
a pótlást rövid időn belül elvégeztette
- A Jogi Osztály és a Városüzemeltetési Osztály vezetőjéhez fordultam a Mányoki Ádám
tér, pontosan a Zápolya u. 36.
sz. elhanyagolt ingatlan területen nőtt gaz levágásával kapcsolatban. A gyors intézkedésüknek köszönhetően a kéréstől számítva pár nappal a gaz
levágása megtörtént.
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője

Augusztus végéig megérkeznek az iskolákba a tankönyvek
Folyamatosan tart a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. A kiadványok a hónap végéig mindenhova megérkeznek - mondta a köznevelési helyettes államtitkár múlt heti budapesti sajtótájékoztatóján.

M

aruzsa Zoltán kifejtette: a gyártási folyamat befejeződött, és ezzel megkezdődhetett, évfolyamonként szétválogatva a könyvek kiszállítása a
Könyvtárellátó Kft. raktáraiból. Hozzátette: az
előválogatással is az iskolák munkáját szeretnék könnyíteni a
tanévkezdés előtt.
A köznevelési intézmények mintegy 12 millió tankönyvet
rendeltek meg a 2017/2018-as tanévre - jelezte a helyettes államtitkár.
Emlékeztetett: a tankönyvellátás az 1-9. évfolyamon ingyenes, és rászorultsági alapon a 10-12. évfolyamon a diákok több

mint 60 százaléka kapja térítésmentesen a kiadványokat. Ös�szesen 1,1 millió tanulónak biztosítják ingyenesen a tankönyveket - közölte.
Maruzsa Zoltán elmondta: a például átiratkozás miatti
létszámmozgások okán előfordulhat, hogy további tankönyvekre lesz szükség egyes intézményekben. Ezeket pótrendelés keretében tudják teljesíteni, augusztus 20-a után szeptember 15-ig van erre mód. Ugyanakkor bíznak abban, hogy
a tervezési folyamat, aminek keretében június végéig lehetett
pontosítani a rendeléseket, ezt minél kisebb mértékben teszi szükségessé.
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Október végéig megújul a Rákóczi út
Augusztus elején a szikkasztó kutak építésével megkezdődött a Rákóczi út felújítása, amely
október végén az úttest aszfaltozásával fejeződik be.

Forgalomkorlátozás mellett épülnek a szikkasztó kutak

M

int közismert Dunakeszi Város Önkormányzata az előző önkormányzati ciklusában az összes utat leaszfaltoztatta.
A 2014-től 2019-ig tartó ciklusban
a képviselő-testület által elfogadott
tervben a felújításra szoruló utak javítási és fejlesztési munkálatait tűzte
ki megvalósítandó célként. E projekt
részeként 2017. augusztus 1-jén elkezdődött a Rákóczi út egy – a Szent
Imre tértől Határ útig tartó -szakaszának felújítása, nyílt vízelvezető
rendszerének kiépítése. A felújítási
munkálatok részeként – a jelzett útszakaszon – a páratlan oldalon meg-

valósul a járda kivitelezése is. Jelenleg a szikkasztó kutak építését végzik
a szakemberek.
A beruházás várhatóan 2017. október 30-ig tart, melynek időszakában a forgalomkorlátozások mellett
az egyes munkálatok zajjal is járnak.
A Rákóczi úti beruházás az alábbi
ütemterv szerint valósul meg:
Augusztus 1.: munkaterület átadás-átvétel
Augusztus 2-31.: Szent Imre tér –
Szabó E. utca szikkasztó kutak építése
Augusztus 31- szeptember 30.:
Szabó E. utca – Határ út szikkasztó
kutak építése
Augusztus 21- szeptember 18.:
Szent Imre tér – Szabó E. járda bontása/építése
Szeptember 18- október 11.: Sza-

bó E. utca – Határ út járda bontása/építése
Augusztus 21- szeptember 18.:
Szent Imre tér – Szabó E. útszegélyek építése, burkolat építése
Szeptember 18- október 11.: Szabó
E. utca – Határ út útszegélyek építése, burkolat építése
Október 12- 30.: Szent Imre tér –
Határ út aszfalt előkészítő munkák,
aszfaltozás
A fenti ütemezés irányadó, a változás jogát - időjárási és egyéb előre nem látható körülmények miatt fenntartja a kivitelező.
Az okozott kellemetlenségekért
előre is szíves elnézésüket és megértő
türelmüket kéri az Önkormányzat!
Fotó: KesziPress

Felújítási munkálatok városszerte
Dunakeszin az idei nyár útjavításokkal, járdaépítésekkel és felújítási munkálatokkal telik el, ami
mindannyiunkat jó érzéssel tölthet el még akkor is, ha ezek a munkafolyamatok alkalmanként forgalomkorlátozással, esetenként zajjal járnak, amiért a munkát megrendelő Dunakeszi Város Önkormányzata a lakosság
megértését és türelmét kéri.
Épül a Kossuth utcai járda
A Kossuth utca északi oldalán megújul
a járda, összesen 1,2 kilométeren. A beruházás a hídi körforgalom és a Toldi utca
közötti szakaszt érinti, útlezárással nem,
csak kisebb útszűkülettel jár.
Elkezdődött a Frédikevill épületének
orvosi rendelővé alakítása
Mint arról korábban is beszámoltunk,
Dunakeszi Város Önkormányzata megvásárolta a volt Frédikevill épületét (Széchenyi u. 68.), melynek orvosi rendelőkké alakítása a terveknek megfelelően el is kezdődött.
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Az épület földszintjén két háziorvosi rendelő, egy gyermekorvosi rendelő és
egy védőnői vizsgáló kap helyet, a hozzájuk tartozó irodával, mosdókkal, várókkal együtt. Természetesen sor kerül
a földszint akadálymentesítésére is, az
épület mellett pedig 25 darab parkolóval tesszük könnyebbé a rendelők megközelítését.
Energetikai felújítás a Gyöngyharmat
óvodában és a Garas utcai bölcsődében
Nagy a sürgés-forgás a Garas utcai épületegyüttesben, hiszen az elnyert Ovi-Foci
pálya építése mellett, egy nyertes pályázat-

nak köszönhetően sor kerül az épület hőszigetelésére, a régi nyílászárók cseréjére és
a felnőtt vizesblokkok felújítására is. Ős�szel pedig már egy vidám színekben pompázó, korszerű épület fogja várni az intézményt látogató gyermekeket.
Két zebra létesül városunkban
Kijelölésre került, és már csak engedélyekre vár a lakossági kéréseknek megfelelően a Toldi utcai gyalogátkelő, a közösségi tér magasságában. Továbbá, az új iskola
megközelítését könnyítendő, a Repülőtéri úton is létesül egy, melyet augusztusban
telepítenek.

Korszerűsítik a lakótelepi
távhővezetéket
Városunkban a hőszolgáltatást jelenleg egy önálló
hőforrással ellátott rendszer alkotja a Tallér utcai
kazánházakból kiindulva, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. kezelésében. A napokban elkezdődött ennek
a rendszernek a korszerűsítése, melynek célja a hő
veszteség, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése.

A

beruházás két ütemben és két nyomvonalon valósul meg.
Elsőként a Nap utca
- Barátság útja sarkán lévő parkolók, valamint a Játszóház
Óvoda előtti zebra alatt haladó
vezetéket korszerűsítik, összhangban a Nap utca felújításával.
Ezzel párhuzamosan megújul a Barátság útja 26-38. és
a Szent István park közötti útszakaszon haladó vezeték. A
felújítás az aszfalt- és betonburkolatok bontásával is jár,
ezért arra kérik az ott lakókat, hogy a munkálatok idején
a Barátság útjának páratlan oldalán lévő parkolókat vegyék
igénybe.
A második ütemben a Barátság útja 13. számú épülettömböt ellátó bekötővezetéket újítják fel, valamint új vezetéket
telepítenek a Barátság útja 11.
ellátására a Garas utcára merőleges, füves területen. Ez a
fejlesztés a Barátság úti szer-

viz utak felújításával összhangban valósul meg, amely jelenleg is tart.
A Gyöngyharmat Tagóvodát
és Garas utcai bölcsődét ellátó vezeték felújítása szintén az
épület energetikai korszerűsítésével egyszerre valósul meg,
szeptemberig bezárólag.
A távhővezetékek fejlesztésének gépészeti kivitelezése
szeptember közepén ér véget,
a tereprendezés határideje pedig október 15. A fejlesztéssel
társuló kellemetlenségek csökkentése érdekében a munkálatok ideje alatt folyamatosan elszállítják a bontásnál keletkező
hulladékot. A zajjal járó munkáknál a kivitelezők minden
esetben tekintettel lesznek a lakók pihenési idejére és a munkaszüneti napokra.
A felújítási és fejlesztési
munkálatokkal járó kellemetlenségekért ezúton is kéri és
köszöni a lakók megértését az
Önkormányzat.
Fotó: KesziPress

Megújul a több évtizedes
szervizút a Barátság úton
Megújul a Barátság út 13-25. számú épülettömb keleti
oldalán húzódó, a nyolcvanas évek elején épült, napjainkra igen csak elhasználódott szervizút.

A

felújítás során a betonfelületet egy aszfaltburkolat erősítő
ráccsal lesz kiegyenlítve, melyre új aszfaltréteg kerül. „A gyalogos közlekedést
biztosító terület burkolati felfestéssel lesz elválasztva. Új
parkolóhelyek épülnek a lakótömb keleti oldalán, a volt

KRESZ-park területén a fák
megőrzése mellett. A felújítás a közlekedési rend változását fogja okozni, a munkálatok
ideje alatt a parkolás az épület
Duna felőli oldalán lévő parkolókban lesz biztosítva.” – olvasható az Önkormányzat közleményében.
Fotó: KesziPress
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Petőfi vacsorájával kezdődött
Dunakeszi mellett tizenkét testvértelepülés ünnepelt Erdélyben
Dunakeszi erdélyi testvérvárosa, Székelykeresztúr idén is tartalmas programokkal várta az érdeklődőket az immár hagyományosnak tekinthető Kistérségi Napok és Petőfi Hét rendezvénysorozatra, amely július 31-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hős költője halálának emléknapjával vette kezdetét.

A dunakeszi
delegáció tagjai
és középen
Székelykeresztúr
polgármestere

A

magyar nemzet polgárai
közül ki ne tudná, hogy a
Segesvár mellett elterülő –
hegyekkel körül zárt – ispánkúti harcmezőn lelte halálát Petőfi Sándor, aki utolsó vacsoráját a
székelykeresztúri Gyárfás-kúriában
költötte el, melyet – a hiteles tanú
írásos visszaemlékezése szerint – kedélyes beszélgetés és nótázás követett
az egyik körtefa alatt 1849. július 30án este, egészen éjfélig.
Ennek az utolsó vacsorának az
emlékét ma is őrzik a helyiek. „Úgy
érezzük, sohasem mehet feledésbe. Éppen ezért idén július 31-én
Székelykeresztúron először került
sor a Petőfi-megemlékezés keretében
a költő 1849. július 30-án a Gyárfáskúriában elköltött és utolsónak vélt
vacsorájának megidézésére azáltal,
hogy az emlékezők közösen fogyasztották el a jelképes és üzenetértékű
vacsorát, amely túrós-tejfölös puliszkából állt. Ugyanúgy, mint ahogy
168 évvel ezelőtt énekelt Petőfi és az
őt vendégül látó társaság a Gyárfáskúria kertjében, mi, a hálás utókor
képviselői is énekeltünk. Szeretnénk,
ha ebből hagyomány teremtődne, és
a jövőben a Székelykeresztúrra látogatók, a Petőfi-zarándokok is részesülhetnének belőle. A „Petőfi-vacsora” Székelykeresztúrnak, mint Petőfi-emlékhelynek kuriózuma lehetne, amely egyedi, és a helyi értékek
egyik legfontosabb elemét képezi” tudtuk meg Sándor-Zsigmond Ibolyától, a program egyik szervezőjétől, a Keresztúri Kisváros című önkormányzati újság főszerkesztőjétől.
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A hat napon át tartó rendezvény-sorozat augusztus 1-én, „Petőfi nyomdokain” – történelmi kerékpártúrával folytatódott, melynek
részvevői Fehéregyházáig kerekeztek, hogy főhajtással tisztelegjenek
Petőfi Sándor szobra előtt.
A következő nap gazdag programjában -, hogy csak néhányat említsünk - volt triatlon és duatlon verseny, kispályás foci, sőt közönségtalálkozó a TrollFoci adminjaival.
Székelykeresztúr egyik legnagyobb
ünnepségére augusztus 3-án este
megérkezett Dunakeszi Város Önkormányzatának háromfős küldöttsége, Kárpáti Zoltán, külkapcsolatokért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő vezetésével. A delegáció másnap reggel Székelykeresztúr
Önkormányzata vezetőivel, a helyi
polgárokkal, és a tizenkét testvérvárosi küldöttség tagjaival együtt vett
részt az ünnepélyes zászlófelvonáson
a Millecentenáriumi emlékműnél.
A megemlékezés a város szívében
található Molnár István Múzeumban a helyi önkormányzat képviselőtestületének ünnepi ülésével folytatódott, melyet Székelykeresztúr polgármestere nyitott meg. Rafai Emil
kedves szavakkal köszöntötte a város vendégeit, és a helyi polgárokat,
akik jelenlétében adták át a Pro Urbe
egyéni és közösségi díjat. Az ünnepi ülést tartalmas kulturális műsor
színesített, majd a román parlament
országgyűlési képviselője, Sebestyén
Csaba elismeréssel beszélt az önkormányzat teljesítményéről, üdvözölte
az anyaországból érkezett testvérvárosok delegációit. A felemelő hangulatú testületi ülést a magyar és a székely himnusz közös eléneklése foglalta keretbe.
Ezt követően került sor Czire Alpár fotóművész kiállításának megnyitójára, melyen jelen volt a dunakeszi delegáció is. A neves alkotó a
közel múltban Dunakeszin, a Kőrösi iskolában mutatkozott be fotóival, melyekhez ma is értékként csengő mondatokat fűzött. Így volt ez a
székelykeresztúri megnyitón is.
A helyiek vendégszeretetét élvező
küldöttségek megtekintették a Mí-

ves emberek sokadalma – népművészeti kiállítást és vásárt a város főutcájában.
A dunakesziek, Kárpáti Zoltán,
Cserép György, Vetési Imre – a testvértelepülések közül egyedül – meghívást kaptak a városban és a székelyudvarhelyi térségben hallható
Vox Rádió élőműsorába, melyben a
testvérvárosi együttműködésről, a
határokon átívelő kapcsolatok jelentőségéről nyilatkoztak.
Délután öt órakor ökumenikus istentiszteleten vettek részt a küldöttségek a római katolikus templomban, ahonnan indult az ünnepélyes
felvonulás a főtérre, ahol a zászlók
elhelyezése után Rafai Emil polgármester és Verestói Attila, a román
parlament RMDSZ-es szenátora köszöntötte az ünneplők sokaságát,
méltatva a közös ünneplés szépségét,
közösségformáló jelentőségét.

A pénteki programban még számos kulturális műsor szerepelt,
melyben – többek között - késő
este a szászrégeni Titán Együttes
koncertjén szórakozhattak az ünneplők, majd a 23 órakor kezdődő utcabálhoz a helyi Friday Rehab
zenekar húzta a talp alá valót.
A programok szombaton főzőversennyel és a helyi borászok mustrájával folytatódtak, délután a néptáncosoké volt a főszerep, este pedig
a Sugarloaf és Muri Enikő koncertjén szórakozhatott a több ezres közönség, akik – a hat napos rendezvény-sorozat zárásaként - éjfélkor
látványos tűzijátékban gyönyörködhettek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szeptember
1-jén már az új
iskolában tartja
tanévnyitó
ünnepségét
a Szent István
iskola

Hamarosan becsengetnek

Új iskolában kezdi a tanévet
a Szent István iskola
Néhány napon belül véget ér a diákok és a pedagógusok számára a feltöltődést, a pihenést és
a sok-sok új és maradandó élményt nyújtó nyári vakáció. Szeptember 1-jén újra megszólal a hívogató iskolai csengő. Megkezdődik az új tanév. Az új tanév, amely teli új kihívásokkal, reményekkel és tudást gazdagító szorgos hétköznapokkal. Új tanév, amely Dunakeszi számára egy modern,
24 tantermes iskola és sportcsarnok születését hozta el. Szeptember 1-jén a Repülőtéri úton épült,
a XXI. század igényeit kiszolgáló új oktatási intézménybe költözik a 120 éves épületből a Szent István Általános Iskola diákserege és tantestülete.
- Természetesen nagy izgalommal
várjuk az új épületbe való költözést.
Bár szeretjük a régi iskola hangulatát, és nosztalgiával gondolunk a
120 éves évforduló májusi ünnepségére, most már inkább előre nézünk – mondta a Dunakeszi Polgár
érdeklődésére Laczkovich Krisztina,
a Szent István Általános Iskola igazgatója.
- Sok feladatunk van a tanév elindításával kapcsolatban, több mint
egyébként, hiszen mindent új helyszínen kell terveznünk, nem szervezhetjük programjainkat "rutinból". Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a tanulók létszáma jelentősen emelkedik a következő
tanévben, 650 fő fölött lesz. Az iskola eszközeinek, irodai anyagainak költöztetése augusztus 28-30.
között lesz, az utolsó simítások elvégzése után vehetjük birtokba az
épületet. A tanévnyitó ünnepsé-

get szeptember 1-jén már új otthonunkban tartjuk. Hálásak és büszkék vagyunk, hogy az új iskolaépület adta lehetőséget a Szent István
Iskola kapta meg, és tanulóink valóban modern, XXI. századi körülmények között tanulhatnak a következő tanévtől – fogalmazta meg örömét az igazgatónő.
- A jövő hét péntekre elkészülnek
a Repülőtéri úti 24 tantermes általános iskola oktatási egységei, sőt a
régi épületből való költözés is megvalósul.
Az épületet kivitelező cég és a Dunakeszi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az iskola épületének oktatási szárnyai elkészülnek,
fogadni tudják a Szent István Általános Iskola diákjait. Jelenleg a
sportcsarnok öltözőiben folynak az
utolsó simítások, valamint helyükre
kerülnek a lelátók is. A sportszárnyban folyó munkálatok, valamint

a külső sportpályán túli területek
várhatóan a tanév első két heteiben
fognak véget érni - nyilatkozta lapunknak Eich László, a Dunakeszi
Tankerület vezetője.
Bízunk benne, hogy a korszerű és
monumentális épület elnyeri majd
mind az ottani diákok, mind az ott
dolgozó pedagógusok tetszését!
(Vetési)
Fotó: KesziPress,
TelekesziTV
Helyszíni szemlén:
Eich László,
Laczkovich
Krisztina és
Dióssi Csaba
polgármester
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Hetedszer is Dunakeszi Feszt!
Szeptember 8-tól 10-ig Dunakeszi ismét odateszi, hiszen sor kerül a város legnépszerűbb rendezvényére, a Dunakeszi Fesztre!

E

gész napos színpadi programok, koncertek, vidámpark, különleges finomságok három napon keresztül. Ráadásul, aki lemaradt volna az áprilisi tortaosztásról, az itt megkóstolhatja a Város Tortáját, hiszen
újra több ezer szelet érkezik belőle a Katonadombra. És
kik lesznek az idei fellépők? Margaret Island, Majka &
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Curtis, Apacuka Zenekar, Abaházi Csaba és a Mégegykör,
Zoltán Erika, DJ Dominique, valamint városunkba érkezik a Máté Péter Emlékest produkciója is, sztárfellépőkkel!

"Jótettekkel is épülhet, szépülhet a város!"
A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület 2010-óta folyamatosan dolgozik Dunakeszi szépítéséért, zöldítéséért, egyszóval a környezetvédelemért. Idén, október 7-én
újabb akcióval készülnek, ekkor kerül megrendezésre az idei Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Nap. Ennek apropóján kérdeztük Vincze Nikolett környezetvédelmi
tanácsadót.

- Milyen eredményeket értek
el a korábbi években?
V.N.: A Testület 2010-től,
fennállása óta segítséget nyújt
városrendezési, környezetvédelmi kérdésekben. Javaslataink alapján számos zöldterület
szépült meg, lakossági összefogással több mint félszáz helyen
számoltunk fel illegális hulladéklerakókat Dunakeszin. Javaslatokat tettünk annak érdekében is, hogy ezek a területek
később is tiszták maradjanak,
és mi is részt veszünk folyamatos ellenőrzésükben. Dolgozunk azért is, hogy Dunakeszin minél több olyan gyermek
cseperedjen fel, akik elkötelezettek környezetünk megóvása iránt, ezért idén már második alkalommal oktatás-kiegészítő anyagot juttattunk el

az általános iskolákba, melyet
4-től 8. évfolyamig dolgozhattak fel a gyerekek az együttműködő pedagógusok segítségével. Igyekszünk, hogy a lakótelepen is meghonosítsunk
egy elfogadható hulladékgazdálkodási kultúrát. Ösztönöztük zárható kukatárolók kiépítését, és újabbakra is javaslatot tettünk. Ugyanez a helyzet a kutyapiszok-edényekkel
is. Örömmel látjuk, hogy ezeket egyre többen használják, és
a kutyások többször egymást is
figyelmeztetik használatukra.
- Tudják valahogy mérni az
önkéntesség hatékonyságát?
V.N.: Nagyon nagy eredmény, hogy a Köztisztasági Napokon akár százak is megmozdulnak városunkban. Azok,
akik eljönnek, nem is sejtik,
hogy milyen nagy dolgot tesznek. Egy-két óra társadalmi
munkával hatalmas eredményeket érünk el közösen. Eddig minden évben jóval száz
fölött volt a jelentkezők száma,
tavaly sikeresen átléptük a kétszáz főt. Pozitív élmény, hogy
az emberek egyre környezettudatosabbak, és ez oda-vis�-

sza hat. Mert hiába fogalmazna meg környezetvédelmi célokat a városvezetés, ha pas�szivitással találkozna. Fordítva
viszont a dunakesziek teremtik meg az igényt, erősítik meg
a városvezetés törekvését a zöldebb Dunakeszi iránt. Tudott,
hogy illegális hulladéklerakók
felszámolására, környezetszépítésre akármennyi pénzt el lehetne költeni. Azok viszont,
akik önkéntesnek jelentkeznek, óriási összegeket spórolnak meg, amiből lehet zöldterületeket gondozni, játszótereket építeni, parkokat szépíteni,
egyszóval más, értelmes dologra költeni. Mi mindig személyesen ott vagyunk a Köztisztasági Napokon, és csodálatos,
hogy összefogással rövid idő
alatt nagyon szép, látványos
eredményt lehet elérni. Látni
kell azt is, hogy az eseménynek
pedagógiai vonatkozása is van:
aki egyszer eljön egy ilyen rendezvényre, sokkal környezettudatosabb lesz a későbbiekben, és ez környezetére is hatással van. Az összeálló csapatokban pedig mindig nagyon jó
a hangulat, jó ismeretségek, barátságok alakulnak ki.

- Hogyan készülnek az idei
rendezvényre?
V.N.: Megszólítottuk a városunkban lévő multicégeket,
hogy támogassák a rendezvényt. Természetesen az önkormányzat is hathatós támogatást nyújt. Beszerezzük az
eszközöket, kesztyűket, zsákokat, ásványvizet és almát az
önkénteseknek. Folyamatosan
regisztráljuk a jelentkezőket.
Várunk mindenkit, aki szívesen áldoz szabadidejéből egykét órát, hogy együtt tisztábbá, zöldebbé tegyük a várost.
(Jelentkezni lehet e-mailben a
rendezettvarosert@freemail.
hu címen, vagy telefonon a 0620-923-5149-es számon, szeptember 25-ig.) Arra is készülünk, hogy idén először kitelepülünk a Dunakeszi Fesztre,
ahol környezetvédelmi témájú
játékokkal, kis ajándékokkal,
és nagyobb értékű nyeremén�nyel várjuk az arra járókat. Keressék a környezetvédelmi sátrat, testületünk emblémáját!
Emellett legyünk minél többen
a Köztisztasági Napon!

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 ös�szefogással, sok dunakeszi polgártársunk áldozatos munkájával értük el!
Idén 2017. október 7-én
szombaton 10 órától tartjuk a
Dunakeszi 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
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Bemutatkozik a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztálya

Engedélyezés, tűzijáték, szabálysértés
A Dunakeszi Polgár áprilisi számában indítottuk útjára azt a sorozatot, melyben a Dunakeszi
Rendőrkapitányság osztályainak tevékenységét, szervezeti felépítését mutatjuk be a lakosság tájékoztatása, a rendőri hivatás jobb megismerése céljából. Ezúttal az Igazgatásrendészeti Osztály
munkájával ismerkedhetnek meg olvasóink Ihászné Bartos Ildikó rendőr alezredes, osztályvezető
asszony segítségével.

Ihászné – Az igazgatásrendészetnek alapveBartos Ildikó tően a szolgáltató jellegét ismerik az
osztályvezető állampolgárok, ami az engedélyügyi

eljárásokat jelenti és a fegyver-engedélyügyi, pirotechnikai, személy- és
vagyonvédelmi, valamint a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat foglalja magába. Hozzánk Dunakeszi, Fót, Göd,
Csomád településeken lakó állampolgárok fordulnak a teljesség igénye nélkül a lőfegyver, a lőszer, megszerzésére és tartására, a gáz-riasztó
fegyver viselésére vonatkozó kérelmeikkel. Többségében vadászokkal,
sportlövőkkel, flóbert- és gáz-riasztó fegyvert igénylő ügyfelekkel találkozunk. Illetékességi területünkön üzemel egy polgári rendeltetésű lőtér. Az előadó kolléganő feladata a fenti engedélyezési eljárások
adminisztrációja mellett európai lőfegyvertartási engedély kiadása és
a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú kivitelének és behozatalának
engedélyeztetése. Emellett mi hagyjuk jóvá a pirotechnikai bejelentéseket és a forgalmazásokat is. Például
ha egy cukrászda tűzijáték gyertyákat kíván árusítani, a kérelme hozzánk érkezik. Nálunk jelentik be,
ha egy cég a rendezvényét tűzijátékkal szeretné lezárni. Magánterületen, családi rendezvények esetében,
érdemes konzultálni a rendőrséggel, hogy milyen típusú és mennyiségű tűzijátékot használhatnak fel szabadon. Azon tűzijátékok esetében,
melyeket megyei hatáskörben enge-
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délyeznek, mi csak az ellenőrzést végezzük. Az év végi forgalmazásnál az
engedélyezett termékek biztonságos
árusításának feltételeit ellenőrizzük.
– A másik nagy területe munkánknak a szabálysértési ügyek. Mi vizsgáljuk többek között a közbiztonságra veszélyes eszköz birtoklását, például ha nyolc centinél nagyobb vágó
élű kést vagy boxert, viperát találnak valakinél. Ebből azért kevés van,
de megtörténik. Előfordulnak a személyi igazolvánnyal kapcsolatos szabálysértések, ha valaki valótlan adatot mond be, vagy megrongált az okmány, és nem lehet elolvasni az adatokat.
– A közlekedési szabálysértések
körébe tartozik például a szabálytalan parkolás, a forgalmi engedély,
a vezetői engedély (jogosítvány) hiánya. Fontos, hogy odafigyeljünk
dokumentumaink érvényesítésére.
Célszerű igénybe venni az ügyfélkapu rendszerét, ugyanis időben küldenek értesítést, ha közeledik valamely okmány lejárta. A vezetés közbeni mobiltelefonálás szabálysértés,
az ide vonatkozó kormányrendelet
alapján a helyszíni bírság tízezer forint, ha feljelentést tesz a rendőr, akkor ennek a duplája. Sajnos sokan
közlekednek forgalomból kivont járművel, és természetesen ez is büntetendő.
– Fontos tudni, hogy a szabálysértési bírság három dologból tevődik össze. Vizsgáljuk az elkövetett
szabálysértés tárgyi súlyát, valamint
volt-e két éven belül az állampolgár szabálysértés miatt – beleértve a helyszíni bírságot is - jogerősen elmarasztalva. Mindemellett figyelembe vesszük a személyi, anyagi
körülményeket is, amennyiben erről
tudomásunk van. A helyszíni bírság
azonban már akkor jogerős, amikor a rendőr kiszabja és a szabálysértő aláírja. Ez azt jelenti, hogy a befizetés határideje onnan számítva 30
nap.
– Külön szólnék a balesetekről.
Jogszabályi értelemben nem csupán
az a baleset, amelyik súlyos követ-

kezményekkel jár. Az is baleset, ha
két visszapillantó tükör összeér, vagy
a parkolóban tolatás közben meghúzza egyik gépjármű a másikat. A
sértett nyolc napon belül gyógyuló
sérülésével járó baleset a szabálysértési szakterületre tartozik. Sokszor
nehezményezik az állampolgárok,
hogy például hosszabb ideig volt betegállományban, mint 8 nap. Tudni
kell, hogy a büntetőjogi gyógytartam
nem egyezik meg azzal, amennyi idő
alatt ténylegesen meggyógyul az illető. Nekünk rendelkezésünkre áll az
orvosi látlelet, s ha nyolc napon túl
gyógyul a sértett, az már közlekedési vétség.
– Sajnos a kisebb balesetnél a megegyezés, a kompromisszum nem
mindig jellemző. Nagyon sok esetet,
például a koccanásokat, már a helyszínen el lehetne rendezni a megfelelő papírok (balesti kárbejelentő) kitöltésével. Amennyiben a részesek
rendőrségi bejelentést tesznek, a biztosító csak a jogerős határozat megszületése után rendezi a kárt, míg
megegyezés esetén ez sokkal rövidebb idő alatt rendezhető.
– Gyakran tapasztalunk kerékpáros szabálysértést is. Szeretném felhívni a figyelmét a kerékpárosoknak, hogy jogszabály írja elő, hogy a
gyalogos átkelőhelyen tolni kell a biciklit. Ezt sokan nem tartják be, ami
nem csupán szabálytalan, de balesetveszélyes is lehet.
– Magunkról annyit, hogy az osztályon – melyet 2010. január elseje
óta vezetek – velem együtt kilencen
dolgozunk. Az osztály technikai felszereltsége jó.
– Az engedélyügyekkel kapcsolatban kedden 8-12-ig és13-15-ig, csütörtökön 8-12-ig van ügyfélfogadás.
Szabálysértés esetén célszerű előbb
telefonálni és felvilágosítást kérni az
ügyükkel kapcsolatban.
Elmondta: Ihászné Bartos
Ildikó r. alezredes
Lejegyezte:
Katona M. István
A szerző felvétele

Hatalmassá nőtt fák őrzik
a Dunakeszin rendezett Keszi
települések találkozójának emlékét

Pályaválasztási estek

"Mesterségem
címere"- Mi legyek,
ha nagy leszek?
Szeptembertől 10 héten át tartó interaktív előadásbeszélgetés sorozat indul a Tesco "Ön választ, mi segítünk" pályázatának keretében, a Dunakeszi Diófa
Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében. Az
estekre 11-15 éves fiatalokat és szüleiket várnak a
szervezők és a meghívott szakmabeli előadók, akik
betekintést engednek munkájuk szép, szerethető és
nehezebb oldalaiba.

A

z érdeklődők megtudhatják, hogyan
lesz valakiből vállalkozó, hogy lesz valaki sikeres mesterember, milyen
iskola, tanfolyam kellett hozzá,
hogyan élnek a rendőrök, hogyan egyeztethető össze a média világa és a család. Milyen
az akrobaták élete, mit csinál
egy politikus, milyen területeken tud elhelyezkedni egy informatikus, hogyan lehet
otthonról
dolgozni, saját
vállalkozásban, mik
az alkalmazotti
lét előnyei,
hátrányai...
A rövid előadásokat beszélgetési lehetőség követi, amikor a szülők és a gyerekek kérdezhetik az előadókat,
illetve minden alkalommal jelen lesz egy pályaválasztási tanácsadó, coach, életvezetési tanácsadó vagy pszichológus, aki
segíthet feloldani a kétségeket,
aki mellett válaszokat lehet keresni a problémásabb kérdésekre is: hogyan találhatjuk
meg a hozzánk illő szakmát,
melyik területek lehetnek alkalmasak számunkra... A tanácsadókkal egyeztetve az esteket követően is lesz lehetőség
a privát konzultációra személyesebb, egyedibb kérdésekben.
Az esteken természetesen
nem mutatkozik be minden lehetséges foglalkozás, a hang-

súly azon lesz, hogy ki hogyan
éli meg a szakmáját. Miben tud
kiteljesedni, miért teszi az boldoggá, hogyan él meg belőle, mik a nehézségei, hogyan
egyeztethető össze a munka a
családi élettel, mennyire keresett, népszerű, könnyű-e boldogulni benne.
Elsősorban szakmák, mesterségek, nagyobb szakterületek kerülnek bemutatásra, a szakiskolák adta lehetőségektől
a szakköz épiskolákig, de
természetesen lesznek "felsőfokú "
élménybeszámolók is.
Az egyes témákat úgy próbálják bemutatni, hogy a
szakiskolaitól a felsőfokú végzettségig többféle foglalkozást
is megismerhessenek a résztvevők.
A programsorozat célja,
hogy a fiatalokat és szüleiket
megismertesse a szakmák valós világával, hogy azokat valódi élethelyzeteken át lássák a
gyerekek, így céltudatosabbak,
motiváltabbak lesznek a tanulásban is.
A program INGYENES,
helyszíni regisztrációhoz kötött, részletek a noe.dunakeszi.
hu honlapon olvashatóak.
A programsorzatot a Magyar Adományozói Fórum és
Dunakeszi Város Önkormányzata is támogatja.

„Minden magyar
felelős minden
magyarért.”
Szeptemberben Keszi nevű települések
találkozója lesz Dunakeszin
Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulóján
sok emlékezetes esemény zajlott az elmúlt hónapokban. A jeles programok sora a közeljövőben is folytatódik. Ezek egyike lesz a szeptember 30-án megrendezendő Keszi települések találkozója.

K

özel húsz év elteltével ismét városunk
lesz a helyszíne a Keszi települések találkozójának. Dunakeszi eddig
két alkalommal látta vendégül
a Keszi előnevű, utótagú falvak, városok küldötteit. 1992ben Borbély Emma, 1998-ban
Windháger Károly az akkori
önkormányzati testület képviselői vállalták a főszervezői feladatokat. Az 1998-as háromnapos találkozó emlékét őrzi
a 2. számú főút mentén a régi
temető keleti oldalán álló turkesztáni szilfa sor. (Egyes források szerint eleink íja ebből
a fából készült.) A helyi civil
szervezetek szép, megbecsülendő örökségnek tartják településünk nevét. A történelminévbeli örökség ápolásába 1987
óta több évtizede beletartozik
a „Keszi törzsbeliek” évenként
megszervezett összejövetele is.
A találkozó azonban nem csak
ünnepi múltidézésre nyújt lehetőséget, hanem alkalom a
„rokon” települések szellemiemberi kapcsolatainak erősítésére. Összetartozunk. Az
együvé tartozás alapja a közös
történelem, kultúránk, anyanyelvünk. Első sorban ez és az
egymás iránti őszinte érdeklődés élteti kapcsolatainkat.

A családokat, közösségeket,
emberi kapcsolatokat bomlasztó folyamatok ellen a közös sorsunkért való felelősségvállalás adhat erőt. Érvényesnek tartjuk a címben idézett,

Ipolykeszi képviselői is
itt voltak a találkozón

Szabó Dezső által megfogalmazott erkölcsi parancsot. A Kárpát-medence négy országában
- Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában
- 33 település viseli nevében a
Keszi törzsnevet. (A X. századi
telepítések idején a Keszi nevű
lakóhelyek száma meghaladta
a negyvenet.)
Az idei találkozóra eddig határon innen és túlról 16 önkormányzat jelezte részvételi
szándékát. A találkozó szervezését a Dunakeszi Programiroda és a Tóth Mariska Alapítvány kuratóriumának tagjai a
szeretet és bizalom jegyében
végzik. Nyitott szívvel várjuk
vendégeinket.
Kollár Albin
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Egy évvel ezelőtt rendezett a
Dunakeszi Programiroda első
alkalommal jazznapokat a IV.
Béla király Főtéren. A premiernek is számító rendezvény
teljes sikert aratott, így megerősödött a rendezői szándék,
hogy a kezdeményezésből hagyományt teremtenek.

Jazzünnep Dunakeszi főterén

E

nnek jegyében július 2123. között ismét sor került a Dunakeszi Jam
Jazz fesztiválra. Ezúttal is
gondoskodtak arról, hogy
mindhárom napon rangos előadók
nívós zenei programjaikkal szórakoztassák a közönséget. Már az első
nap a Szax(O)Funky élvonalbeli zenészekből álló zenekar mellett Keresztes Ildikó műsora nyújtott emlékezetes élményt.
Másnap délután a gyerekközönséget lepte meg a Jazzterlánc együttes. A csapat a zenén keresztül ismertette meg a legifjabbakat a műfajjal,

A Dunakeszi
Programiroda
a nívós műsorok
mellett meghitt
környezettel várta
a közönséget

ezen belül hangszerbemutató, közös éneklés és tánc is lelkesítette a kicsiket. Kora este a kortárs jazz kiváló képviselői, Hajdú Klára és az Oláh
Krisztián Trió saját kompozíciókkal,
jazz standardokkal valamint pop dalok átdolgozásaival arattak sikert. Az
est csúcspontjaként lépett színpadra
Gájer Bálint, a”swing hercege”. Ami-
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óta a The Voice tehetségkutató versenyen feltűnt eleganciájával, a harmincas-negyvenes évek zenei stílusának újraélesztésével, népszerűsége egyre növekszik. A dunakeszi
közönséget is meghódító műsorával
sokáig felejthetetlen programja marad a fesztiválnak.
A zárónapon Franciaországba,
ezen belül Párizsba „repítette”’ a
nagyérdeműt Myrtill&Swinguistique
előadása. A nagyszerű énekesnő főként a feledhetetlen Edit Piaf sanzonjait énekelte el olyan eredetiséggel, hogy a közönség szinte a műfaj
koronázatlan királynője sikereinek
egykori helyszínén, az Olympia színház nézőterén érezhette magát. S aztán a jazzünnep zárásaként az Orfeum Mulató átütő sikerű James Bond
estjével idézte fel a 007-es filmek
álomvilágát.

Összegzésként, ismét egy rendkívül színvonalas, igényes zenei programmal gazdagodott a város kulturális élete. Ehhez a nézőtéren ízléses
és kényelmes ülőalkalmatosságok
és asztalkák szolgálták a kényelmet,
amihez hozzátartozott a közönség
felett kifeszített árnyékoló. A kulturált vendéglátáshoz az ételek-italok
kínálatával gondoskodtak a vállalkozók.
Joggal jelentette be a rendezvénysorozat háziasszonya, Náray Erika
színművésznő, hogy a nagy sikert elkönyvelendő, jövőre ismét a Dunakeszi Jam Jazzra várják majd a közönséget.
Katona M. István
A szerző és Simonffy
Norbert felvételei

A tanácstag emlékei
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1977. április 1-i
hatállyal

nyilvánította

vá-

rossá Dunakeszit. E jeles évforduló alkalmából indított
rovatunkban visszatekintünk
az elmúlt négy évtized történéseire. Ezúttal Wiedermann
Imrét,

egykori

tanácstagot

kértük fel múltidézésre.

G

ondozott virágok, nagyra nőtt fák, melyeket még
ő ültetett annak idején.
Hangulatos kertje adott
kellemes hátteret a történelemidéző
beszélgetésre.

– Időközi választásra került sor és
Török Sándor akkori tanácselnök kért,
hogy vállaljam el ezt a tisztséget. Régtől
ismertük egymást, talán ezért is gondolta, hogy megfelelő lehetek. Így történt, hogy a várossá avatási ünnepségen tettem le egy társammal együtt az
esküt. Az ő nevére sajnos nem emlékszem. Sok eredményt értünk el az elkövetkezőkben, én egészen 1989-ig voltam
tanácstag…
A várossá váláshoz a korábbi nagyközségnek sok feltételt kellett teljesíteni. Megfelelő, szilárd burkolatú úthálózatra, infrastruktúrára, csatorna- és
vízhálózatra volt szükség. Persze feladat
maradt bőven a továbbiakra is. A tizennégyezer lakosú városban kevesebb
volt még az iskola és az óvoda, nem volt
gimnázium, ekkor kezdődött a lakótelep teljes kiépítése a Barátság útján.
Nagy erőfeszítésekre volt szükség,
fejtegette. Az anyagi lehetőségek függvényében fejlődött a település. Felépült
többek között a Szakorvosi Rendelőintézet. Az 1963-ban megalakult gimnáziumnak még sokáig nem volt saját épülete. Folyamatosan „vándorolt” egyik
általános iskolából a másikba. A Dunakeszi Gimnázium nevet 1979-ben, majd
a jelenlegi, Radnóti Miklós Gimnázium
nevet 1985-ben vette fel az intézmény.
Végül 1987-ben kerülhetett sor az új, jelenlegi épület alapkő letételére, majd a
már elkészült épületben 1990-ben kezdődhetett el a tanítás…

– Az én körzetem a Fő út, a Fillér utca
és a tízemeletesek egy része volt. Nagy
gondot jelentett sokáig, hogy nem volt
rendesen ivóvíz. Ez ma már elképzelhetetlen, de akkor például a lakótelepen csak a hatodik emeletig ment fel a
víz. A Fővárosi Vízművek szolgáltatott,
nem volt megfelelő nyomás és vezetékrendszer. Sorra jártuk tanácstag társaimmal a lakókat a panelekben és a családi házakban. Kellett bizonyos létszám
ahhoz, hogy a településfejlesztési hozzájárulás meglegyen a vezetékhálózat
korszerűsítéséhez. A kertes házak lakóit néha győzködni kellett, hogy ők is fizessenek, hiszen a lakótelepen élők egy
része nem tudott fürödni. Végül aztán
megoldódott a vízellátás.
– A szomszéd körzet a Keresztes Mihályé, az 1. sz. Általános Iskola igazgatójáé volt. Az ő tapasztalatait is felhasználtam például ahhoz, hogyan tartsak
tanácstagi beszámolót. Mivel közvetlen kapcsolatom volt a lakókkal – hiszen tősgyökeres dunakeszis vagyok –
a beszámoló tulajdonképpen egy kibővített baráti beszélgetés volt. Az egyik
ilyen alkalommal a városszerte közismert Lujzi néni és férje, Szakál László felvetették, hogy még nincs járda a
Fillér utcában. Hamarosan sikerült elérnem, hogy lett rá pénz és megépült a
járda. Aztán annak is örültünk, ha egyegy új üzlet megnyílt a városban, hiszen
akkoriban még nem voltak bevásárló
központok. Folyamatosan fejlődtünk,
ahogy lett pénz, úgy haladtunk lépést
tartva a növekvő lakosságszámmal. Ma
már persze mások a lehetőségek, gyorsabb a fejlődés…
– Magamról annyit, hogy, mint már
mondtam, tősgyökeres dunakeszis va-

gyok. Ebben a házban születtem 1944
szeptemberében, ahol most lakunk. Az
anyám és nagyszüleim elmondásából
tudom, hogy itt harcok voltak. Ők mesélték el később, hogy ellőtték a Jézus
Szíve templom tornyát. A házat a pékmester nagyapám építette 1936-ban.
A mai Bárdos Lajos Általános Iskolába jártam, a Lujzi néni volt az első osztályfőnököm. Budapesten, a Fáy András gimnáziumban érettségiztem, utána
kitanultam az autóvillanyszerelő szakmát. Én nem akartam pék lenni, a katonaság után a gödi termelőszövetkezetben kezdtem dolgozni. Harminc év
után, a téesz megszűnésekor autójavító
ágazatvezető voltam. Vácon, egy autójavító szervizben helyezkedtem el. Az ottani huszonegy éves munkaviszonyom
után mentem nyugdíjba.
– A feleségem, Szarvas Mária, Laci
fiam megszületése után gyesen volt, ennek lejártával, 1971-ben Vellner Lajos
akkori tanácselnök segítségével az építési osztályon kezdett dolgozni, innen
ment nyugdíjba. Szeptember 2-án leszünk ötvenéves házasok. A pékséget,
melyet a nagyapám teremtett, az apám
folytatta, jelenleg a fiam vezeti…
– A harminc éves városi ünnepségre
kaptam meghívót. Mellettem ült Kunya
Vince, egykori rendőrkapitány, ő is tanácstag volt. Megemlékeztünk Villási
Lászlóról, ő volt az utolsó tanácselnök,
nagyon karakán ember volt, sajnos elvitte a betegség. Kevesen maradtunk.
Ami volt, ma már történelem, én is történelem vagyok. Ma már más világ van,
de én nem csinálnám másként…
Katona M. István
A szerző felvétele
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A Dunakeszi Művészek jubileumi, XX. Nyári Tárlata augusztus 19-én nyílt meg a VOKE
József Attila Művelődési Központban, ahol harmincegy alkotó – festő, szobrász, fotós,
textiltervező, gobelinművész,
karikaturista – közel nyolcvan művét tekintheti meg a közönség.

Jubileumi Nyári Tárlat

Csoma Attila

Begidsán Péter

Demeter Adrienn

1998 nyarán, három hónapig megbízott igazgatóként tevékenykedett a
művelődési központban Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója. Munkatársaival arra
gondoltak, hogy az augusztus 20-i
városi ünnepséghez csatlakozva,
méltó kulturális rendezvényt kellene szervezni. A könyvtári munkájából adódóan több városi képzőművésszel volt már ismeretsége Csonka Máriának s elhatározta, hogy az
ünnep előestéjére városi tárlatot rendeznek, amelyen a helyi művészek
bemutatkozási lehetőséget kaphatnak. Felkérte Harangozó Katalin tanárnőt, legyen segítségére megszervezni és megrendezni a tárlatot. (Ő
azóta is szinte valamennyi kiállítás szakavatott rendezője.) Azt kérték, hogy az alkotók egyéb munkáik
mellett úgy mutassák be Dunakeszit,
ahogy ők látják. Végül különböző
műfajú tizennégy művész munkáiból nyílt meg a kiállítás. Közülük az-

óta is többen állandó résztvevői a bemutatóknak. A sikeres kezdeményezésből hagyomány lett s ettől kezdve,
miként most is, a település ünnepi
programjának szerves részévé vált.
– Hagyományosan a nyári tárlattal indítjuk el a 2017-18-as évadot –
mondta köszöntőjében Csoma Attila,
a művelődési központ igazgatója.
Felidézte a kiállítás sorozat megszületését, majd arról szólt, hogy az intézmény előbb kívülről újult meg,
majd a belső helyiségek, köztük a vörös és zöld terem is átalakult azért,
hogy a korábbinál alkalmasabbá váljanak tárlatok megrendezésére.
– A régi paravánok helyett speciális sínrendszer teszi alkalmassá a képek elhelyezését, a falak homogén fehér színt kaptak, ami segíti az alkotások hangsúlyosabb látványát. Az
Önkormányzat támogatásával pályázatot nyújtottunk be egy galéria
világítórendszer beszerzésére.
A tárlatnyitót ez alkalommal

Demeter Adrienn művészettörténész, díszítő festő tartotta. Kiemelte, hogy bár a kiállított művek téma
és műfaj szempontjából különböznek egymástól, mégis szerves egységet alkotnak. A továbbiakban néhány mondatban elemezte a bemutatott alkotásokat.
Végezetül az intézmény ajándékaként az alkotók egy-egy palack boritalt vehettek át Csoma Attilától. A
program ünnepi hangulatát a Dunakeszi Koncertfúvósok és a Dunakeszi Jazzklub zenésze, Begidsán Péter
trombitaművész játéka tette teljessé.
A színvonalas, tartalmas kiállítás
– amely a Dunakeszi Önkormányzat, a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, valamint a Vasutasok Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülete támogatásával
jött létre – szeptember 8-ig látogatható.
Katona M. István
A szerző felvételei
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A szeptemberi avató ünnepségig is
várják a támogatásokat a szervezők

Atilla nagykirály
emlékhely
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. SZEPTEMBERI programjai
Szeptember 16. szombat

Szeptember 23. szombat 19 óra

9-13 óráig

Fúvószenekari koncert

Bababörze

A Dunakeszi Koncertfúvósok és a

Várjuk a börzére az anyukákat,

Stary Sacz-i fúvószenekar közös

apukákat, nagymamákat,

koncertje.

akik árusítani, vagy vásárolni
szeretnének jó állapotú, kinőtt ruhát,
megunt játékot, baba-felszerelési
cikkeket.

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

Végre eljutottunk az emlékhely létrehozásának olyan
stádiumába, hogy sok érdeklődőnek - a már meglévő
eredményeken túl - nemcsak egy kényszerű várakozásról, hanem kézzelfogható dolgokról is beszámolhatunk.

L

egutóbbi levelünkben
- többek között - a térre tervezett négy pad
meg rendeléséről írtunk, azóta ezek elkészültek.
Igaz, hogy többe kerültek, mint
előzetesen gondoltuk, de a
megrendelő Magyar János (aki
egyébként is sokat vállal magára) ezt az összeget is állta. Azóta eldőlt, hogy milyen motívumok legyenek a padokon és
Dér Győző, Péter Nándor valamint Czinege István el is kezdték ezek bevésését.
A kényszerű várakozás oka
pedig az volt, hogy statikai terv
nélkül nem kezdhettük el az
emlékhely építését. A terv készítését felvállaló szakember
azonban egyéb megrendelések miatt folyamatos időzavarban volt, így közel két hónapos
várakozás után egy másik statikushoz fordultunk, aki rövid
idő alatt elkészült a munkával.
Ez alapvetően Halász Attila
szervező társunkat dicséri, aki
magára vállalta a terv költségeit (100 e. Ft.+ Áfa.), ezzel is támogatva kezdeményezésünket.
Miután július 5-én a statikai
terv egy példányát átadtuk az
Önkormányzatnak megkezdhettük az alapozás előkészületeit.
Jelen tájékoztató megírásáig
elvégeztük az emlékhely részletes kimérését, Bauer Márton
és munkatársa Simon Tamás
segítségével, gépi úton sikerült
az öt méter átmérőjű kör alapot kiásni, amit néhány napos
kézimunkával alakítottunk ki
a pontos méreteknek megfelelően. Ezek után Bus Antal és
munkatársai elkészítettek egy
130x130-as kazettát, ami az
egyik fő elem, az íj és a kard
zsalu alapját képezi. A kazetta
már a helyére került, úgyszin-

tén a helyén van három kútgyűrű is a többi elem alapjának a részére, ezeket Bóka Péternek köszönhetjük. Jelenleg a
kör oldalfala zsalu anyagának
és a vasaláshoz szükséges elemeknek az előkészítése folyik.
Az előttünk álló feladatokhoz nagy szükségünk lenne olyan támogatókra, akik
a helyszínen fizikai munkával is tudnának segíteni, ezért
kérjük, hogy a megadott számokon ezen felajánlást is jelezzék.
A segítségre annál is inkább
szükségünk van, mert kitűztük az emlékhely átadásának
időpontját, ami 2017. szeptember 23, 10-00. Az ünnepélyes átadás díszvendége - felkérésünkre - a Parlament alelnöke, Lezsák Sándor lesz, aki ezt
a vállalását levélben visszaigazolta.
A korábbi tájékoztatónk óta az előzőekben említetteken túl
- újabb támogatásokat is kaptunk, amit tisztelettel köszönünk: Antalné Kovács Ilona
10e.Ft., Dr. Kisida Elek 14e.
Ft.(2. befizetés), Kiss István
10e.Ft., Nyíri Panni 10e.Ft.,
Kósa László 10e.Ft., Rátki Zoltán 10e.Ft.
Az emlékhely minél teljesebb kiépítése érdekében várunk további támogatásokat, számlaszámunk: DunArt.
Képző. Egy. Atilla emlékhely.
11742104-20057499
Az Atilla nagykirály emlékhely megvalósításával foglalkozó Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében:
Peti Sándor
(+36 30 474 7433)
Szombat István
(+36 70 329 1756)
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Hogyan
válasszunk
óvodát?
Míg a kisebb gyerekek esetében ez a kérdés az első közösségi élmény meghatározásáról szól,
a nagyobbak esetében komoly fejlődési, fejlesztési kérdéseket vet fel. Kardos Éva, a dunakeszi
Kincsem Sziget Óvoda és a Varázshíd Tanoda Óvoda alapítója valamint Gaál Edit e két óvoda
vezetője látnak el bennünket hasznos tanácsokkal!
- Hol tájékozódjunk?
K. É. : Ismerősök ajánlása mindenképp fontos, hiszen nekik már
van életszerű tapasztalatuk. Az interneten, fórumokon is kaphatunk
hasznos tanácsokat, de a legfontosabb a személyes benyomás. Érdeklődjünk telefonon a számunkra szimpatikus intézményekben, írjuk össze és merjük feltenni a kérdéseinket! Kérjük a vezetőt, ne a
dajkával, vagy az óvónővel beszélgessünk, mert lehet, hogy nekik
nincs kellő információjuk. Válas�szunk ki 3-4 helyet, amelyek megfelelnek az elvárásainknak. Kérjünk
személyes találkozót a vezetőtől,
amely során megtekintjük az épületet, a csoportszobákat, megismerjük a leendő óvónőt.
G.E.: A szülők többsége a lakhelyéhez, vagy munkahelyéhez közeli
óvodákat veszi sorra, így az utazás
kevesebb időt emészt föl. Tekintsük
át ezeknek az óvodáknak a honlapját, vannak-e fejlesztési lehetőségek,
működik e ott a tehetséggondozás.
Ne csak a fakultatív lehetőségeket
nézzük, szánjunk időt az intézmény
pedagógiai programjára, hiszen ez
az óvoda tudásbázisa, értékrendszere, amelyet 3-4 év alatt elsajátít
gyermekünk.
- Hogyan mérlegeljünk?
K. É. : Legyen a környezet tiszta, rendezett, tágas és biztonságos.
Milyen az udvar? Van-e elegendő
zöld terület a szabad játékra? Milyen a csoportszoba? Vannak-e játékok? Nem kell drága játék, a lényeg
hogy kreatívan tudjanak időt tölteni, sok-sok felfedezéssel. Az építőkockák, babák is fontosak, de még
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jobb, ha van lehetőség bábozásra,
kézműveskedésre, mert ez mozgatja meg a gyerek fantáziáját.
G.E.: Térjünk ki a napirendre, a foglalkozásokra, az éves programra. Állami intézményekben sokszor gondot
okoz a 10-11 hetes nyári szünet, amely
magánintézményeknél csak 2-3 hét.
Kisebb csoportokban a mi gyermekünkre több idő és törődés jut, ez is
fontos szempont, melyet a magánóvodák tudnak biztosítani. Miként alakul
a beszoktatás? Általában 2 hét szokott
lenni. Kevesebb idő nem igazán elegendő, de túlhúzni sem érdemes. A
felnőtteknek is szüksége van időre, egy
új munkahelyen, ezt a gyerekeknek is
biztosítani kell, hiszen nekik még a bizalmat is fel kell építeni egy eddig ismeretlen ember felé.
- Korosztályos vagy vegyes csoport?
G.E.: Sokéves tapasztalatom
mondatja velem: a gyerekből a maximumot korosztályos csoportban
lehet kihozni. Sok az érv a vegyes
csoport mellett, állami intézményekben ez a gyakoribb megoldás,
de csak nagyon jó csoportbeosztás
mellett működőképes, amikor mind
a kor és nem szerinti arányok meg
tudnak maradni, hiszen erre épülnek a foglalkozások. A nagyokat iskolára kell felkészíteni, a kisebbekkel meg a szobatisztaságon kell dolgozni, s ezt egy időben, hogy senkinek se sérüljön az érdeke.
K.É.: Óvoda fenntartóként azt tapasztalom, hogy a szülőkben nagycsoportra szólal meg a vészcsengő,
ekkor realizálják, hogy gyermekük
6 éves és mégsem tart ott, ahol kellene. Majd jön a kétségbeesés, „ho-

gyan pótoljuk, ami addig elmaradt”? Előfordul sajnos, hogy a vegyes csoportból érkező gyerekeknél
kimaradnak az alapok, ezt nekünk
egy év alatt kell megoldanunk. Óvodánkban 2017 szeptemberétől ezért
is indítunk iskola-előkészítő nagycsoportot, olyan alapozó év gyanánt, amely megteremti az átmenetet az iskola és az óvoda között.
- Fakultatív programok? Kellenek?
G.E.: Igen, de mértékkel. Az
úszásnak, judonak, focinak fontos
közösségépítő funkciója van. A szocializáció egy fontos közege minden
ilyen tevékenység, amely megmutatja a gyereknek a kereteket, szabálytudatot alakít ki benne és ahol
barátságok alakulnak. Kicsik esetében heti 1-2, nagyobbaknál heti 2-3
– a gyermek által választott - foglalkozás javasolt.
K.É.: Igen, de csak játékosan. A
sport még ne az élsportról szóljon
és egy angol foglalkozáson is játékosan közelítsünk a gyerekhez. A
mozgás kulcsfontosságú, a megfelelő szintű testi-értelmi-érzelmi érettség alapja. Bizonyos mozgásformák
kimaradása csecsemőkorban okozhat később írás-olvasási problémákat, ez legyen szempont az intézményválasztásnál.
- Mit üzennek a választás előtt
álló szülőknek?
K.É.: Az óvodaválasztás az iskola
előszobája, ami itt kimarad, azt nehéz pótolni, ennek tükrében válas�szunk óvodát!
G.E: Hallgassanak a megérzéseikre, amikor döntenek!

Fókuszban
az iskolakezdés
A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok
Egyesületének „hozd és vidd!” programja
Évről-évre jelentős anyagi terhet jelent a nagycsaládosok számára az óvoda- és az iskolakezdés. Dunakeszin, az Önkormányzat által is támogatott Diófa
Nagycsaládosok Egyesülete folyamatos gyűjtéssel
próbálja segíteni az egyesülethez csatlakozott családokat a „hozd és vidd!” elnevezésű programjával, amelyet mára egyre több magánszemély és cég is támogat.
A lokálpatriotizmus, a jótékonyság, a kölcsönösségen
alapuló segítségnyújtás egyre népszerűbbé válik szeretett városunkban.

H

abár a legtöbb család
ilyenkor még a nyaralás költségeit számolgatja, igyekszik
jól érezni magát valamelyik vízparton, a lurkók pedig még az iskola bejáratára sem gondolnak,
az édesanyák és az apák fejében
viszont már ott motoszkál az augusztus végén megoldandó probléma. Tanszer, ceruza, füzet, új iskolatáska; és még jó hosszú összeírt lista, amelynek sorait muszáj
lesz valahogy szeptember elsejére kipipálgatni. Egy speciális élethelyzet ez, amikor gyakorlatilag
mindenkinek szüksége lehet egy
csöppnyi segítségre.
A Diófa Nagycsaládosok Egyesülete ezért indította útjára és
szervezi meg évről-évre a nyári
szünetben az „Iskolakezdés - hozd
és vidd!” programját, amelynek
keretei közt augusztus végéig bárki behozhatja a fölöslegessé vált
tanszereit, adományait a klubházba, melyet az egyesület a saját tag-

jai közt, a felmerülő szükségletek
szerint, bizalmi alapon oszt szét.
Örömteli ugyanakkor, hogy az
elmúlt évek során számos cég is
csatlakozott a gyűjtéshez; anyagi, pénzbeni, vagy természetbeni (pl. fölöslegessé vált irodaszerek) segítséget nyújtott az egyesületben tagsággal rendelkező családok terheinek mérséklésére. (A
miskolci Triász Tömlő Kft. például több százezer forinttal segített
az idén is.)
Az adományokat, illetve a fölöslegessé vált óvoda- és iskolakezdéshez szükséges eszközöket az
egyesület klubházába (Dunakeszi,
Szt. István u. 19., a Házasságkötő
épület mögött) lehet ügyeleti időben behozni.
A részletes információk az
egyesület honlapján olvashatóak:
http://noe.dunakeszi.hu/ ; e-mail
cím: noe.dunakeszi@gmail.com
Köszönjük!
Dunakeszi Diófa
Nagycsaládosok Egyesülete

Az EGLO Lux Kft a magyar
világítástechnikai piacon,
25 éve jelen lévő, ismert és elismert osztrák
tulajdonú cég, 21 fős csapatába keres

1 fő bemutatótermi eladó-pénztárost,
valamint

1 fő villanyszerelő műszerészt.
Feladatok, munkák:
• vevők kiszolgálása
• pénztár kezelése
• áru átvétele, besorolása
• bemutatóterem karbantartása
Állásokhoz tartozó elvárások:
• Szakirányú végzettség, eladó
• Műszaki eladói végzettség előny,
de nem feltétel
• Kereskedelmi tapasztalat,
pénztár ismerete előny
• Villamos területen szerzett szakképesítés,
műszerész, villanyszerelő technikus,
fénytechnikai tudás, előnyt jelent
• Önálló munkavégzés
• Nagyfokú rugalmasság
• Jó adminisztrációs készség
• Sikerorientáltság, jó stressztűrőképesség
Egyéb információ az állásokról:
Munkavégzés helye:
Dunakeszi EGLO Lámpaáruház és
bemutatóterem eladói munkakörben,
villanyszerelő munkakörben vidéki
munkavégzés is előfordulhat.
Munkaidő napi 8 óra, szombati
munkavégzéssel, fizetés megegyezés
szerint, azonnali belépéssel.
Jelentkezni 2017. szeptember 8-ig lehet
a vamosi.viktoria@eglo.com címre
elküldött önéletrajzzal.
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Pest megye legnagyobb létszámú sportegyesülete, a
Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) tovább bővítve a
szervezett formában sportolni vágyók lehetőségeit,
szeptembertől megalakítja
a cheerleading szakosztályt.
Az új sportágat két kiváló
sportember, tapasztalt edző,
Kundlya Zsófia és Drajkó Dalma oktatja a fiataloknak.

Cheerleading
szakosztályt indít a VSD
- Bizonyára vannak, akik számára még
nem ismert a sportág, ezért talán érdemes bemutatni, hogy mi is valójában a
cheerleading? – kértem a sportág bemutatását Kundlya Zsófiától.
- A cheerleading egy modern sportág, amely a torna, az akrobatika és a tánc
elemeit ötvözi. Eredendően az amerikai
futball-, a kosárlabda- vagy a labdarúgásbeli szurkoláshoz, illetve a vezérszurkoláshoz kapcsolódó csapattevékenység, amely így szorosan kapcsolódik más

sportágakhoz. Hazánkban is egyre népszerűbb. Biztosan mindenki látott már
pomponozó, táncoló, akrobatikus gyakorlatokat és gúlákat bemutató gyerekeket, hiszen egyre több eseményen rázzák fel a hangulatot, biztatják a versengő csapatokat vagy szórakoztatják a közönséget.
- Milyen céllal hívja életre a
cheerleading szakosztályt a VSD?
- A szeptemberben induló szakosztály
célkitűzése, hogy a mozogni, tornázni,
táncolni vágyó gyerekeknek minél több
lehetőséget adjon szervezett keretek között az edzéseken, fellépéseken, bemutatókon, sporteseményeken, valamint versenyeken való részvételekre.
- Valami hasonlóra kell gondolni,
mint amit az ön „lányaitól” láthatnak hosszú évek óta a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub mérkőzéseire kilátogató nézők, akiket látványos produkcióval szórakoztatnak a mérkőzés szüneteiben.
- Igen! De, kérem, engedje meg, hogy
megragadjam az alkalmat és az újság
nyilvánosságán keresztül megköszönjem a nézők elismerő tapsait, a szülők támogató lelkesedését, amivel ösztönzik
a lányok szerepléseit. A kérdésére válaszolva; a gyakorlatok kialakításánál nem
a versenyeztetés az elsődleges szempont,
hanem a mozgás megszerettetése, illetve
hogy akár az esetlegesen kevésbé sportos alkatú vagy korábban nem sportoló
gyerekek is sikerélménnyel gazdagodjanak. Ugyanakkor azoknak is lehetőséget kínálunk, akik komolyabban űznék
a sportágat, és versenyeken is megmérettetnék magukat, így kezdeményez-
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tük felvételünket a Magyar Cheerleading
Szabadidősport Szövetség tagjai közé
bajnokságokon és kupákon való részvétel érdekében – hallhattuk a kiváló pedagógustól, edzőtől, aki egy másik nagyszerű sportemberrel, Drajkó Dalmával
vezeti az edzéseket.
Mint megtudtuk az alsó és felső tagozatos korosztályok foglalkozásai a helyi
általános iskolákban lesznek, míg a nagyobb korosztályok és a felnőtt csapat
edzéseinek a Harcművészeti Központ ad
otthont.
A két edzőről érdemes tudni, hogy
Zsófia korábban maga is hat évig a Testnevelési Egyetem akrobatikus tánc és
pompon csapatában szerepelt, amel�lyel I. helyezést ért el az országos bajnokságon. Kundlya Zsófia a gyermektánc,
akrobatikus tánc, cheerleading, illetve pompon oktatását 11 éve kezdte, valamint 6 éve a Dunakeszi Kinizsi Futsal
Klub cheerleader csapatnak edző-koreográfusa.
Drajkó Dalma több éve versenyez
akrobatikus sportágakban, amelyeket
emellett oktat, felkészítve tanítványait
a cheerleading bajnokságokra és egyéb
fellépésekre. Dalma az ELTE cheerleader
csapatának tagja, folyamatosan edz és
fejleszti magát, hogy minden évben ott
lehessen Magyarországot képviselve a
Cheerleading Európa-bajnokságon.
- Minden érdeklődőt – fiút és leány
egyaránt - szeretettel várunk, akár sportos előélet nélkül is, mindenkit biztatunk, hogy próbáljon ki egy edzést, és tapasztalja meg, mennyi mindent rejt ez az
összetett, nagyon szép sportág! – hangzottak Kundlya Zsófia invitáló szavai.
(Vetési)

Története legrangosabb versenyét rendezi a Nexon Dunakeszi Tenisz Klub

A női TOP 100-ból is indulnak
a 60 ezer dolláros versenyen
A negyedszázados jubileumát idén ünneplő Dunakeszi Tenisz Klub eddigi működésének legrangosabb nemzetközi versenyét rendezi augusztus 28-a és szeptember 3-a között, a 60 ezer dollár összdíjazású női teniszversennyel, amely a harmadik legrangosabb verseny Magyarországon.

A

Dunakeszin megrendezésre kerülő
verseny az US Open
első hetével egy időben lesz, ami azt is jelenti, hogy
azok a játékosok, akik nem
tudtak felkerülni az amerikai
verseny főtáblájára, azok indulására is számítunk – mondta a
Dunakeszi Polgár érdeklődésére Bogyó Tamás, a versenyt rendező, Nexon Dunakeszi Tenisz
Klub vezetőedzője, aki a női világranglista TOP 100-ból három-négy játékos indulásában
is bízik.
Rajtuk kívül a dunakeszi versenyen induló teniszezők döntő többsége a világranglista
150. és a 200. helyezettje közül
várható. Természetesen mellettük sok olyan feltörekvő fiatal

is indul, akik a junior mezőnyben a világ elitjéhez tartoznak.
Olyan kiválóságok érkeznek
Dunakeszire, mint a májusban
rendezett 25 000 dolláros verseny győztese, az ukrán Marta Kostyuk, aki előtte nyerte
meg a juniorok mezőnyében az
Australian Open női egyesét.
Az újabb, az eddigi legrangosabb verseny rendezési jogát a klub által rendezett versenyek rendkívül kedvező hazai
és nemzetközi visszhangjának,
szakmai elismerésének tulajdonítja a fiatal szakember, aki
nagy elismeréssel beszélt a sikereket elősegítő önkormányzati támogatásokról.
– A város összefogásának,
és édesapámnak, klubunk elnökének, Bogyó Lászlónak óriási sportdiplomáciai érdeme
van abban, hogy magas szinten
jegyzett nemzetközi versenyeket rendezhetünk Dunakeszin.
Klubunk szakmai munkájának
elismeréséről mindennél többet mond, hogy édesapám tagja a Magyar Tenisz Szövetség
ötfős elnökségének. Az is kétségtelen, hogy vállalásainkat
mindig igyekszünk „túlteljesíteni”, aminek beérik a gyümölcse, hiszen a teniszezők is egy
nagycsaládot alkotnak, amiben
gyorsan híre megy, ami rossz,
és ami jó. Mi azért dolgozunk,
hogy a jó hírünket vigyék szerte a világba – fejtegette a siker
hátterét Bogyó Tamás.
S hogy ez mennyire így van
arra bizonyság az is, hogy ezekben a napokban is Dunakeszin
tartózkodik a Lengyel Tenisz
Szövetség alelnöke, akinek fiát
Bogyó Tamás saját edzési módszerével készíti fel a versenyekre. Egyébiránt a dunakeszi teniszedző által megalkotott
edzésmódszer alkalmazásában
a külföldi klubok mellett már
több nemzeti szövetség, így a

lengyel, a szlovén, szlovák, az
angol és az amerikai is együttműködik Bogyó Tamással.
A magyar Davis Kupa felnőtt
válogatott játékosa, a világranglista 450. helyezettje, Nagy
Péter is az irányításommal készül – tette hozzá a Nexon Dunakeszi Tenisz Klub vezetőedzője.
Az aktuális nemzetközi tornáról Bogyó Tamás elmondta, hogy a versenyen indulók végleges listáját augusztus 22-én (lapunk megjelenésével egy időben) teszik közzé
a tenisz klub weboldalán, me-

lyen naprakész információkkal segítik majd a nézők tájékoztatását. A selejtezők után a
32-es főtáblán augusztus 28-án
folytatódik a verseny, melynek
a szeptember1-jei elődöntőjét,
majd másnap a döntőt élőben
közvetíti a Telekeszi TV. De aki
szereti a színvonalas teniszt annak érdemes lesz kilátogatni a
Magyarság Sporttelepre, ahol a
világ meghatározó női játékosai mérkőznek egymással a 60
ezer dollár összdíjazású versenyen.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Generali: országszerte személyesen
Újabb képviseleti pont nyílt Dunakeszin
Az ország egyik legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti hálózatának
bővítésével Dunakeszi lakói mostantól még könnyebben tájékozódhatnak
a személyre szabott igényeket kielégítő biztosítási és megtakarítási lehetőségekről, a Generali Biztosító ugyanis megnyitotta
legújabb képviseletét a településen. A társaság célja,
hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen,
hiszen a cég filozófiája szerint a személyes tanácsadást semmi sem pótolhatja.
A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági
biztosításai mellett a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár,
az Európai Utazási Biztosító és Europ Assistance
biztosítási megoldásai is elérhetőek.
Az új képviselet címe:
2120 Dunakeszi,
Fóti út 120. (Dunakeszi
- Fót Tesco Üzletsor)
Képviseletvezető:
Rusznyákné
Bujtás Bernadett:
+36 70 324 76 28

Dunakeszi Polgár 27

28 Dunakeszi Polgár

V. Dunakeszi
ALcSÓfesztivál
sztárfellépőkkel

2013, 2014, 2015 és 2016 szeptembere után idén – immár
ötödik alkalommal – ismételten megrendezzük a Dunakeszi ALcSÓfesztivált, városrészünk lecsófőző versennyel egybekötött kulturális, szórakoztató rendezvényét. Az 5. Dunakeszi ALcSÓfesztivál időpontja:
2017. szeptember 16., szombat, 14 és 22 óra között.
A helyszín a szokásos: a Muskátli utca Zsófia és Magdolna utcáktól az Erzsébet utcáig tartó szakasza
széltében-hosszában.

A

LABDARÚGÁS

Cél: a feljebbjutás
Albert Flórián támadó játékot ígér
A Városi Sportegyesület Dunakeszi felnőtt labdarúgó csapatánál 2017 januárja óta az edzéseket ifj. Albert Flórián
vezeti. A csapat a Pest megye II osztály Északi csoportjában
szerepel.

A

felkészülést július 19én kezdtük meg, heti
négy edzéssel tizennégy felnőtt és három
ifjúsági játékossal - mondta Albert
Flórián (képünkön). - Munkámat
Némethné Csilla és Szentandrási
Zsolt segíti, s mellette nagy tapasztalattal rendelkező Lengyel
György gyúró, aki 1974-2010-ig a
Vasas gyúrója volt, majd az FTCben dolgozott. Erősödtünk kapus
poszton Tarjáni László és Czédula
Péter érkezésével, viszont Németh
Attila kapusedző lett. Új játékosunk Murányi Kristóf mellett a rutinos középcsatár Burányi Kristóf,
és az egykori dunakeszi válogatott labdarúgó, Katona György 20
éves fia, Gergő, akit Gyuláról iga-

zoltunk le. Edzéseinket kedden szerdán – pénteken tartjuk. A bajnoki mérkőzéseinket a Magyarság pályán játsszuk, amikor itthon
szerepel a csapat, akkor a pénteki
edzést is ott tartjuk. Támadó játékkal szeretnénk az egész bajnokság alatt sikeresen szerepelni – jelentette ki a szakember.
Az edző elmondta többen is
megkeresték, de ő megszerette
Dunakeszi csapatát, jól érzi itt
magát. Kellő motiváltságot érez,

kiváló hangulatot
Balázs Klári- Korda György, Kozmix,
Matyi és a hegedűs,
Mentős Laci, a helyi közösségi ház balett és tánccsoportja garantálja, de lesznek rocky
bemutatók, táncos fellépők,
örömtánc és este tűzijáték.
A versenyen indulni kívánó főzőcsapatok a Korona Kávézó és Sörözőben, valamint
a Mezei Sörözőben jelentkezhetnek a nevezési lap kitöltésé-

a játékosok is jól érzik magukat,
öröm velük együtt dolgozni.
Csapatunk augusztus 19-én lejátszotta az új bajnokságban az
első mérkőzését, melyet hazai
pályán 3-1-re megnyert Göd ellen Veres 2 (képünkön), és Makk
góljával.
Hazai mérkőzések, mind a
Magyarság pályán kerülnek lebonyolításra:
IX. 2. 16.30 Dunakeszi –Pilisszentiván
IX. 9. 16.00 Dunakeszi – Veresegyház
IX. 23. 16.00 Dunakeszi – Mogyoród
X. 7. 15.00 Dunakeszi – Erdőkertes
X. 21. 13.30 Dunakeszi – Verőce

vel és a szabályzat megismerésével, elfogadásával. Összesen
maximum 25 csapat nevezését
tudjuk elfogadni (a jelentkezés
sorrendjében).
A programokról és a lecsófőző-versenyre való jelentkezés
feltételeiről részletes(ebb) tájékoztatást is nyújtunk plakátokon, valamint a közösségi média felületein.
Benkő Tamás, a 7. számú
körzet képviselője

XI. 4. 13.30 Dunakeszi – Kismaros
XI. 11. 13.00 Dunakeszi –
PILE – Szántó
Sok sikert kívánunk a labdarúgó csapatnak a 2017-2018-as bajnokságban!
Kép és szöveg:
Solymosi László
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Stradröplabda

A Kiss testvérek nagy sikere
A Kiss testvérek évtizedek óta meghatározó szereplők a magyar strandröplabda életében. Legutóbb 2013-ban Magyar
bajnokságot nyert a Kiss Regina – Kiss Viktória kettős. Az idei
esztendőben újra összeállt a páros, és a Magyar bajnokságon bronzérmet szereztek.

A

31 éves Kiss Regina, akinek már 14
hónapos kisfia van
és testvére a 24 éves
Kiss Viktória kettősnek ismételten elkezdődött az útja siker felé.
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Az első strandröplabda ös�szemérés Tatán volt, ahol a 6.
helyen végeztek. A második
helyszín Nyíregyháza, itt Viki
párja megsérült, ekkor kérte
meg nővérét Reginát, hogy legyen a párja. Dunaújvárosban
9. lettek. Következett három
hét szünet, ez alatt a BME A kategóriás versenyen szerepeltek
és elsők lettek, ezzel 30 pontot
szereztek. Rá egy hétre ugyanitt újabb siker a 4. hely, amely
15 pontot ért. Augusztus 12én száz km-es szélben játszottak, kétszer 2-0-ás győzelmet
értek el. Augusztus 13-án jött
a döntő a Budakalász melletti Lupa tónál, ahol a folytatásban a későbbi bajnok kettőstől
Lutter Eszter – Lakatos Enikő
párostól 2-0-ra kaptak ki, így
vigaszágra kerültek (a szabály
szerint, két vereség után lehet
kiesni!).
A szombathelyiek ellen 2-0ás győzelemmel bejutottak a
legjobb négy közé. Augusztus
13-án nem volt szerencséjük.
A Szabó – Tóth páros mérkőzés jól kezdődött 1-0, majd 11 lett. Jött a döntő játszma 1411-re vezettek, egy pont kellett
volna a továbbjutáshoz, s innen
vesztettek 17-15-re. Nagyon
bosszantó lehetett! A 3. helyért vívott küzdelemben biztosan nyertek 2-0-ra a Hárfa
testvér kettős ellen. Gratulálunk lányok!
Solymosi László

Bezárta kapuit
a dunakeszi nyári tábor
Hét vidám, játékos, boldog hét. A változatos programok emlékével, „Ép testben ép lélekkel” búcsúztak a dunakeszis általános iskolás diákok az idei, immár tizenkettedik nyári tábortól, amely augusztus 18-án bezárta kapuit.

E

z a nap is olyan volt,
mint a többi s mégis
más. Bár a reggeli eligazítás, melyet Roska
Péter táborvezető és a felügyelő pedagógusok tartottak, változatlanul arról szólt, hogy
ezen a napon milyen tennivalók várnak a gyerekekre, mégis elhangzott a bűvös mondat:
Ez az utolsó nap.
Már nem jött a kedvelt lovas kocsi, nem vártak vendégelőadót, de még most is leültek kézműveskedni, a labdajátékok kedvelői most is birtokba vették a kispályát, és azért
épült még homokvár.
Roska Péterrel tekintettünk
vissza az elmúlt hetekre. Minden tervezett program megvalósult. Volt, amit megismételtek, például az ugráló várat kétszer is kitelepítették és
beüzemelték, Keserű Andrea
iparművész ékszerkészítő bemutatója annyira sikeres volt,
még a fiúk körében is, hogy a
tervezettnél többször is megjelent a táborban. A csütörtöki kirándulások rendben lezajlottak.
A hőhullámok sorozata őket
sem kímélte, ám a pedagógusok folyamatosan szorgalmazták a gyakori folyadékfogyasztást, a felhevülés elleni testhűtést, így végül senki nem
kapott hőgutát, napszúrást.
Egyéb balesetek sem történtek, így beteljesült a szlogen.
A tábor elektronikus naplójába került szülői bejegyzések tetszési indexe elérte a kilencvennyolc százalékot. Ez

köszönhető a jól összeszokott városi pedagógus csapatnak is, ők idén összességében
közel húszan megtettek mindent, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
Az étkezést folyamatosan biztosító SODEXO MAGYARORSZÁG Kft. arról is
gondoskodott, hogy a speciális igényű gyerekek is megfelelő regelit-ebédet-uzsonnát
kapjanak.
Az Önkormányzat által támogatott tábort – melynek feltételeit, zavartalan működését
a DÓHSZK munkatársai biztosították – idén átlagban 160170 gyermek látogatta.
Köztük volt Fáy Nóra Fanni és Fáy Miklós Tamás. Fanni
most lesz ötödikes a Széchenyi
István Általános Iskolában,
Tamás elkezdi a nyolcadikat,
ugyancsak a Széchenyiben.
Fanni negyedik évét töltötte itt, kézműveskedni szeretett, elment a kirándulásokra
is, Tamás öt éve folyamatosan
itt tölti a nyarakat. Ő a sportolást kedvelte, hiszen az iskolában is kézilabdázik és a küzdő sportokat űzi. Mindketten
remélik, hogy jövőre is itt lehetnek.
A tábor elnéptelenedett, ám
hamarosan elkezdődik a tanítás, és ha az órákon vagy a
szünetekben arról esik szó, ki
hogyan töltötte a nyarat, a táborlakó gyerekek bizonyára
emlékezetes élményekről mesélnek majd.
Katona M. István
A szerző felvétele

A Dunakeszin élő Eskrima-mester immár
hatszoros világ-, és háromszoros Európa-bajnok

Nagy Tamás: egy érintés,
egy aranyérem
Dunakeszi már többször bizonyította, hogy a sport városa, amely számos nemzetközi hírű sportolót adott már Magyarországnak. Legutóbb a küzdősportok szakavatott mestere, Nagy Tamás
öregbítette városunk hírnevét, miután júliusban a londoni WEKAF Eskrima Európa-bajnokságon
lett aranyérmes Padded Stick Heavy Weight, azaz az első érintéses kategóriában, de emellett
nyert három bronzot, bíróként is bemutatkozhatott, illetve edzőként is sikeresnek bizonyult,
ugyanis egyik tanítványa, Lévai Orsolya három aranyérmet nyert a kontinensviadalon.

K

icsi a bors, de erős. Nos, a
mondás tökéletesen illett a
magyar Eskrima válogatottra a londoni Eskrima
Európa-bajnokságon. A háromfős
csapat – Lévai Orsolya, Disznós Imre,
Nagy Tamás – összesen kilenc érmet
nyert a kontinensviadalon: 4 aranyat, 1 ezüstöt és 4 bronzérmet szerzett a trió. Kiemelendő, hogy az immáron hatszoros világ-, és háromszoros Európa-bajnok, Dunakeszin
élő Nagy Tamás – aki kétdanos mestere sportágának – nemcsak sportolóként alkotott maradandót Londonban, hanem bíróként is, ráadásul
egyik tanítványa, Lévai Orsolya három aranyérmet is nyert.
Ám mielőtt továbbmennénk és
egy kicsit jobban bemutatnánk Nagy
Tamást, nézzük meg, mi is az az
Eskrima. Egy önvédelmi, harcművészeti és küzdősport rendszer, ami a
Fülöp-szigetekről származik. Magába foglalja a pusztakezes és fegyveres
technikákat, továbbá a mindennapi
tárgyak önvédelmi használatát. Nem
a testi képességekre, hanem a technikákra és taktikákra épít, így minden korosztálynak, gyerekeknek,
nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Nem új keletű harcművészeti ágazatról van szó, hiszen mélyen,
sok száz éve gyökerezik a Fülöp-szigetekiek kultúrájában, ahol eredetileg törzsek csatározásaiban fejlődött ki, vagyis harcmezőkön valódi
harcok alakították ki az ősi technikai repertoárt. Bár történelmi bizonyítékok igazolják, hogy már az első
spanyol gyarmatosítók előtt létezett
az Eskrima, de az első legendás mesternek és hősnek Lapu Lapu törzsfőnököt tartják. Lapu Lapu képezte ki
és készítette fel az embereit az ellenség elleni harcokra, így az 1521. április 27-én Mactan szigetén Ferdinand
Magellán ellen folytatott történel-

A Dunakeszin
élő Nagy Tamás
(jobbról) immár
hatszoros világ-,
és háromszoros
Európa-bajnok

mi jelentőségű csatára is. A spanyolok az akkori modern fegyvereikkel
sem tudták legyőzni a filippin harcosokat, és teljes vereséget szenvedtek.
Magellán pedig egy Lapu Lapuval vívott párbajban esett el.
Azóta az Eskrima világszerte elterjedt versenysporttá vált. Őshazáján kívül a nyugati világban űzik
régóta – Egyesült Államok, Anglia,
Németország –, de Magyarországon
is teret hódított. Sőt, már Hollywood
is felfedezte magának az Eskrimát: a
mai akció-filmekben legtöbbször a
sportág technikáit használják.
Az 1980-as évek végétől rendeznek
világversenyeket a WEKAF (World
Eskrima Kali Arnis Federation) Világszövetség égisze alatt. Magyarország 2008-ban csatlakozott e különleges és nagyon látványos versenysporthoz, amely három fő számból
áll: formagyakorlat, egybotos full
contact küzdelem és dupla botos full
contact küzdelem. A versenyt szervező ország eldöntheti, hogy a fő versenyszámok mellé milyen kiegészítő
versenyeket tesz be a programjába a

késharc, a hosszúbotos küzdelem és
a Padded Stick – azaz az első érintéses botharc közül. Az angol szervezők a Padded Sticket választották,
ami aztán meghozta a harmadik Ebcímet Nagy Tamásnak, aki emellett
a győzelme mellett a Dupla Botos
Full Contact Küzdelemben, az Egybotos Full Contact Küzdelemben és
a Tradicionális Formagyakorlatban
bronzérmet szerzett. A sportsikerek
mellett bíróként is debütált, és Nagy
Tamás tevékenységét már az első nap
után követendő példaként említették
a bírói megbeszélésen. Nem véletlen,
hogy ezek után az utolsó versenynapon felkérték a legizgalmasabb versenyszám, a csapatküzdelmek vezetőbírójának.
Nagy Tamás – aki itthon versenyeket is szervez – elárulta, az aktív sport mellett szeretné edzőként
is képezni magát, mégpedig a sportág őshazájában, a Fülöp-szigeteken,
ahol szeretné megszerezni a harmadik dant, azaz a következő mesterfokozatot.
M. L.
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Rév Festék KISÁRUHÁZ

Megérkezett!
Már Dunakeszin is kapható az év egyik
legnagyobb festékipari fejlesztése, a Lazurán 3/1
vizes bázisú vékonylazúr. A termék tartalmazza
a favédőszert, az alapozót, és a viaszos
fedőlazúrt, ezért egyetlen doboz festékkel,
két réteggel hosszú távú, időjárásálló,
dekoratív bevonatot képezhet a fafelületen.

A 0,75 l kiszerelés

2590 Ft-os
(3453 Ft/l)

bevezető áron
kapható
a szezon végéig.

