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Átadták a város új büszkeségét,
a Szent István Iskola új épületét
24 tanterem,
sportcsarnok,
8 ezer
négyzetméteres
füvesített
terület, 3 ezer
négyzetméternyi
világítótest
szolgálja a 680
diák 21. századi
színvonalú
oktatását

A Repülőtéri úton épült meg az impozáns külsejű iskolaépület és a hozzá tartozó sportcsarnok.
A 4.6 milliárd forintos beruházáshoz a pénzt az állam biztosította.

Évek óta várt
ünnepélyes
pillanat: Tuzson
Bence Dunakeszi
országgyűlési
képviselője
átadja az új iskola
jelképes kulcsát
Laczkovich
Krisztina
igazgatónőnek

S

zeptember 4-én, az avatási
ünnepségen diákokkal, szülőkkel, vendégekkel telt meg
a tágas sportcsarnok. Az elnökségben helyet foglalt Tuzson
Bence, a térség országgyűlési képviselője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Dióssi
Csaba polgármester, Erdész Zoltán
alpolgármester, Hajnal Gabriella, a
Klebelsberg Központ elnökhelyettese, Eich László a Dunakeszi Tankerületi Központ szakmai igazgatója, Laczkovich Krisztina iskolaigazgató és Mittli Adrienn, a szülői
közösség elnöke. Jelen voltak a kivitelezésben részt vevő cégek képviselői, továbbá önkormányzati
képviselők és intézményvezetők.
Az első osztályosok, majd az is-
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kolazászló bevonulása és a Himnusz elhangzása után elsőként Eich
László mondott beszédet. Felidézte
azt az öt évvel ezelőtti napot, amikor még, mint az iskola igazgatója
nyitotta meg a tanévet. S most az iskola életében új történet kezdődik,
második iskolaalapítás, ami egy
korábbi, küzdelmekkel teli időszak
végét is jelenti. Egy nyolc éves álom
teljesült be ezen a napon, fogalmazott. „Ez az álom a jövőről szólt.
Egy olyan iskoláról, ahol öröm ta-

Eich László tankerületi vezető

nulni és tanítani, ahol a gondokat
egy mosoly is tudja feledtetni, ahol
a családias légkör határozza meg a
mindennapokat és ahol a ránk bízott gyermekek fejlődését minden
eszközzel segíteni tudjuk… Nyolc
évvel ezelőtt 259 diák ját az iskolá-

Dióssi Csaba polgármester

ba, most 680-an ülnek az iskolapadokba. A tantestület akkor 28 főből állt, mostanra 54-en tanítanak.
Az akkori 15 osztállyal szemben 25
osztály kezdi el a tanévet”, összegezte az igazgató.
Elmondta még, hogy hat szaktanterem és nyolc kisebb terem is
található az épületben. Az étteremben a korábbi kettő helyett hat-hét
osztály együttes étkezésére nyílik
lehetőség… A korábbi szűkös tornaterem helyett itt egy három részre osztható tornacsarnok, egy kisebb tornaterem, egy gyógytestnevelési terem, valamint egy gumiborítású kültéri sportpálya és két
játszótér áll a tanulók rendelkezésére.”
Tuzson Bence szólt arról, hogy
ez az ország egyik legtöbb gyermeket számláló tankerülete s ezért is

fontos, hogy a 120 éves múlttal rendelkező tanintézmény új, korszerű
épületben folytathassa a diákok oktatását. Dunakeszi megérdemel egy
új iskolát, jegyezte meg az államtitkár. Utoljára 27 éve avatott a város
új tanintézményt, ez volt a gimnázium. Öt iskola épült az országban
s ezek közül az egyik a jelenlegi tanintézmény. A városban 3600 gyermek él és ez Magyarország legtöbb
gyermeket számláló tankerülete.
Kiemelte az államtitkár, hogy
2010-hez képest már évente 552
milliárd forinttal több jut évente az oktatásra és ebben az évben
3,5 százalékkal nő a pedagógusok
bére. A gyerekek eredményes tanulása a pedagógusok és a szülők közös munkája, így lehetnek sikeresek a diákok. Hangsúlyozta, hogy
az Európai Unióban egyedülálló
módon nálunk négyszázezer gyermek étkezik ingyen és a kilencedik
évfolyamig ingyen juthatnak tankönyvekhez a tanulók.
Végezetül köszönetet mondott
a város közösségének, nemkülönben Dióssi Csabának az áldozatkész munkájáért, amivel szorgalmazta az iskola létrejöttét, és személyesen Kiss Balázs tervezőnek,
aki megálmodta ezt az iskolát. S
köszönetet mondott a tantestületnek azért a munkáért, amellyel elérték, hogy ezen a napon elkezdődhet a tanítás.
Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy számára az összefogás szimbóluma az iskolaépület és a sportcsarnok. Nem csupán
az elsősöknek, de az egész városnak nagy nap ez a mai. Hosszú út
vezetett idáig. Utalt arra, hogy kidolgozták azt a programot, melynek eredményeként – állami segítséggel – felépülhetett az iskola. Köszönetet mondott Tuzson
Bence államtitkárnak az elmúlt
években végzett támogatásáért. és
mindazoknak az áldozatvállalásáért, türelméért, akik ezt a hos�szú utat végigjárták. Arról is szólt,
hogy a régi iskola felújításához is
megkapta már az önkormányzat
az egyház segítségével a szükséges
forrást.
Laczkovich Krisztina igazgató
asszony felidézte, amikor 120 éve
az akkor alapított iskoláról azt írták: díszére válna akármelyik városnak. Hozzáfűzte, hogy a most
felavatott iskola ugyanúgy dísze lehet akármelyik városnak. Majd arról beszélt, hogy az új épülettel új
időszámítás kezdődik az iskola életében. „Sok dolog változik, de szeretnénk megőrizni a családias hangulatot, továbbra is szorosra fonjuk

a tanári kar és a szülők kapcsolatát s végezetül az új iskola nyújtotta
lehetőségeket a legmagasabb szinten kívánjuk hasznosítani a tanulók tudásának gyarapításában,
hogy változatlanul elmondhassuk
magunkról az iskola jelmondatában foglaltakat, mely szerint az intézményünk „A hagyomány, az
együttműködés és a modern tudás
iskolája.”
Az első osztályosok avatási ceremóniáját ezúttal Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán és
Eich László végezte el, majd Tuzson Bence átadta az iskola jelképes kulcsát az igazgató asszonynak. Az ünnepséget alsó tagozatos
diákok kedves, vidám műsorai színesítették.

Felejthetetlen pillanat...

Katona M. István
Fotó: A szerző,
Ligeti Edina

Dunakeszi új, 24 tantermes általános iskolája nemcsak külső megjelenésében lenyűgöző,
igazán figyelemre méltó a korszerű épület műszaki tartalma is.
Az iskola működéséhez a környezetvédelem és a tudatosság
jegyében 50 kW teljesítményű
napelem is hozzájárul. A természetes, zöld környezet megvalósítása érdekében az iskolához
tartozó parkban 8 000 négyzetméteres területet füvesítettek,
127 fát, valamint 9 300 darab
cserjét ültettek. Ennek kiegészítéseként 2 150 négyzetméternyi
udvari térkő is az udvar része
lett, szegélyekből pedig összesen 2 531 méteren találhatók.
Az iskolát 630 méteres hosszúságban szegélyezi kerítés.
A pedagógusok és a diákok
parkolását 67 darab gépjármű
és 120 darab kerékpár tárolására alkalmas parkoló biztosítja.
Az iskola 8142 m²-es területét
3 000 m²-nyi világítótest látja el
fénnyel. A lámpák különlegessége, hogy minden napszakban
alkalmazkodik a kívülről beáradó természetes fényhez, ezáltal rendkívüli módon kíméli
a szemet.
A 2 470 m² alapterületű sportcsarnok területén egy 280 férőhelyes lelátó is helyet kapott.
A téli hidegben 13 493 m fűtésvezeték és 590 darab radiátor gondoskodik majd az épület
megfelelő fűtéséről.

A sportcsarnok mellett rekortán borítású
futópálya is épült

Tágas elő- és belső terek dominálnak
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Elkészült a városi uszoda!
A kivitelező cég arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a műszaki átadás és a kivitelezői próbaüzem
augusztus 22-én sikeresen befejeződött. Szeptember
6-ra elkészültek az Önkormányzat jóvoltából a külső
parkosítási munkák is, ezután pedig már csak a bútorok elhelyezése és az üzembe helyezés marad hátra,
mely már az üzemeltetés költségeit is viselő Nemzeti
Sportközpontok feladata.

A

z uszodában jelenleg
is tart az utolsó tesztüzem, melyet a dunakeszi diákok várhatóan szeptember 18-tól veszik majd
igénybe, ugyanis ekkor indul
a szervezett iskolai úszásoktatás, melynek immáron a dunakeszi uszoda ad otthont. A
működés első négy hetében
csak a diákok látogatják a létesítményt 8 és 16 óra között,
a lakosság számára pedig várhatóan október közepén nyitják majd meg.
A nyitva tartás és a jegyárak
pontos kialakítása még folyamatban van, ám az biztos,
hogy az iskolai úszásoktatáson kívül lesz lehetőség a sportolásra, a jegyvásárlásnál pedig
kedvezményben részesülnek a
dunakeszi lakosok.
Önköltséges
úszásoktatás
igény esetén fog indulni. Az
üzemeltető az első hónapokban
érkezett lakossági visszajelzések alapján fogja kiszélesíteni a
szolgáltatások körét – tette közé
a Dunakeszi Város Önkormányzata hivatalos honlapja.
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A lapunknak nyilatkozó
Dióssi Csaba polgármester
elmondta; - Az uszoda fogadásra kész, várja a látogatókat, csak az engedélyeztetések
utolsó stádiuma zajlik. Szeptemberben várhatóan már elkezdődhet az iskolai tanrendbe integrálódott úszásoktatás.
Mint megtudtuk, a város új
létesítményét, a Gérecz Attila
tanuszodát a Nemzeti Sportközpont üzemelteti. – Az uszoda működésének alapfeladata, hogy a diákok úszásoktatása mellett a nagyközönség igényeit is kiszolgálja. Szeretnénk,
a megfelelő munkaerő megtalálása esetén, ha teljes kapacitással, reggel 6 órától egészen
22 óráig üzemelne – mondta
a polgármester, aki azt is hozzátette: az első hónapok tapasztalatai alapján alakítják ki
az uszoda végleges működési
rendjét, és igénybevételének lehetőségeit.
V. I.
Fotó: KesziPress

2017 a történelmi
léptékű beruházások
és fejlesztések éve
Noha még csak szeptember elején járunk, de már jól érzékelhető, hogy a 2017-es esztendő a nagy volumenű fejlesztések, beruházások és felújítások éveként vonul
be Dunakeszi történelmébe. Idén épült fel a település
történetének legnagyobb, 4.6 milliárd forintos beruházása, a 24 tantermes Szent István Általános Iskola
új épületegyüttese és sportcsarnoka.

A

lakosság több évtizedes
álmát és igényét valóra váltva júliusban megnyílt a sétánnyal, öltözővel, zuhanyzóval, játszótérrel, vendéglátó egységekkel kiépített dunai
szabadstrand. Napokon belül már
fogadja vendégeit a diákok úszásoktatását és a felnőttek sportolását, rekreációs igényeit is kiszolgáló Gérecz Attila uszoda. A város
kelet-nyugat közlekedési tengelyeként funkcionáló Béke és Nap
utca teljes felújítása után javában
tart a Rákóczi út rehabilitációja a Szent Imre tértől egészen a Határ útig -, a szikkasztó kutak kiépítése után október végéig az úttest
aszfaltozásával is végeznek a szakemberek. Az Önkormányzat Balatonakarattyán épített több szintes
üdülőjének már csak a külső tereprendezése van hátra, melyben
elsősorban a város diákjai üdülhetnek majd.
A nagy beruházások mellett a
nyári időszakban az Önkormányzat a város bölcsődéinek, óvodáinak a felújítására is fókuszált –
mondta a Dunakeszi Polgárnak
nyilatkozó polgármester. Dióssi
Csaba fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy – a jogszabályi változások következtében 2017. január 1-től a KLIK átvette az iskolák fenntartását és működtetését,
ám előtte – három iskolában műanyag borítású szabadtéri pályát
épített az Önkormányzat.
– A változás következtében idén
így még több forrást tudtunk fordítani óvodáink, bölcsődéink fej-

lesztésére, csinosítására. Azt is
mondhatom, kétszer annyit, mint
tavaly, ami azt is jelentette, hogy a
korábbiaktól eltérően már nemcsak arra tudtunk koncentrálni,
hogy a balesetveszélyes állapotokat szüntessük meg, hanem jelentős fejlesztéseket is megvalósítsunk. Példaként említhetem a Garas utcai Gyöngyharmat Óvoda és
Bölcsőde épületének (képünkön)
külső homlokzati cseréjét, hőszigetelését. Ezen kívül a bölcsődéhez tartozó udvarban jelentős fejlesztést hajtottunk végre. Az alagi
óvodában -, ahol egyébként évek
óta komoly fejlesztések valósulnak meg – a nyáron elkészült az
ovifoci pálya is. A János utcai óvoda udvara sajnos egészen kicsi, ráadásul mindig gond volt a füvesítésével, melyet a nyáron műfüvesre cseréltük – jelentette be a város
polgármestere.
Dióssi Csaba elismeréssel beszélt Dunakeszi 800 éves történetének legnagyobb beruházásán, a
Repülőtéri úti új iskola építésén
dolgozó kivitelezők teljesítményéről, akik alig egy év alatt építették
fel az oktatási intézményt, melynek megvalósítását az elmúlt öt év
leghidegebb téli időjárása legalább
két hónapra visszavetette. Köszönetét fejezte ki a Szent István iskola tantestületének, melynek tagjai
zökkenőmentesen oldották meg
az átköltözést, és színvonalas tanévnyitóval ünnepelték az iskola új
épületének avatását.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunai strand és szabadidőpark,
ahol sportolhatunk és pihenhetünk
A forró nyári napokon a dunai szabad strandon pihenők közül sokan vannak, akik – noha augusztus 31-én véget
ért a fürdőző szezon – a kellemes szeptemberi időjárást élvezve az árnyas fák között kanyargó viacolorral burkolt járdán sétálnak, kerékpároznak. A júliusban nyitott Duna-parti strand és környezete már az első idényben
óriási népszerűségnek örvend a lakosság körében, akik számára a területet tovább fejleszti az Önkormányzat,
hogy a vízpart menti szép természeti környezetben az őszi, téli időszakban is sportolhassanak, pihenhessenek,
elfogyaszthassanak egy pohár forralt bort, vagy helyben sütött gesztenyét.

A

város életében jelentős
változást hozott a dunai
szabad strand megnyitása, a part menti sétány
kiépítése, a kulturált fürdőzéshez
szükséges feltételek megteremtése, a
mobil öltöző kabinok, és a zuhanyzó
kihelyezése, a kisgyermekes családok körében rendkívül népszerű játszótér kiépítése. Büféket is telepítettek, melyek az őszi, téli időszakban is
várják a vendégeket.

Dunai strand
– szerelem első látásra
A Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Erdész Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a lakosság részéről rendkívül sok elismerő visszajelzést kaptak, szinte kivétel nélkül
mindenki örül, hogy több év kihagyás után újra élvezhetik Dunakeszi egyik legnagyobb természeti kincsét, a dunai partszakaszt, ahol kulturált körülmények között strandolhatnak, pihenhetnek.
- Nagyon jó volt hallani lakótársaink elégedettségét, akik igényeit
a megnyitástól kezdve figyelemmel
kísértük, és igyekeztünk ezen elvárásoknak eleget tenni. Nem tagadom, igazán jól éreztem magam pl.
a fodrásznál, aki – egyébként nem
ismer – dicsérte, hogy milyen kellemes napokat töltött el a családjával
a vízparton. Sőt, voltak, akik különféle rádióműsorokba betelefonálva tették ugyanezt. Örülünk, hogy
a lakosság és az Önkormányzat ebben a témában is egymásra talált. A
szabadidőpark – mert véleményünk
szerint ebben a funkciójában szolgálja az év legnagyobb időszakában
a lakosságot – színvonalát, felszereltségét igyekszünk folyamatosan
fejleszteni. E közös gondolkodás jegyében helyeztünk ki padokat, gyakoribbá vált a környezet takarítása
is, amit indokolt a strandolók nagy
létszáma is.

Téliesített büfék –
forró tea, csokoládé,
sült gesztenye
Erdész Zoltán a közeli jövő terveiről szólva kifejtette: - Mindenkit
arra biztatok, hogy az őszi, téli időszakban is élvezze a Duna-part természeti szépségét, sportoljon, sétáljon, melyhez igyekszünk a legideálisabb feltételeket megteremteni. Ez a
hely a szabadidő kellemes, kulturált
eltöltését szolgálja. Célunk a büfék
téliesítése, hogy sétálás közben elfogyaszthassanak egy forró teát, csokoládét, lángost, vagy sült gesztenyét. Voltak, akik pl. azt javasolták,
hogy olyan helyen alakítsunk ki szalonna sütőhelyet, ahol nem zavarja a
pihenőket. Olyan szabadidő, és rekreációs hellyé szeretnék formálni a
dunai strand ligetes területét, amely
a hűvösebb időben is vonzza az embereket, ahol jól érzik magukat – fogalmazott Erdész Zoltán.
Az alpolgármester bejelentette,
hogy a fával benőtt területen a későbbiekben szeretnének kialakítani egy kalandparkot, megvalósítására hamarosan pályázatot ír ki az
Önkormányzat, melyhez már most
várják a témában jártas tervezők jelentkezését.
A sétáló útvonal mentén 2018 nyarára szeretnék kiépíteni a közvilágítást a Katonadombtól a főváros irányában, a már kitaposott, természetes „csapásvonalon”. A futó, sétáló út
mellé tornaszereket is telepítenek, de
itt épül meg a Budapestet Dunakeszivel összekötő kerékpárút hiányzó
Duna-parti szakasza is 2019-ben.

Közvilágítás
és kerékpárút épül
- A fejlesztésnek köszönhetően a
város több pontjáról le lehet kerékpározni a Duna-parti szabadidő központig – emelte ki az alpolgármester,

akitől azt is megtudtuk, hogy tollaslabda pálya építését is tervezik.
- Nagyon fontos feladatunknak tekintjük, hogy a szabadidőparkba,
a strandra autóval érkezők számára megfelelő parkolóhelyet biztosítsunk, amit a Kiserdő utcai régi garázs sor helyén tervezünk kialakítani.
Erdész Zoltán nagy büszkeséggel
beszélt a város jó hírnevét öregbítő
Dunakeszi Kajak Clubról, amely kiváló utánpótlás nevelő egyesület.
– Ezúton is gratulálok a klub két
egykori tehetséges fiatal sportolójának, az Európa-bajnoki és világbajnoki aranyérmet elhódító Hagymási
Rékának és a nyáron a felnőttek között két Európa-bajnokságot nyerő
Lucz Dórának. Büszkék vagyunk a
klubban sportoló fiatalokra, az őket
felkészítő edzőkre, akik munkáját
azzal is szeretnénk segíteni, hogy a
csónakháznál még ősszel kiépítünk
egy nagy stéget. Dunakeszi szabadidő, kajak-kenu sportjának fejlődését
azzal is támogatjuk, hogy megépítettük városi csónakházat, melyben a
lakosság tárolhatja saját hajóját, de
bérelhet kenut is. Egy szóval, Dunakeszi dunai partszakasza csodálatos
adottságokkal rendelkezik, melyek
előnyét kívánom, hogy minél többen
élvezzék – mondta Erdész Zoltán alpolgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A szabadidőparkban ősszel
és télen is
lesznek
közönségvonzó
programok
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!

Az új iskola megnyitása jelentősen
megnövelte a Zerkovitz Béla és a IV.
Béla utcák átmenő forgalmát. Nemcsak a megnövekedett forgalom okoz
problémát az ott lakóknak, hanem a
gyorshajtás is. Az iskolába sietők nem
veszik figyelembe sem a sebességkorlátozást, sem a sávelhúzó műtárgyakat, az ott élők ki- vagy behajtási
szándékát és a gyalogosan közlekedőkre sincsenek tekintettel. A legnagyobb veszélynek a gyerekek vannak kitéve. Ez a helyzet állandó konfliktusokat generál autósok és gyalogosok között. Gondolom, hasonló a
helyzet a Toldi utcában is, bár onnan

még nem érkezett hozzám panasz a
lakkosság részéről. Nem lehet abban
bízni, hogy „az idő majd megoldja a
problémákat”, az ott lakók az Önkormányzattól várják a segítséget.
A fekvőrendőrök telepítésével kapcsolatos lakossági kérések alakulását
figyelemmel kísérem, a kéréseket támogatom. A megvalósítás, kivitelezés
nem tartozik az én hatáskörömbe, az
Önkormányzat felkarolta, megteszi a
szükséges lépéseket.
A fásítással kapcsolatosan már jó
néhány kérés érkezett e-mailen, de
ez még meg sem közelíti az előző évi
mennyiséget, pedig sok fát lehetne
még ültetni a Toldi-Dombliget lakópark egyes kopár utcáiba. A leadási
határidő szeptember 15., addig még
várom a további igényeket. A következő adatokra van szükség: név (aki
elérhető) és telefonszám, cím és az
igényelt darabszám. A fa fajtájával
kapcsolatos igényt nem tudja biztosítani az Önkormányzat, csak azt,
hogy gömbkoronás díszfákat rendel
(gömbkőris, gömbjuhar, gömbakác),

de hogy mit szállít a faiskola, az nem
rajtuk múlik. Az ültetést a Közüzemi Kft. kertészei végzik, de az ültetés
előtt felhívják a megadott személyt
az időpont egyeztetése miatt, illetve
hogy majd megmutassa, hova szeretnék a lakók a fát, fákat.
Két utcából kaptam kérést, de hiányoznak adatok. Kérem, aki olvassa a kérésemet, jelentkezzen e-mailen vagy továbbítsa az érintetteknek.
A Kacsóh Pongrác utca 21/3. se név,
se telefonszám, se a darabszám nincs
meg. A Huszka Jenő u. 13. lakói kértek
4/5 fát, de ott sincs név, telefonszám.
Az utcanév táblákkal kapcsolatos jelzéseket eljuttattam az Önkormányzathoz, a táblák pótlása megkezdődött.
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

Fejlesztések jegyében telt el a nyár
Az elmúlt időszakban nagyon sok változást tapasztalhattak a 2. számú választókörzetben élők, akik mindennapi életüket komfortosabbá tevő útépítéséknek és járda felújításoknak lehettek szemtanúi. A másik jelentős
fejlesztésként ugyancsak a nyári hónapokban került sor a lakótelep fűtését és
melegvíz ellátását biztosító Termidor
Kft. vezetékhálózatának a felújítására.
A Nap utca aszfaltozása mellett a lakótelepen, a Kőrösi iskola szomszédságában új parkolók épültek, és megújult a szerviz út is, melyek munkálatai
alkalmanként bizonyára okoztak kellemetlenségeket -, ami sajnos elkerülhetetlen -, de bízom benne, hogy a korszerűbb és igényesebb közlekedési feltételek megteremtése kárpótolja a lakótelepen élőket.
A tágabban értelmezett Barátság úti
lakótelepen történt fejlesztések után -,
melyek egyebként mindannyiunk életére hatással vannak – szűkebb pátriánkban megvalósított beruházások
közül kiemelném, hogy sikerült kiépí-
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teni a Barátság út elején lévő üzletsornál -, az úgynevezett „gombáknál”- a
biztonságos átkelést segítő gyalogátkelőhelyet. Nem volt egyszerű a feladat, mert – mint korábban is beszámoltam róla – az eredeti tervben a Fő
út rehabilitációjával egyidőben valósult volna meg, ám a Barátság út elején
élők, és az ott közlekedők biztonsága
érdekében előrébb hozta a gyalogátkelőhely kiépítését az Önkormányzat.
Az akadálymentesített gyalogátkelőhely – többek között - a kismamák és
az idősebb korosztály tagjai számára
tette biztonságosabbá a közlekedést
a lottózónál lévő üzletek irányába, a
buszmegállóhoz és természetesen otthonaikba.
Szomorúsággal töltött el, hogy a
születést, az életet is szimbolizáló születésfák közöl sajnos valamilyen betegség miatt az elsőként elültetett fa kiszáradt, melyet ősszel szép, nagy lombkoronájú fával pótolunk a Szent István parkban. Tudomásul kell vennünk,
hogy a természet rendjét, folyamatait

nem igen tudjuk befolyásolni, pedig a
szülők és az Önkormányzat is rendszeresen locsolja, ápolja a 2. számú választókörzet egyik büszkeségét, a születésfák ligetes „kis” parkját.
Az viszont örömteli hír, hogy a Szent
István park nyugati oldalában, államalapító királyunk szobra mellett lévő
kis játszóteret felújították, körbe kerítették, hamarosan kikerülnek a padok
is. A gyerekek bizonyára örömmel fogadják majd az újabb játszóeszközöket
is, melyeket várhatóan még szeptemberben kihelyeztet az önkormányzat.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Most inkább képekben számolok be arról az elmúlt húsz- harminc évben példátlan méretű,
felújítási, javítási, korszerűsítési programról, mely ugyan sok
kényelmetlenséggel jár, de nagyon fontos életszínvonalbeli javulást hoz majd számunkra!
Mindez a teljesség igénye
nélkül, hiszen még számos helyen zajlanak, zajlottak munkálatok, s nagyon sok lakossági jelzés is érkezett közben,
hogyan tehetnénk még színvonalasabbá,
rendezettebbé környezetünket! Fa- bokorés virág ültetések is várhatóak még, s a kutyapiszokgyűjtő
edények, padok, szemétgyűjtők kihelyezése is napirenden
van.
Mint láthatő, tartjuk a ciklus
elején elfogadott időbeosztást
és ígéreteket, így jövőre a má-

sodik ütemmel folytatódik a
szerviz út felújítás, parkoló kialakítás és járdaépítés is! Továbbra is fokozott türelmet és
odafigyelést kérek mindenkitől, hiszen a munkák még folynak, s megindult az őszi tanév
is! Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, szeretteinkre a közlekedésben!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805
vagy a 06-70-337-16-06 számon
hétköznap 8-19 óra közt, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s
természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet képviselője

Járdaépítés

Hővezetékcsere

Utak javítása, nyílászárócsere,
vizesblokk felújítás

Óvoda, Bölcsöde teljes
szigetelés

Parkolók felújítása

Padkák, egyéb hibák javítása

Kedves Lakótársaim!
Forduló ponthoz érkeztünk
szeptember 4-én. A Szent István Általános Iskola új épületében elkezdődött a tanítás.
Hogy ne maradjunk gyerekek
nélkül, az új iskolához a régi
körzetben lakó gyerekek az Önkormányzat által biztosított
buszjáratokra itt szállnak fel. A
régi épületben egy évig szünetel a tanítás. Ezen időszak alatt
az épület teljes felújítására és
bővítésére kerül sor. A beruházás rövidesen indul. Ezt követően, 2018 szeptemberében, egy
teljesen felújított, átalakított
és jelentősen kibővített épületben a Katolikus Egyház által
fenntartott iskolában kezdődik
meg a tanítás.
Már szokásosnak mondható
nyári intézményi felújításokra
is ütemezetten kerül sor. 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 került 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 már korábban adtam hírt, de ezúton
is hirdetem, 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 kapcsolódó-

an említem, hogy hamarosan
kitáblázásra kerül a Szakorvosi Rendelő parkolójában az a
parkolási idő korlátozására vonatkozó tábla, mellyel az elmúlt hónapokban a Város Önkormányzatához a közintézmények parkolóinak rendszerével
kapcsolatban érkezett számos
panaszt szeretnénk orvosolni. Ugyanis sokan rendszeresen P+R parkolóként használják pl. ezt a parkolót. Ezáltal az
intézménybe érkezők parkolását nehezítik meg. Az intézkedés a Szakorvosi Rendelő 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-felügye-

lete fogja ellenőrizni, és az ő
feladatuk lesz a három órás határidő esetleges túllépésének
szankcionálása is.
Bízunk benne, hogy az új
rendszernek
köszönhetően
rendezettebbé válik a rendelet hatálya alá tartozó területen
a parkolás, és mindenki a rendeltetésének megfelelően fogja igénybe venni az intézmény
parkolóját.
Befejeződött a Béke utca és a
Nap utca felújítása is, amely során megújult az úttest.
Észrevételeiket,
javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Az elmúlt hónapban befejeződtek a
Gérecz Attila Tanuszoda építési munkálatai és a tervek szerint 2017. szeptember 18-án megkezdődik a tanuszoda próbaüzeme, amely várhatóan egy hónapig tart. A próbaüzem
időtartama alatt az uszodát csak a városi oktatási intézmények tanulói látogathatják a testnevelés órák keretében tartandó úszásoktatások alkalmával. A próbaüzemet követően,
várhatóan október második felétől
nyit ki az uszoda jegypénztára és ekkortól a tanítási időn kívül a lakosság
számára is elérhető lesz. A nyitvatartási időt és a jegyárakat az üzemeltető Nemzeti Sportközpont fogja meghatározni.

Az őszi faültetés iránti igények felmérésére városunkban augusztusszeptember hónapban kerül sor,
ezért kérem, hogy aki fát szeretne igényelni az ingatlanával határos
közterületre, szíveskedjen ezt – az ingatlan címének és az igényelt facsemeték számának megjelölésével –
jelezni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus levélcímemen. Az idei aszályos nyári
időszakban több, a korábbi években elültetett fa is kiszáradt városrészünkben, amelyek pótlását fogom
kérni. Hangsúlyozni szeretném, hogy
csak azok az ingatlantulajdonosok
kérjék a facsemeték elültetését, akik
a későbbiekben készen álnak az el-

ültetett fák gondozására, mindenekelőtt a száraz időszakban történő locsolásukra. A tavaly elültetett fákat
igénylőik általában szépen gondozták, azonban sajnos kivétel is tapasztalható, ezért tartottam fontosnak a
fentiek kiemelését.
Észrevételeiket, javaslataikat várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.
com
Levélcím:
2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

Körzetünkben nyílt meg a város új iskolája
A szeptemberi iskolakezdés
kerületünk szempontjából kiemelt esemény volt, ugyanis a Repülőtéri úton átadásra
került a Szent István iskola új
épülete. A beruházás állami finanszírozású volt, azonban nekem, mint helyi képviselőnek
is adódtak az iskola indulásával
kapcsolatos feladataim. A helyi
lakosok elsősorban a Fóti út és
a Repülőtéri út forgalmának
növekedése miatt aggódtak.
Szabó József képviselőtársammal szerveztük meg a reggeli iskolai céljáratok rendszerét,
ami egyrészt azért volt fontos,
hogy az iskola régi körzetében
lakó tanulókat az új épülethez
szállítsa, azonban kerületünk
közlekedési helyzetén is segít
ez a megoldás, ugyanis, minél
több gyerek utazik a céljáratokon, annál kevesebb autó lesz
ezeken az utakon. Néhány napos működés után tapasztalható volt a buszt igénybe vevő
gyerekek emelkedő száma,
ami pozitív fejlemény.
A helyi menetrendhez is
hozzányúltunk, amelynek az
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volt a célja, hogy a Fóti út mentén lakó tanulók is busszal juthassanak el az új iskolához,
ugyanis a céljáratok csak a Fóti
út 2. előtt állnak meg. Néhány
hetes tapasztalat után gondoljuk át ismét a helyzetet, és
döntünk a változások véglegesítéséről, vagy további finomhangolásáról.
A közlekedésbiztonság is kiemelt szerepet kap az új iskolánál. Egyrészt javasoltam,
hogy a repülőtér felől az elsőbbségadás táblánál is álljon
egy rendőr reggel, aki tudatosítja a nem szabálykövető autósokkal, hogy az Alagi majori útnak van elsőbbsége, másrészt a gyerekek átkeléséhez
kialakított új gyalogos átkelőhelyhez is javasoltam egy közlekedési lámpa kiépítését. A
Repülőtéri út forgalmának további biztonságosabbá tételéről a Városháza a szeptemberi
tapasztalatok alapján fog dönteni.
Régóta húzódó téma a gyalogos átkelő megépülésére a
Gardénia köz előtt. A tervek

és az engedélyek rendelkezésre állnak, a Városháza a kivitelezésre még a nyár elején ajánlatot kért, azonban ezek még
mindig nem állnak rendelkezésre. Ez számomra elfogadhatatlan, az ügyintézés gyorsítását kértem a városvezetéstől.
Rendszeres probléma, hogy
a Rákóczi utca és a Fenyves
utca sarkán lévő kiserdőbe illegálisan raknak ki szemetet,
vagy öntenek ki építési törmeléket. Bár nem feladata a Közüzemi Kft-nek az illegális hulladék rendszeres elszállítása,
kértem a beavatkozásukat, ill.
javasoltam a Városháza felé,
hogy a megelőzésre vonatkozóan javaslatokat dolgozzanak ki.
Még a nyár folyamán, lakossági javaslatra kértem a Közüzemi Kft-t, hogy az útmenti
fűnyírások során fokozott óvatossággal járjanak el, és az
esetlegesen az úttestre kirepülő törmelékekre ügyeljenek.
A júniusban általam bejelentett úthibák kijavításra kerültek. A Városüzemelteté-

si osztály vezetője kéri, hogy
a még fellelhető úthibákat jelentsék mielőbb be, mert a
tél beállta előtt ezeket még
ki szeretnék javítani. A bejelentéseket az ügyfélszolgálatra (ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu) és nekem másolatban
(thomacsaba@hotmail.
com) szíveskedjenek eljuttatni.
Több bejelentés már érkezett
a témában, ezek már szerepelnek az utolsó negyedéves javítási tervben, én is nyomon fogom követni a javítások megvalósulását.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Augusztusi hibaelhárítások, kérelmek
Kezdetét vette augusztus első
hetében a 6-os sz. körzetben a
kátyúk és úthibák helyreállítási
munkálatai. A szakszerű munkálatokat a Penta Kft. alvállalkozója
végezte el.

Javítási munkálatok
a Báthory és a Bocskai utca
kereszteződésénél
Hegyi Ferenc örömét fejezte
ki, hogy megújult a Báthory
út egy szakasza
- A Közigazgatási szünet alatt
az előzőleg kért kátyúzást a Rákóczi úton - Hunyadi és a Báthory
utca közötti szakasz - elvégezték.
Az úthibák helyreállításának csak
örülni lehet, de ennek egyenes
következménye, hogy a körzetben található Rákóczi út szőnyegezése elmarad. Netán a jövőben
lehet-e rá számítani, kérném nézzék el nekem, mert sajnos nem
tudom garantálni. Az előzőektől független újabb kátyúk megszüntetését jeleztem, a Tábor, a
Rákóczi úton, míg a Bocskai és
Báthory találkozásában megsül�lyedt az úttest, és kátyú is van.
A Báthory utca elején, a Báthory utca 4. előtti kátyúk, a Báthory utca 7. bejáratánál két helyen
és az 1. sz. előtt is megsüllyedt az
aszfalt. A Báthory utca páros számozású oldalán még évekkel ezelőtt a csíkban aszfaltozott út repedezik, töredezik. Gyakorlatilag a Báthory utca rövid szakasza, a Kossuth L. utca és a Rákóczi
út között szintén szőnyegezésre
szorul, mely elképzelésemet jeleztem a város alpolgármestere
felé, aki az utak felújításáért felelős személy.
- Érdeklődések: A Mányoki
Ádám téren lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetnél kért kb: 7-8

méter hosszúságban járda kialakítását kértem. A 6-os körzetben
kért 4 utca újra szőnyegezésének
lehetőségéről Erdész Zoltán alpolgármester úrtól érdeklődtem
írásban
- A legutóbbi információ szerint előbb a Bajcsy Zsilinszky út
rekonstrukcióját végzik el, majd
azt követően a Kossuth L. utca
készülhet el. Emlékeztetőmben
a rekonstrukció várható időpontja felől érdeklődtem e-mailben a
pm.i tanácsadótól
- Balesetveszély elhárításának ismételt kérelme a Kossuth L.
utca 37. előtti úthiba megszüntetése érdekében
- A Fóti út és Kálvin J. utca sarkon kidőlt, valaha kilométert jelző betonoszlop elszállítása a közüzemi KCR-es tehergépkocsijával
megtörtént
- A Sződi utca 11. ingatlan elé 2
db vérszilva fát szeretne a hölgy,
mely kérését továbbítottam
- A Krúdy Gy. utca 22. előtti gallyazás megtörtént, melynek munkálatait a lakó telefonon
köszönte meg. A József utca 26.
esetében a sarokingatlan előtti akácfák ketté vannak hasadva,
ezért a balesetveszély elkerülése érdekében a fák csonkolását
kértem
- A Kossuth L. utca 14. előtti telefonakna teteje beszakadt, cseréjét a Hivatal, majd a Magyar Telefon Társaság felé is jeleztem
- Alkotmány - Vasvári Pál utca

sarkon lévő állami és a Görgey
utca 5. ill. a Zalán utca 2. magántulajdonban lévő területek gaz
és parlagfű mentesítése végett a
Jogi Osztályhoz fordultam
- A Vasvári Pál - Rákóczi sarok
találkozásánál a járda és úttest
közötti rövid szakasz helyreállítása, a balesetveszély megszüntetése érdekében szükséges
- A Mikszáth utca 3., az Alkotmány utca 44. lakói a járdaépítési igényüket jelezték. Előbbi
21, míg utóbbi 31 m hosszúságú
földjárda. A helyszín megtekintése után kérelmet nyújtottam be
- ELMŰ-től a Szondi utca 2-6
– 4 alkalommal – és újabb 17 címen kértem a közvilágítás helyreállítását
- A Mányoki Ádám tér 2. elé is-

meretlen személyek zsákot dobtak el az éjszaka leple alatt. A bűz,
a zsák ismeretlen volta miatt a
hölgy telefonon hívott fel A váci
Zöld Alapítványt hívtam, majd
sms-ben kértem az illetékest, az
állati tetem elszállításával kapcsolatban
- A Királyhágó utca 31-33 előtt
a szegélyek megemelkedtek, az
aszfalt szétrepedezett, melyet
az ott lakó jelzett A rövid szakasz
balesetveszélyes a gépjárművezetők számára. Rés keletkezett,
ahová a csapadékos időszakban a befolyó víz kátyút okozhat.
A szemle végeztével az osztályhoz fordultam
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője

Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Nap 2017. -

T

Várjuk jelentkezését!

isztelt Dunakeszi Lakótársunk! Idén ősszel rendezzük meg az
immár szokásos Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot.
Az előző években partnereink és más környezetvédelmi szervezetek, dunakeszi lakóközösségek, magánszemélyek segítségével több mint 50 helyszínen számoltunk fel közös erővel városunk területén illegális hulladéklerakókat, szemétdombokat, tisztítottunk meg
szemetelők által "favorizált" parkokat, sétahelyeket, zöld területeket. Az
ilyen módon összegyűjtött és városunkból elszállított hulladék mennyiségét csak becsülni lehet, eddig közel 100 tonnát tehet ki a tömege. Ezt
nem egyedül, hanem lakossági összefogással, sok dunakeszi polgártársunk áldozatos munkájával értük el!
Idén 2017. október 7-én szombaton 10 órától tartjuk a 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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körzeti
képviselőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
Szeptember 8-10. között lezajlott a Katonadombon városunk
legnagyobb közösségi rendezvénye, a Dunakeszi Feszt. A három
nap alatt több mint húszezer ember látogatott el a rendezvényre,
átélve a Dunakeszi a Mi városunk
érzést.
Augusztus hónap folyamán az
alacsonyabb nyári forgalmat kihasználva a körzet több útján is
aszfaltjavítási munkálatok folytak.
Kátyúkat javítottunk a Kiserdő utcában, az Iskola utcában és az állami utak közé tartozó Rév úton is
aszfaltozott a Magyar Közút. Külön
örvendetes, hogy a nagyon rossz
állapotban lévő Kisfaludy-Rév út
sarok is új burkolatot kapott.
Véget ért a strandszezon, ideje
levonni annak első következtetéseit. Ebben a témában minden lakónak várom a véleményét, hogy a

lehető legjobb irányba folytathassuk a terület fejlesztését. Annyi bizonyos, hogy az Önkormányzat a
következő szezonra a sétány meghosszabbítását és a szolgáltatások
bővítését tervezi a területen. Továbbra is célunk az, hogy a térség
legszebb dunai strandja alakuljon
ki nálunk a hozzá kapcsolódó ligetes parkerdővel együtt. A partszakasz és a mellette fekvő Katonadomb kiváló séta és pihenőlehetőségeket nyújt már most is minden
korosztály számára.
Elindult a tanítás az iskolákban.
A körzet gyerekei közül legtöbbet
befogadó Bárdos iskolában a nyáron az alsós épület udvarán folytak fejlesztési munkálatok és a
szülők kérésére megépült az Iskola sétányon egy járda, amely megkönnyíti és biztonságosabbá teszi
a közeledést az alsó és a felsős iskolaépület között.
Október 7-én szombat 10 órára
szervezi az Önkormányzat a Du-

A Város tortájának osztása
a Dunakeszi Feszt egyik legvonzóbb attrakciója volt
nakeszi Köztisztasági Napot. Kérem minden körzetben élőt, aki
1-2 órát hajlandó rászánni környezetünk jelentkezzen, én ott
leszek! Jelentkezni lehet e-mailben, a
rendezettvarosert@freemail.hu
címen, vagy telefonon,

a 0620/ 923 5149-es számon,
László Erzsébetnél.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Nem minden szelektív, ami műanyag
A város kommunális és szelektív hulladékszállítását végző Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. kiemelt feladatának tekinti a lakosság kulturált kiszolgálását, a település lakókörnyezetének megóvását – nyilatkozta lapunknak Glasza Gábor városüzemeltetési vezető.

M

int fogalmazott
szolgáltatásaikat
igénybe vevők
nagy többsége
ismeri és be is tartja pl. a szelektív hulladékgyűjtés előírásait, ám vannak, akik kevésbé
ismerik, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják.
– Ezért tartom fontosnak
pontosítani, hogy a sárga
színű zsákban a szelektíven
gyűjtött PET palackokat, míg
az átlátszó zsákba a kozmetikai és tisztítószeres, mosószeres (HDPE, PP anyagú flakonokat) és a tiszta fóliát, a fém
hulladékot és a tetra pak dobozokat gyűjthetik.
Talán nem mindenki tudja,
hogy az átlátszó zsákba sem
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lehet mindenféle műanyagot gyűjteni, mert a feldolgozó üzem nem veszi át cégünktől. Ennek oka, hogy a több
száz féle műanyag feldolgozását a technológia nem teszi lehetővé – húzta alá Glasza Gábor, aki példaként említette
az étel kiszállításnál használt
dobozokat. – Ebbe a körbe
tartoznak a mikrohullámúban használt műanyag dobozok is, melyekben olyan adalék anyag van, ami meggátolja, hogy elolvadjanak, ám
éppen emiatt nem lehet feldolgozni sem. Sajnos az átlátszó zsákok tartalmával van a
gond, mert nagyon sokan azt
gondolják, hogy minden szelektív, ami műanyag. Pedig

nem minden szelektív, ami
műanyag. - hangsúlyozta. A
szelektíven gyűjtött papírhulladékot a kuka mellé lehet kihelyezni.
A Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. városüzemeltetési vezetője megerősítette,
hogy kéthetente szállítják el
a szelektíven gyűjtött anyagokat. – A szállítási menetrend
egyébként cégünk honlapján, a www.dkkozuzemi.hu-n
megtalálható sok más egyéb
információval együtt.
A szállítást végző kollegák
kérése, hogy a teli zsákokat
beazonosítható módon rakják
ki az új zsákok zavartalan elhelyezése érdekében. - A szelektív hulladékgyűjtő zsáko-

kat díjmentesen bocsátjuk a
lakosság rendelkezésére, azokat a postaládákban vagy a
kerítésen helyezzük el, mindig annyit biztosítva, amen�nyi elszállításra került.
Glasza Gábor arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy
más településektől eltérően –
ahol évente egyszer van lomtalanítás – Dunakeszin folyamatosan elszállítják a kuka
mellé kihelyezett lomot. Ezért is kérjük a lakosságot,
hogy vigyázzanak saját környezetükre. Közösen óvjuk,
védjük lakókörnyezetünket –
kérte a városüzemeltetési vezető.
(Vetési)

Házhoz mentek
a rendőrök
A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság osztályainak munkatársai a
helyi sajtó segítségével rendszeresen tájékoztatják a lakosságot a
mindennapi életüket érintő közlekedési, bűnmegelőzési, hatósági
kérdésekről. Szeptember elején a közlekedésrendészeti osztály vezetője és egy bűnmegelőzési előadó tartott előadást a Dunakeszi
Nyugdíjas Kiránduló Klub felkérésére.

A

város legnagyobb létszámú civil közösségének tagsága ezúttal is megtöltötte a József Attila Művelődési Központ
színháztermét, ahol Zupka Sándor klubelnök bevezető gondolatai után Serfőzőné Kozma Ilona,
a közlekedésrendészeti osztály vezetője előadása kezdetén a gyalogos és a kerékpáros közlekedés tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az alezredes asszony
szavaiból kiderült, hogy a legtöbb
baleset a délutáni órákban történik, melynek okait elemzik. Kiemelten hangsúlyozta a megelőzés
jelentőségét, melynek egyik alapja
a KRESZ betartása, a körültekin-

tő közlekedés. „Az úttesten a gyalogos, akkor haladhat át biztonságosan, ha mielőtt rálépett volna,
meggyőződött annak veszélytelenségéről. Nagyon fontos az egyértelmű szándék, és jelzés, valamint a szemkontaktus felvétele a
gépkocsivezetővel.” – emelte ki az
osztályvezető, aki kérte, hogy a
megváltozott látási viszonyok alkalmával viseljenek világos, észlelhetőséget elősegítő ruházatot.
A Pest megyei Baleset- megelőzési Bizottság támogatásával 120 db.
láthatósági mellény került kiosztásra, valamint fényvisszaverővel
ellátott bevásárlótáska, és kerékpáros lámpa szett.
Nyisztor Andrea rendőr főtörzs

zászlós, bűnmegelőzési előadó az
időskorúakra veszélyt jelentő elkövetési magatartásokról és azok
felismeréséről beszélt. Ezen belül
kitért az úgynevezett trükkös lopásokra, melyeket akkor követnek el, amikor szolgáltatókra hivatkozva csöngetnek be az „ügyfelekhez”, vagy tűzifa értékesítés
során. Felhívta a szép korúak figyelmét, hogy napirendjüket idegen személlyel ne osszák meg, ne
beszéljenek vele értékeikről, és arról sem, hogy hol tartják. De azt
se említsék, hogy egyedül élnek.

Az esti órákban, sötétedés után,
amennyiben nem fontos, ne menjenek ki egyedül közterületre.
Nyisztor Andrea a felderítés érdekében hangsúlyozta, hogy a műszaki készülékek gyári vagy egyedi
azonosító számait írják fel. Figyeljenek környezetükre, amennyiben
sérelmükre követtek el bűncselekményt, igyekezzenek a lehető legtöbbet megjegyezni az elkövetőről, hiszen ez a rendőrség munkáját nagyban segíti.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Magyar Eszter

A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
a korábbi évek gyakorlatát folytatva,

díjtalan elektronikai és veszélyes
HULLADÉKGYŰJTÉST
szervez Dunakeszin.
Időpont: 2017. október 07., szombat 8 - 14 óráig
az alábbi helyszíneken.

Elektronikai hulladékgyűjtés:
2120 Dunakeszi Casalgrande téren, az OTP mögötti parkolóban, valamint
a 2120 Dunakeszi Szent István utca 1. sz. alatt Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. telephelyének parkolójában adhatók le.
Veszélyes hulladékgyűjtés:
Veszélyes anyagokat kizárólag a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft
Szent István utca 1. szám előtti parkolójában veszik át:
• Festék és lakk hulladékok
• Irodatechnikai hulladékok
• Fáradtolaj
• Oldószerek és oldószer
keverékek
• Szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas szórópalackok
• Vegyszermaradékok
• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
• Étolaj

• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek
Nem veszünk át:
• Palát
• Hungarocellt

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az ingyenes
gyűjtést kizárólag dunakeszi lakosok részére szervezzük! Ezért
kízárólag csak lakossági mennyiséget lehet leadni és csak dunakeszi
lakcímkártyával rendelkezők vehetik igénybe!
Kérdésével kérjük, hívja 06-27-341-789 telefonszámon a szállítást.
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30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Újra emelkedik a pedagógusok bére

Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétől a pedagógusok, akkor fejeződik be ugyanis a 2013ban beígért béremelés újabb üteme.
OKTATÁS Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb pedagógusbér fejlesztése folytatódik szeptemberben, az érintettek hét–tízezer
forinttal magasabb fizetésre számíthatnak. A
pedagógusok bére az elmúlt néhány évben átlagosan ötven százalékkal emelkedett. 2010ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért
a pedagógusok voltak az elsők, akiknek életpályamodellt és átfogó, többéves béremelési programot indított a kabinet. Hét évvel ezelőtt egy
húsz éve tanító, főiskolai végzettségű pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az
idei év végére a fizetése bruttó 301 ezer forint
lesz. A béremelés érinti az óvónőket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat, a felsőfokú végzettségű bölcsődei
nevelőket, valamint a területi gyermekvédelmi
szakszol-gálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is. Ma már egyre több fiatal dönt a
pedagógus-életpálya mellett. Egy fiatal, pálya-

kezdő, főiskolai végzettségű óvodai pedagógus, vagy pályakezdő, főiskolán tanult bölcsődei nevelő bruttó bére is emelkedett, méghozzá
hatvanezer forinttal. Valószínűleg a béremeléseknek is köszönhető, hogy rövid idő alatt harminc százalékkal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma. Ez azt is jelzi, hogy egyre többen látják kiszámíthatónak, vonzónak a pályát.
Palkovics László oktatási államtitkár korábban
azt mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nőtt
a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez képest 552 milliárd forinttal többet költ a kormány oktatásra, jövőre a köznevelés mintegy
71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz képest jövőre 315
milliárd forinttal több jut a pedagógusok béremelésére, amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy a tanítók és tanárok megbecsülést, a
diákok pedig jobb minőségű oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár azt mondta, kibővítenék a nehéz körülmények között végzett
munkáért járó, eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot

Forrás: MW

Ismét vonzó a pedagógusi pálya,
jelentősen emelkedett azok száma,
akik ezen a területen helyezkednének el
Fotó: Shutterstock
MINŐSÍTÉSSEL
MÉG MAGASABB A FIZETÉS
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt az idén
a minősítési eljárásban, ami lehetővé teszi,
hogy jövőre magasabb fizetési kategóriába
lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal
közlése szerint, a jövő évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de várják a további
pályázókat is.

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

Hamarosan érkeznek az ingyenes tankönyvek
Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptemberétől a pedagógusok, akkor fejeződik be ugyanis a
2013-ban beígért béremelés
újabb üteme.
ISKOlA Több mint egymillió diák
kap ingyen tankönyvet augusztus
végéig. A kormány döntése alapján az új tanévtől már nemcsak az
alsó tagozatos diákok, hanem az
5–9. osztályos tanulók is ingyen
jutnak a tankönyvekhez. Erre 12
milliárd forintot különítettek el
a költségvetésben – ismertette a
részleteket Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
parlamenti államtitkára. A politikus jelezte, hogy a szeptemberi
családi pótlékot is több mint egy
héttel korábban, augusztus végén
folyósítják, mivel sok családnak
fokozott anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés.
A Könyvtárellátó (KELLO) sze-

rint nem lesz gond az iskolakezdéskor, mert időben megérkeznek
az oktatási intézményekbe a kiadványok. A tízmilliomodik tankönyv már július 19-én, vagyis határidő előtt elkészült, a kiadványok nagy részét Debrecenben,
az Alföldi Nyomdában gyártották.
A magyar könyvnyomtatási kapacitás 70 százalékával rendelkező
konzorcium idén 1001 különböző állami tankönyv nyomtatására
kapott megrendelést. A nyomdai
munkák befejezése után a KELLO
elkezdte kiszállítani a tankönyvcsomagokat.
Jelentősen nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is. Rétvári Bence korábban azt nyilatkozta, hogy 2010
óta közel 50 százalékkal, 370 forintról 570 forintra emelkedett az
egy gyermek egynapi nyári szünidei étkeztetésére fordított összeg.
Mint kifejtette, az étkeztetés időtartama 54 napról 70 napra nőtt, a

Időben érkeznek a tankönyvek. Fotó: MTI
napi költségkeret emelésével pedig
bőségesebb és jobb minőségű ételt
kapnak a szünetben a szociálisan
rászoruló gyerekek.
A szünidőben naponta több
mint 136 ezer gyermek számára kértek szüleik szünidei étkeztetést. Rétvári Bence azt is közölte, hogy idén mintegy 74 milliárd
forintot költ a kormány ingyenes,
illetve kedvezményes gyermekétkeztetésre, ami már több mint

két és félszerese annak, amit az
MSZP-kormány az utolsó évében,
2010-ben biztosított erre a célra.
Mindemellett a tehetősebb önkormányzatok maguk is hozzájárulnak a szünidei étkeztetés ellátásához.
Tématámogatás. Készült
Magyarország kormánya
támogatásával.

Forrás: MW
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Imre Zsolt: minőségi változást hozott a közigazgatás reformja

Új vezető a Dunakeszi
Járási Hivatal élén
A magyar közigazgatás reformjaként 2013. január 1-vel újra létrejöttek a több százéves múltra
visszatekintő járások. A Dunakeszi Járási Hivatalt megalakulásától egészen 2017. június 30-ig dr.
Bíró Attila vezette, aki új kormányzati feladat ellátására kapott felkérést, így közszolgálati
munkáját július 1-jétől a Miniszterelnöki Kabinetirodán folytatja. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017. július 15-vel Imre Zsoltot nevezte ki a Dunakeszi Járási Hivatal élére,
aki ezt megelőzően a Hatvani Járási Hivatal vezetője volt.
- Hivatalvezető úr, kérem önt, hogy
mielőtt az új megbízatásáról beszélgetnénk, röviden ismertese szakmai
életútját a dunakeszi polgárok számára, bár bizonyára nem kevesen
vannak, akik pedagógusként és a
váci választókerület egykori országgyűlési képviselőjeként ismerhetik.
- Vácott élek, nős, két gyermek
édesapja vagyok. Mint ahogy ön is
tett rá utalást, eredeti végzettségemet és foglalkozásomat tekintve pedagógus vagyok. Több mint tíz évet
töltöttem e területen tanárként, és
iskolaigazgatóként. Aktív szerepet
vállaltam a közéletben is, helyi önkormányzati, és országgyűlési képviselőként. Két cikluson át, 1998tól 2006-ig a Pest megyei 2. számú,
vagyis a váci központú választókerület országgyűlési képviselője voltam.
Itt jegyzem meg, hogy akkoriban
még Göd is a váci kerülethez tartozott, míg ma már a dunakeszihez.
Mandátumom lejárta után Pest Megye Közgyűlése elnökének kabinetvezetőjeként a hivatal működésében
és a tanügyigazgatásban, 2008-tól a
Naszály-Galga Tiszk ügyvezetőjeként, a társaság megszűnését követően pedig a Király Endre Szakközépiskola igazgatójaként a szakképzés átalakításában, a duális képzés
bevezetésében vállaltam aktív szerepet. Ezt követően 2013. január 1-től
egészen dunakeszi kinevezésemig
a Hatvani Járási Hivatalt vezettem.
Örülök, hogy most közelebb kerülhettem a családomhoz, és annak is,
hogy így talán még gyakrabban hallhatják a hívek a váci Fehérek Templomában – sokak szerint léleksimogató - a szaxofon és tárogató játékomat.
- A bemutatkozásból is kitűnik,
hogy széles körű szakmai rálátása
van az államigazgatás rendszerére,
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struktúrájára. Így kézenfekvő a kérdés: milyennek ítéli meg a Dunakeszi Járási Hivatal működési feltételeit?
- Érdemes különbséget tenni a
szakmai működésben, a személyi és
az infrastrukturális feltételekben. Az
eddigi tapasztalataim azt mondatják
velem, hogy a személyi feltételek tekintetében kiváló képességű kollégákkal rendelkezik a Dunakeszi Járási Hivatal. Minden adott ahhoz,
hogy feladatainkat jól tudjuk végezni. A tárgyi feltételek tekintetében
már közel sem ilyen pozitív a kép, de
bizonyos értelemben talán érthető is.
- Mire utal ezzel a kijelentéssel?
- Nem egyébre, mint arra, hogy a
2013-ban létrejött járási hivatalokat
el kellett helyezni, melyeknek bizony
sok helyen nem voltak meg az optimális feltételei. Kevés hivatal kezdhette működését új épületben, amely
megfelelt volna az európai színvonalnak. A Dunakeszi Járási Hivatal
is egy iskolával „társbérletben” végzi tevékenységét, ami közel sem a
legideálisabb. De az is kétségtelen,
Dunakeszi Város Önkormányzata
és a Kormányhivatal mindent megtett annak érdekében, hogy a hivatal
munkatársai megfelelő körülmények
között intézhessék a polgárok ügye-

it. A jelenlegi helyzet alapjaiban változik meg, ha elkészül a MÁV Nagyállomás épületének rekonstrukciója, melyet kimondottan a korszerű
hivatali ügyintézés igényei szerint
alakítanak ki. Mellette pedig felépül
két épület, melyeknek köszönhetően adottak lesznek a tárgyi feltételek is ahhoz, hogy európai színvonalon szolgálhassuk ki a lakosságot. A
rekonstrukcióra, a fejlesztésre kormánydöntés született.
- De addig is…
- Igen, addig is azon munkálkodunk, hogy a működés feltételeit javítsuk. Leginkább az okmányirodában „szorít a cipő”, mely jelen állapotában finoman fogalmazva sem
méltó a városhoz. Ezért most az Önkormányzat segítségével kifestjük,
átláthatóbbá formáljuk az ügyfélteret, hogy javítsuk az ügyeiket intéző
ügyfelek komfort érzetét, és az ügyfélváróban addig is kihelyezzük a látványterveket.
- Hol tartanak a MÁV Nagyállomás épületének felújítását előkészítő munkálatok?
- A látványtervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatánál tartunk. Talán nem mindenki tudja, hogy nemcsak a törté-

nelmi múltú épület – és körülötte
lévő tér - újul meg, melyben a Kormányablak működik majd, hanem
mellette zöldmezős beruházásként
felépül a Törzshivatal és a Földhivatal új épülete is a Postával szemben.
A rekonstrukciónak és a fejlesztésnek köszönhetően létrejön egy hivatali negyed, mely tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt jól megközelíthető lesz, ami rendkívül fontos az ügyfelek számára.

Felemeljük hangunkat a becsmérlőkkel szemben: megvédjük a nyugdíjasokat –
A családokról való gondoskodás csak akkor lehet hatékony, ha az összes nemzedéket érinti

- Ismert az a közvélekedés; új vezető, új szemlélet. Önnek vannak
ilyen irányú szakmai ambíciói?
- Nem azzal a céllal jöttem Dunakeszire, hogy mindenáron változtassak. Az viszont természetes, sőt kötelező, hogy új vezetőként az ember megnézi, van-e olyan pont, melyen változtatni kell, esetleg van-e
krízis helyzet. A hivatal jól működik, a már említett okmányirodán
kívül nem találtam kritikus pontot.
Az okmányirodában azonban nemcsak az infrastrukturális körülményeket kell megváltoztatni, hanem
az ügyintézés rendjét, és az ügyfél
várakozási időt is csökkenteni kell.
Ezt a problémát, ha szükséges, akkor munkaerő átcsoportosítással
oldjuk meg, mert ehhez sajnos plusz
létszám nem áll rendelkezésre.

Tuzson Bence államtitkár: a kormány kiáll a nyugdíjasok mellett

- A közigazgatási reform egyik
legfontosabb célkitűzése az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása volt. Véleménye szerint az élet igazolta a döntéshozók szakmai elképzeléseit?
- Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a szakmai koncepciót jónak tartom, hiszen az államigazgatási ügyek és hatáskörök több mint
fele átkerült a járási hivatalokhoz,
míg a helyi ismereteket igénylő döntésekkel járó ügyek továbbra is önkormányzati hatáskörben maradtak. Úgy vélem a feladatok átcsoportosítása lezárult, de az is tény, hogy
a járási rendszer már nem is bírna el
többet, a munkatársak így is eléggé
leterheltek. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a profiltisztítás feltétlenül előnyére vált a magyar közigazgatásnak, melynek - bátran kimondhatjuk - az állampolgárok a nyertesei. A reform az ügyfélkiszolgálás
tekintetében minőségi változást hozott. Az új szakmai struktúra kialakulását jól segíti, hogy harmonikus
az együttműködésünk Dunakeszi
Város Önkormányzatával, melynek
fenntartására Hivatalunk részéről a
jövőben is törekedni fogunk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

NAGYSZÜLŐK VILÁGNAPJA:

Kiemelt jelentősége van
a generációk közötti párbeszédnek

P

éldaértékű összefogás eredménye,
hogy Dunakeszi új iskolája megépülhetett – mondta lapunknak Tuzson
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője azzal
kapcsolatban, hogy az idén ősszel 680 tanuló kezdhette meg a tanévet a Szent István Általános Iskola 24 tanteremében. A 8510 négyzetméteres új épület és az ötszáz néző befogadására alkalmas tornaterem 4,6 milliárd
forintos állami támogatással épült fel. Nem
mellékes az sem – folytatta a politikus –, hogy
az épületet a legkorszerűbb energetikai rendszerekkel szerelték fel.
Aki iskolát épít, az a jövőt építi, ezt mondtam már az intézmény alapkőletételi ünnepségén is – emlékeztetett a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért
felelős államtitkára –, s azzal, hogy a munkálatok időre elkészültek, jövőre pedig az új
óvodát és bölcsődét is felépítjük, valójában a
jövő nemzedékeinek teremtünk alapot ahhoz,
hogy épp itt, az ország egyik legtöbb gyermekeket számláló tankerületében, a lehető legjobb körülmények között tanuljanak. Ehhez
hozzájárul az is, hogy a 2010-es kormányváltáskor megörökölt állapotokhoz viszonyítva ma már évente 552 milliárd forinttal többet költünk oktatásra. Ennek pedig egyik fontos elemét képezi az is, hogy csak az idén 3,5
százalékkal nő a pedagógusok bére – hangsúlyozta a képviselő, aki felhívta a figyelmet
arra is, hogy a legfiatalabb nemzedékekről
való gondoskodás jegyében, az Európai Uni-

óban egyedülálló módon, nálunk négyszázezer gyermek étkezik ingyen az iskolákban,
és a kilencedik évfolyamig ingyen juthatnak
tankönyvekhez a tanulók.
A magyar kormány a családot és a gyermeket tekinti a legfőbb értéknek – fogalmazott Tuzson Bence. Mint mondta, a családokról való gondoskodás azonban csak akkor lehet hatékony, ha az összes nemzedéket érinti,
ezért a kabinet olyan háromgenerációs családokban gondolkodik, amelyekben a nagyszülőknek is kiemelt szerep jut.
Európa sajátossága, hogy egyre idősödnek
nemzeti közösségeink, így nemcsak a család,
hanem a társadalom szempontjából is kiemelt
jelentősége van a generációk közötti párbeszédnek – tette hozzá. Nem tekinthetjük
azonban méltó párbeszédnek, a mai magyar
politikai ellenzék egyes képviselőinek viselkedését, akik ellenségesek a nyugdíjasokkal
szemben, s pártvezetőik rendszeresen sértegetik, becsmérlik, megalázzák a nyugdíjasokat. Ezúton is felszólítjuk őket, hogy kérjenek
bocsánatot a nyugdíjasoktól, számunkra felháborító és elfogadhatatlan kijelentéseikért.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a kormány
kiáll a nyugdíjasok mellett, s nemcsak a mindennapi jólétüket segítő intézkedéseivel, de
az idős emberek ellen irányuló támadásokkal
szemben is erélyesen felveszi a harcot. Meggyőződésünk ugyanis, hogy ez ugyanúgy a
családok védelmét és megerősítését szolgálja,
akárcsak az iskola- és óvodaépítések – fogalmazott az államtitkár.
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Hogy a kincs tovább fényesedjen
Hetedik Dunakeszi Feszt. Kimondani is jó, de ennél többet is jelentett mindazoknak, akik a három napos fesztiválon kedvük, ízlésük, érdeklődésük szerint válogattak a lehetőségekben, melyekből a Dunakeszi Programiroda
munkatársi gárdájának alapos szervező, előkészítő munkája eredményeként bőven volt választék szeptember
8-10-én.

H

a kicsit a jövőbe nézünk, vajon
mire emlékeznek majdan a mostani közönség ifjai, középkorúi és az
idősebb korosztály. A sárkányhajósok gigászi küzdelmére, Majka & Curtis magával ragadó koncertjére, a kistérségi hétpróba megmérettetéseire, a Város tortájára, a Dunakeszi Szimfonikusokra, a táncbemutatókra, a küzdősportok látványos attrakcióira? Ne
folytassuk a találgatást, mert egy valami biztosan megmaradt az emlékezetekben. Még pedig
az, hogy a hetedik Feszt is a programok gazdag tárházával vonzott mintegy harmincezer
lakost a Katonadombra, s ez a szám önmagában is sokatmondó.
S még valami elöljáróban. A hetes szám a
népmesék egyik bűvös száma. Hetedhét országon keresztül, olvashatjuk nemegyszer. A
kincsmondában pedig: hétévenként tisztul a
kincs. Nos, városunk egyik kincse, a Feszt, hét
év alatt egyre csak tisztult, fényesedett.
Pompásan kezdődött szeptember nyolcadikán a programfolyam. Vízre szálltak a sár-
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kányhajósok, hogy eldőljön, melyik csapat ér
elsőként a célba.
A Dunakeszi Feszt második napján folytatódtak a küzdelmek. A szurkolásmentes
„csend” közepette zajlott a főzőverseny. A falmászás és a rodeobika egyaránt az egyéni teljesítőképességet tette próbára.
Az erő velük volt. Mármint a szkanderezésre
vállalkozók megmérettetésénél.
A sörivó versenyben indulók a torkok nyelő
képességét tették próbára. Akadt, aki alighogy
szájához emelte a teli poharat, már le is „gurította” a mérsékelten habzó italt. De a történeti hűség kedvéért azt is elmondjuk, hogy volt,
aki csak többszöri próbálkozással tudta leküzdeni az innivalót.
Végül következett a mindent eldöntő kötélhúzás. Feszültek az izmok, vasmarokkal szorították, húzták a kötelet a csapatok.

Aztán vége lett a versengésnek s az esélyeket
latolgató várakozást követően a Nagyszínpadon lezajlott eredményhirdetés végén kiderült,
hogy az összesítés alapján a Vándorkupát idén
a mogyoródi csapat viheti haza, és őrizhetik a
városban egy esztendeig. Második lett a dunakeszi gárda, a harmadik helyen a gödiek végeztek, s idén a szigetmonostoriaknak jutott a negyedik helyezés.

Az eredményhirdetési ceremónián az érmeket és a kupát Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere adta át.
A sportvetélkedő egyenrangú partnere volt a
kultúra. A Nagyszínpadon az Apacuka zenekar
hódította meg a gyerekközönséget néhol rockos, máskor világzenei stílusban előadott dalaival. Énekesnőjük Pálfi Kriszta a műsor vége
felé a gyerekek gyűrűjében, a nézőtéren is megénekeltette lelkes rajongóit.
Más műfajban jeleskedett a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Népszerű zenedarabokat,
köztük filmzenéket is megszólaltattak Farkas
Pál vezényletével és befejezésként Iványi Márta és Gyombolai Bálint közreműködésével elhangzott Dunakeszi Dala.
Bátran állíthatjuk, hogy városunkban szinte
mindenki, de legalábbis a Fesztet látogató közönség ínyencnek számit. Ugyanis az asztalokra „feltálalt” 3500 szelet Város tortája, a Kun
Cukrászda remekműve az utolsó falatig elfogyott.
A Kisszínpadon is egymást követték a bemutatók. Az Idősek Napközi Klubja, majd a
Csiribiri pompon csapat táncának tapsolhatott a közönség. A Felkelő nap SE judo bemutatóját láthatta, a Bolgár Nemzetiségi Klub
képviseletében Györffy Gergely hegedűművész programját hallgathatta a közönség, köz-

tük a Fesztre érkezett Andon Bakalov, bolgár
testvérvárosunk, Ravda polgármestere, akit
Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő, külügyi tanácsnok megbízásából Kirov Gábor,
a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzati elnöke hívott meg városunk kiemelkedő rendezvényére. S ha már nálunk járt, természetesen
megnézte településünk új fejlesztéseit, köztük elsősorban az új Szent István Iskola nyerte meg tetszését.
A Dunakanyar Hangja idei versenyén Dunakeszi különdíjasa, Török Blanka Kalicz Sándor gitárkíséretével igényes műsor összeállítással mutatkozott be, majd a méltán népszerű Et
Vie Danse táncos produkciójának tapsolhatott
a közönség.
A bejárat melletti sátrakat a kulturális intézmények és egyesületek, a nemzetiségi önkormányzatok, a keresztény felekezetek mellett a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület
foglalták el. Utóbbi munkatársait meglátogatta Dióssi Csaba. Kérdésünkre Vincze Nikolett
tanácsadó elmondta, hogy jó ideje azon munkálkodnak, hogy minél tisztább és rendezettebb legyen a közterület. Az eredmények biztatóak, a lakosság egyre inkább együttműködő.
Ennek jele az is, hogy az október 7-re meghirdetett Köztisztasági Napra már most egyre többen jelentkeznek.
A második nap előbb Abaházi Csaba és a
Mégegykör zenekar rock and roll programja hozta lázba a közönséget, majd a popzene
nagyasszonya, Zoltán Erika nagy sikerű koncertjén voltak hallhatók új dalai és örökzöldjei.
Ezt követően DJ Dominique és Dj Thomx lelkesítette a zömében fiatalokból álló publikumot.

Ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus
rock and roll és torna bemutatók követték egymást a harmadik napon a Kisszínpadon. Majd
a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola német tagozatos tanulói táncbemutatóját, a Kőrösi Csoma Általános
Iskola néptánccsoportjait tapsolta meg a közönség, ezután akciódús bemutatót tartottak
a küzdősportok képviselői. Szórakoztató zenedarabok hangzottak el a Dunakeszi Koncertfúvósok hangversenyén, Szilágyi Szabolcs Balázs
vezényletével. A programokat városunk jeles
borásza, Guttmann Vilmos bemutatója zárta.
Beszélt a borkészítés műhelytitkairól és kóstolóval egybekötve bemutatta az általa előállított
és forgalmazott nedűit. A városi könyvtár által szervezett Irodalmi Szalon Bodrogi Gyulával a szalon házigazdája, Tarján Tamás irodalomtörténész váratlan és sajnálatos betegsége
miatt elmaradt.

Estére megtelt a Nagyszínpad előtti küzdőtér
és elkezdődött a várva várt nyereménysorsolás
Dióssi Csaba és Tuzson Bence jelenlétében.
Ám ezt megelőzően városunk polgármestere köszöntötte a közönséget. Először a sárkányhajósok diadalát idézte fel, majd így folytatta:
– Hét évvel ezelőtt azért indítottuk útjára
a Fesztet, hogy közösségteremtő program legyen. Örülünk, hogy az elmúlt években óriási
népszerűségre tett szert a rendezvény. A legnagyobb jutalom, ha sokan jönnek a városból szórakozni, együtt lenni.
Köszönetet mondott a Programiroda dolgozóinak a szervező munkáért, s azoknak is, akik
az infrastruktúráról gondoskodtak. Végül bejelentette, hogy jövőre is lesz Dunakeszi Feszt.
Kezdetét vette az izgalmas sorolás, melyen
közel egymillió forint értékű nyeremény várt
gazdára. A szelvényeket a Feszttel egy idős,
hét éves Róza húzta ki. A főnyeremény, a hagyományosan a Winkler Sport által felajánlott
MERIDA Mountain bike kerékpár kisorsolására megjelent a cég vezetője, Winkler Ede is. A
nyertes szelvény tulajdonosa Géczi Gábor városunk polgára lett. Mivel egyetlen nyertes sem
volt jelen a nézőtéren, számukra utólag juttatják el nyereményeiket.
A zárszót Tuzson Bence mondta el. Ő is
utalt arra, hogy a város vezetői közösségteremtő szándékkal indították útjára ezt a rendezvényt. A város ezáltal is több, jobb lett.
Szólt arról, hogy az utóbbi években Dunakeszi
a főváros környéki települések közül, de talán
Magyarországon is a legdinamikusabban fejlődők egyike. – Gratulálok ezért a város vezetésének, de a lakosságnak is, hiszen saját munkájukkal teszik otthonossá városukat. Bízunk
benne, hogy ez a folyamat nem áll meg, Végezetül csatlakozott a polgármester ígéretéhez,
amennyiben jövőre ismét találkozunk a Katonadombon.
Következet a várva várt Máté Péter Emlékest. A tragikusan elhunyt művész dalaiból ös�szeállított exkluzív műsorban – melyet eleddig
csak egyszer, februárban, Máté Péter 70. születésnapja alkalmából mutattak be a Kongres�szusi Központban – közreműködött Gallusz
Nikolett, Malek Andrea, Kovács Áron, Kökény
Attila, Tabáni István és a Bolyki Brothers énekegyüttes. A sokáig emlékezetes koncert méltó
befejezése volt az idei Dunakeszi Fesztnek.

Katona M. István

Fotó: Vörös István

GIGÁSZI KÜZDELEM –
ÚJRA DUNAKESZINÉL AZ ELŐNY

R

agyogó napsütés köszöntötte az évek
óta nagy presztízsként számon tartott modern kori légiók – Dunakeszi,
Göd, Mogyoród és idén először Szigetmonostor – küzdelmét. A hajók bemelegítésként feleveztek Dunakeszi északi határáig, ahonnan
indult a közel kétezer méteres távon vívott
gigászi verseny, amely a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a két szomszédvár, a házigazda Dunakeszi és az ugyancsak rendkívül
jelentős sport múlttal büszkélkedő csapattagokból álló Göd között dőlt el. A Duna közepén sikló motorcsónakból csodálatos képet
nyújtott a folyó vizét hasító hajók látványa.
A verseny idén is izgalmas volt a táv feléig, de onnantól kezdve jelentős előnyt vívott
ki ifj. Bauer Márton csapatkapitány irányításával és Erdész Zoltán alpolgármester részvételével a dunakeszi egység, amely – bár a gödiek és a szigetmonostoriak hősiesen küzdöttek – jó két hajó előnyét végig megtartva magabiztosan nyerte a Hetedik Dunakeszi Feszt
sárkányhajó versenyt. Harmadikként Szigetmonostor csapata „szakította át a bóják között kifeszített képzeletbeli” célszalagot, negyedikként az örök vidám és mindig lelkes
Mogyoród végzett.
A sportemberek és a szurkolók a Dunakeszi Koncertfúvósok dallamos zenéjére vonultak fel a Katonadombon elhelyezett nagyszínpadhoz, ahol előbb Erdész Zoltán alpolgármester, majd Dióssi Csaba polgármester köszöntötte a csapatokat és a nézőket. A
sport nemes szellemében vívott küzdelem
mellet a kistérségi együttműködés jelentőségét hangsúlyozva nyitották meg a háromnapos fesztivált, melyen mindenkinek nagyon
kellemes szórakozást kívántak.
A rövid megnyitó beszédeket az ünnepélyes díjátadás követte.
Este hat órakor pedig a Margaret Island
koncertjével kezdetét vette a zenei program,
melyben fél kilenckor a Majka&Curtis lépett
színpadra. Óriási ováció fogadta Majkáékat,
akik hírnevükhöz méltóan fantasztikus hangulatú koncerttel ajándékoztatták meg a
több ezer lelkes rajongó táborukat.
Vetési Imre
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A tehetség a gyermekkorban
kifürkészhetetlen. Rejtett titok, de egyszer feltűnik, mint
a búvópatak. S ha akad szülő,
pedagógus, patrónus, aki ezt
észreveszi és pártolja, akkor a
tehetség kibontakozhat.

A jövő tehetségeiért…

Í

gy van számos tudományágban, de nem kevésbé így van
a zenében. S ha ezt leszűkítjük a hangszeres zenére, máris ott vagyunk a felismerésnél, hogy
az egyik tehetségből kiváló zongorista lesz, a másik a hegedű vagy valamely fúvós hangszer avatott művészévé válik és sorolhatnánk.
De kell egy sarokpont, ahonnan
indulni kell. S ez esetünkben a tehetséggondozás, melynek avatott szakértője Dr. Domoszlai Erzsébet, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola zongora tanszak vezetője. Zenepedagógusi
munkássága során nem egy növedéke ismert előadó művész lett, de számosan vannak, akik a tanári pályát
választották s ennek során értek el
sikereket.
Ám míg a korábbi években a növendékei közül választódott ki az átlagnál kvalitásosabb, hat éve ezt már
nem bízza a véletlenre. Az akkori iskolavezetés valamint a jelenlegi igazgatóság támogatásával, a Bárdos Lajos Általános Iskolában az évente induló zenei tagozat első osztályából
választja ki a jelentkezőket az általa vezetett hangszeres csoportos előkészítő tehetséggondozó programba, melynek szervezését a zeneiskola
Dunakeszi Művészetéért Alapítványa is támogatja. A technikai feltételeken rendkívül sokat segített városunk jeles polgára, Kállay Gyula azáltal, hogy a különböző tanintézményeink számára zongorákat vásárolt,
köztük a Bárdos iskolának két pianínót adományozott.
A program gyökerei messzire
nyúlnak. A tanárnő szívesen említette Szakáll Lászlónét, aki 1971-ben,
mint a Bárdos iskola igazgatója létrehozta a zenei tagozatot azzal a céllal,
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hogy az éneklés mellett minden gyerek tanuljon meg valamilyen hangszeren játszani. A tagozat sikeressé
vált, s az elkövetkezendő években a
zeneiskolába a legtöbb jelentkező a
Bárdosból érkezett. Ehhez kis mértékben az is hozzájárult, hogy a két
tanintézmény akkoriban „kőhajításnyira” volt egymástól.
Aztán az igazgatónő nyugdíjba
ment, hamarosan a zeneiskola elköltözött jelenlegi helyére s kezdett
csökkenni az iskolából a zeneiskolába jelentkezők száma. Időközben Dr.
Domoszlai Erzsébet diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi
Kar népművelés- pedagógia szakán
és addigi tapasztalataira alapozva
„Zenei képességek felismerésének,
nevelésének, kibontakoztatásának
problémája hazánk iskolarendszerében” címmel sikerrel megvédte doktori disszertációját, melynek alapvetése Kodály Zoltán zenei koncepciójának vezérgondolata volt: „ Legyen
a zene mindenkié”
– Az eltelt hat év alatt olyan eredményeket értem el, hogy az innen
kikerült növendékek közül többen
nyertek már különböző szintű zenei
versenyeket, s a zenei pályára készülnek – fogalmazott a zenepedagógus.
– Követik régebbi, volt növendékek
példáját, köztük az országos hírű zenepedagógus Belák Erzsébetét, Morva Péterét, Vaitzner Adriennét, Bergl
Noémiét akik sikeres művészek, zenepedagógusok lettek s a Bárdosból
indultak.
– Évente csoportonként négy gyermek részére tartom a foglalkozásokat. Hetekre, napokra lebontott terv
alapján zajlanak az órák. A gyerekek játékos formában megismerkednek a hangjegyekkel, a kottaol-

vasással, az alapfokú zenei ismeretekkel. Alapszinten megtanulják a
hangszerkezelést, esetünkben a zongoráét úgy, hogy a legtöbb gyermeknél nincs odahaza zongora. S azért
jó a csoportos foglalkozás, mert hatással vannak egymásra is, kialakul egy egészséges versenyszellem,
és jó irányba halad a szocializációjuk is. Az elmúlt évek során számos
olyan tehetségre bukkantam, akik
ezután a zeneiskolában tanultak tovább, s egyébként valószínű, hogy elkallódtak volna zenei vonatkozásban. S most már a zongora mellett
más hangszerekre is tudok ajánlani növendékeket. A művészeti iskola rendkívül népszerű, a felvételin
hatalmas az érdeklődés, nagy a túljelentkezés, így nehéz bekerülni, de
még nehezebb a felvételin 8-10 perc
alatt kiválasztani a legtehetségesebb
gyerekeket. Ezen a helyzeten is segít
ez a program.
– A tehetséggondozásnak ez a formája egyedülálló az országban. Legközelebb, a zongoratanárok országos
fórumán, amelyet Dunakeszin rendezünk évek óta, egy teljes óra anyagát kérték bemutatni. S azt örömmel
újságolhatom, hogy ősztől a Szent
István Általános Iskolában is elkezdődik ez a program, két fiatal kollégám, Zrufkó Annamária és Bergl
Noémi vezetésével.
A nemes cél, hogy egyetlen tehetség se vesszen el, az elmúlt hat évben lényegében megvalósult. Ez igazolja, hogy a tanárnő kezdeményezése, módszere jó úton halad s mindez
okot ad arra, hogy a folytatás is eredményes, sikeres legyen. Leginkább a
jövő tehetségei számára.
Katona M. István
A szerző felvétele

VOKE József Attila Művelődési Központ
2017. OktóberI programjai
VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

Október 14. szombat 20 óra
Bikini koncert
Jegyár: 3.300.-Ft
Október 21. szombat 18 óra
Városi néptáncest
Október 27. péntek 19 óra

Dr. Buda László először Dunakeszin!
Elfogadni, szeretni és meggyógyítani önmagunkat

Október 11-én végre Dunakeszin
is találkozhatunk a Nyitott
Akadémia egyik legnépszerűbb
előadójával, a szomatodráma
nevű módszer megalkotójával,
Dr. Buda László pszichiáterrel,
akinek Mit üzen a tested?
című könyve már több tízezer
példányban kelt el.
Az előadás fókuszában az
önelfogadás és önszeretet témája
áll, ezek hiánya ugyanis komoly
befolyással bír az életben való
boldogulásunk minden területére.
A túlzott önkritika, az önutálat és az ebből fakadó önmegbetegítés
jelensége fájdalmasan gyakori. Mindennek többnyire a gyermekkorig
vagy a korábbi fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak. Az
elégtelenség, a „nem-kellés” érzése szintje a sejtjeinkbe égett, ezért
hiába mondják nekünk, hogy igenis értékesek, szerethetők vagyunk,
nem tudjuk elhinni magunkról. A belátás itt nem intellektuális kérdés,
több kell ahhoz, hogy javítsunk az önmagunkkal való viszonyunkon.

8 nő – színházi előadás
Jegyárak: 4.300-4.900.-Ft
Október 28. szombat 10.30 óra
Október 10. kedd 19 óra
Dumaszínház: Kiss Ádám és Benk
Dénes közös estje
Humor sapiens – a felegyenesedés
hátrányai
Jegyár: 3.100,-Ft
Október 11. szerda 19 óra
Dr. Buda László előadása
Önfeláldozás, önszeretet,
öngyógyítás a gyakorlatban
Jegyár: 2.300,-Ft

A Nyitott Akadémia standján – sok más, pszichológiai mű mellett –
kedvezményes áron lehet megvásárolni Dr. Buda László könyveit,
melyeket a szerző kérésre dedikál is.
Jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu oldalon és
személyesen, a József Attila Művelődési Központban.

Levente Péter műsora
Jegyárak: 1.900-2.500.-Ft
Október 29. vasárnap
10-17.30 óráig
Gyűrű kúra;
párkapcsolaterősítő tréning
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Kollár Albin:
A lényeg, hogy számon
tartjuk egymást!
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1977. április 1-i hatállyal nyilvánította várossá Dunakeszit. E jeles évforduló alkalmából indított rovatunkban tekintünk vissza az elmúlt négy évtized
történéseire, a város fejlődésére, az itt élők élményei, visszaemlékezései segítségével. Ezúttal
Kollár Albint, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolát 1978-as megnyitástól egészen 2008-ig irányító, immáron nyugdíjas igazgatót, Dunakeszi közügyeiben aktív szerepet vállaló díszpolgárt
kértük fel múltidézésre.
Petőfi Sándor Általános Iskolával.
Ez az összetartozás lett alapja Dunakeszi és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatának. Tanítványainkat lokálpatrióta szellemben neveltük. Munkatársaim, Mucsa Csabáné és Harangozó Katalin
szervezték és bonyolították a magas
színvonalú városi helytörténeti vetélkedőket. A kiváló teljesítmények
elismerésére több mint tíz bronzplakettet készíttetünk neves művészekkel. Az adott iskolaévek eseményeinek megörökítésére 17 évkönyvet bocsátottunk ki.

- A város „születésével” szinte
egy időben, 1978-ban nyílt meg a
Barátság úti lakótelep szívében a
település legújabb oktatási intézménye, - akkori nevén - a 4. számú Általános Iskola, melyet a kezdetektől egészen 2008-ig ön irányított. Mi újat hozott az intézmény a
helyi oktatási rendszerbe?
- Az új, lakótelepi iskolának ki
kellett vívnia rangját, ki kellett alakítania saját arculatát a többi intézmény között. A diákok középiskolára való alapos felkészítése mellett
mindenkor nyitottságra törekedtünk. Már az első tanévben testnevelés tagozatos osztályt indítottunk és több kísérleti programban
vettünk részt: Belák Gyuláné globális olvasástanítási-, Brundáné
Juhász
Éva
nyelvi-irodalmikommunikációs tanterv szerint tanított, Harangozó Katalin rajz tagozatos csoportot vezetett. Mivel az
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iskola a város kulturális szempontból ellátatlan részén épült, a gyerekek, szüleik és az érdeklődők számára koncerteket, író-olvasó találkozókat szerveztünk, a téli időszakban késő délutáni időpontokban
játékfilmeket vetítettünk. Harangozó Katalin létrehozta az iskolagalériát, melynek keretében máig
140 tárlatot szervezett. Minderre a lelkesült tantestület és világos,
nagy aulánk adott lehetőséget. A
városban elsőként szerveztük meg
a néptánc oktatást, amelynek vezetője Hornyák Bálint volt. Elsőként léptünk ki a számmal jelölt intézmények sorából: 1984-től Kőrösi
Csoma Sándor nevét viseli az iskola. A névadónk tiszteletére az iskola előtti téren avatott szoborral,
Szervátiusz Tibor szobrászművész
alkotásával városunk gazdagodott.
1990-ben testvériskolai kapcsolatot létesítettünk a székelykeresztúri

- Tősgyökeres budai fiatalemberként Dunakeszin alapított családot, ahol hamar bekapcsolódott
a helyi közéletbe, a civil közösségek tevékenységébe. Iskolaigazgatóként, ismert közszereplőként hogyan emlékszik vissza a városiasodás útjára lépett Dunakeszi nyolcvanas, kilencvenes éveire?
- Az 1977-ben nyert városi cím
még nem jelentett városi rangot. A
várossá válás folyamata hosszú időt
vett igénybe. Ennek a folyamatnak
fontos része volt a Duna-parti lakótelep gyors ütemű bővülése, amivel
a lakosok száma is jelentős mértékben nőtt: zsúfoltak lettek az iskolák,
óvodák és a lakossági szolgáltatások
színvonala sem tudta követni a nagy
léptékű változásokat. Nyári időszakban gyakran előfordult, hogy
korlátozni kellett a lakosság vízellátását. A nyolcvanas évek közepén a
város útjainak hossza 128 kilométer
volt, ennek csupán 20 százaléka volt
szilárd burkolatú. A lakosság száma
ekkor 27. 500 fő volt. A rendelő intézetben 17 szakorvos látta el a betegeket. Ezen adottságok ellenére, úgy
emlékszem, a helybeliek bíztak a
pozitív változásokban, hiszen a 80as évek második felében már épült

a gimnázium új otthona, elkészültek a vízellátás és egyéb
közszolgáltatások javításának
tervei, javultak a lakáshoz jutás feltételei. 1988 júliusában
megalakult az első jelentős civil szervezet, a Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület.
- Véleménye szerint jó
irányban fejlődött a település, sikerült lerakni egy szerethető város alapjait az elmúlt négy évtizedben?
- Az első évtizedekben a város fejlődésének ütemét a szűkös pénzügyi lehetőségek határozták meg. A mindenkori városvezetés fejlesztés iránti elkötelezettsége nyilvánvaló
volt: apró lépésekkel haladtunk előre. A 90-es években
nagy veszteséget jelentett több
helyi nagyüzem megszűnése, a MÁV Dunakeszi Járműjavítóban a tulajdonosváltás,
az alapos képzést nyújtó, szintén nagy múltú szakmunkásképző iskola Vácra költöztetése. Nagyon sok munkahely megszűnt Dunakeszin.
A rendszerváltozással viszont
nagyobb tér nyílott a civil
kezdeményezések
számára.
Köztereink megújultak, megszépültek. Útjaink mára teljes mértékben szilárd burkolatúak. Mindezért sokat tettek a
lokálpatrióták, főként Kovács
László és Kliment Géza, egykori képviselőtársaim. A helyi polgárok kezdeményezésére és vállalásaikkal több köztéri szobor díszíti parkjainkat.
Különösen az utóbbi évek fejlesztése nyomán nyert valódi
városi külsőt településünk, de
a szerethető város gyümölcsei
azonban még nem érettek be.
- Ön szerint, melyek a város
legnagyobb értékei?
- Dunakeszi egyik nagy
vonzerejét - ma még - a főváros közelsége jelenti: innen a reggeli és a délutáni csúcsidőt leszámítva - fél órán belül
elérhető Budapest központja. A mára egyre inkább feltárt múltunkat nagyon nagy
értéknek tartom. Óriási értékünk a Duna funkcionális és
látvány adottsága, a repülőtér
és a lóversenypálya. Kitűnő
nevelési-, oktatási-, közművelődési intézményeink vannak.
A helyi értéktár része az idénre nagyszerűen felújított, múl-

tunkat is őrző József Attila
Művelődési Központ, és a több
mint 100 éves, szintén közelmúltban átalakított, polgármesteri hivatal épülete.
- Az közismert, hogy lokálpatrióta szemléletű emberként sokat tett Dunakesziért.
Kérem, ne tekintse udvariatlannak a kérdést: ön mit kapott a várostól?
- Budán, a Vizivárosban nőttem föl, Dunakeszire nősültem. Hamar otthonomnak
éreztem Dunakeszit. Az elmúlt évtizedekben új barátokra leltem és nagyon sok emberrel tartok szoros kapcsolatot. Jó
találkozni nap, mint nap az ismerősökkel, néhány szót vagy
csak „mosolyt” váltani velük.
A lényeg: számon tartjuk egymást! Pályafutásom során több
nagyszerű elismerésben részesültem: 2008-ban Dunakeszi
város képviselő-testülete díszpolgári címmel tüntetett ki,
2011-ben pedig már nyugdíjas éveimben, nagy örömömre
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola címzetes igazgatójának nevezett ki.
- Pedagógusként sok ezer
fiatalt segített rátalálni a
sikeres emberi életutat és
szakmai pályát jelentő útra.
Az ifjúkori éveit maga mögött hagyott város számára
hogyan fogalmazná meg az
újabb négy évtized legfontosabb céljait?
- Szerintem a legfontosabb
célok között szerepel a lokálpatrióta szellem erősítése, ami
történeti örökségünk megbecsültségének nagyobb támogatását jelenti. A civil szervezetek
erősítése jelentősen növelheti a
belső kohéziót. Városszerkezetileg törekedni kell a kialakult,
túlzott linearitás enyhítésére,
a településrészeket keresztbe
összekötő haránt irányú kapcsolatok megvalósítására, erősítésére. A szerves város kialakítása még hosszú időt igényel. További feladat zöld területeink védelme, ápolása, a
2. számú főút tehermentesítése és a jelenlegi főúti kerékpárút nyomvonalának áthelyezése. A jövőbeli célok megvalósítását a magam lehetőségei szerint igyekszem szolgálni.
Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós

A 80. évforduló
nyitánya
A dunakeszi Szent Mihály-templom kibővítésének 80. évfordulója és a templombúcsú alkalmából rendezett
programok nyitánya az időszaki kiállítás, melyet Ft.
Kozsuch Zsolt atya nyitott meg, 2017. szeptember 3-án,
vasárnap 16 órakor.

A

kibővített templom
oldalhajójában már
többször is volt időszaki kiállítás, hiszen kiváló helyszínt nyújt a liturgikus tér ezen része. Így történt ez most is, amikor a 80 évfordulóra és a Szent Mihály
búcsúra készültünk.
Több éve próbáltunk a
Historia Domusban (az egyházközség saját „történelemkönyvében”) a 80 évvel ezelőtti
templombővítésről részletekbe
menő adatokat, feljegyzéseket,
tervrajzokat keresni; de csak
igen szűkszavúan írt mindezekről Faludi (Fieszl) János,
akkori plébános. Pár éve került
csak elő egy szekrény mélyéről egy nagy köteg poros, megsárgult dosszié, melyet idén tavasszal kezdett átnézni Szakáll
Lászlóné, Lujzi néni. Kiderült,
hogy a templom kibővítésének teljes dokumentációját is
tartalmazza az egyik dosszié.
Benne volt minden, amit eddig
kerestünk: tervrajzok, alaprajz,
építési napló, számlák, részletes leírások az építkezésről.
A plébánia irattárából számtalan korabeli irat, fénykép került elő, amelyeket részben digitalizálva, részben eredeti példányokat kiállítva napról-napra
gazdagodott a jubileumi anyag.
S hogy mit is tekinthet meg
a kedves látogató? 17 szövegesfényképes tablóból álló összeállítást a templom elmúlt 80 évének történetéről (az előzményekkel kibővítve). Korabeli
miseruhákat, liturgikus tárgyakat, misekönyveket, szobrokat.
A plébánia irattárának XVIIIXX. századi könyveit, dokumentumait. Több paravánt is
elfoglal a templomról készült
festmények, grafikák gyűjteménye. Feltétlen érdekes megtekinteni az 1935-ben készült
tervrajzokat, látványképeket és
a precíz alapozási tervet.
Liturgikus és történelmi kör
és korkép is egyben, mely min-

denki számára megtekintésre
érdemes. Bízunk benne, hogy
a kiállítás sokaknak nyújt újdonságot, a ”régi dunakeszieknek” fölidézhető élményeket,
emlékeket.

Tervezzük és reméljük, hogy
ezen kiállítási anyag kibővítésével, kellő utánjárással, sor kerülhet egy teljes körű kiadvány elkészítésére, mely Dunakeszi legősibb, máig funkcionáló épületét
és közösségét, a Szent Mihálytemplomot és az Egyházközséget hivatott bemutatni.
A kiállítás létrejöttéért köszönet illeti Szakáll Lászlónét
(Lujzi nénit), nyugalmazott iskolaigazgatót, a Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, Harangozó Katalin tanárnőt, a Városvédő és Városszépítő Egyesület vezetőjét. Segítségükre volt Budai László és
felesége Budai Lászlóné Katalin a kiállítási anyag összegyűjtésében, Denke Emma a tárgyak restaurálásában, tisztításában. Köszönettel tartozunk
Csákó Józsefnek és feleségének
Csákó Józsefné Edinának a kiállítás méltó körülményeinek
megteremtéséért valamint Dr.
Maczák Bélánénak szervező
munkájáért.
A jubileumi kiállítás 2017.
október 8-ig látogatható a „kéttornyú” Szent Mihály-templom oldalhajójában, a szentmisék előtt és után.
Szöveg:
Szabó Gábor szervező
Fotó:
VOKE Facebook-oldala
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Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is szeptember 2-án,
szombaton dunakeszi négy katolikus plébániájának hívei közös gyalogos zarándoklaton vettek részt a Dunakeszi határában lévő Árpád-kori templom romjához,
ahol közös szentmisén imádkoztak és kérték a Szentlélek kiáradását az új tanév kezdetén. A szervezők nem
titkolt szándéka, hogy a zarándoklat a jövőben hagyománnyá váljon.

„Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7)

Tanévnyitó szentmise és zarándoklat
az alagi romtemplomhoz

A

zarándoklat a Szent
Mihály templomtól indult, ahol a
Szent Mihály egyházközség, a Jézus Szíve egy-
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házközség, valamint a Görög
katolikus egyházközség hívei
gyülekeztek. A zarándok menet az alagi Szent Imre Templom érintésével - ahol az Egy-

házközség hívei csatlakoztak
a menethez - haladt tovább az
alagi majorban található Árpád kori templomromhoz. Az
egyházközségek azon hívei
számára, akik nem tudták vállalni a gyalogtúrát, a szervezők az Önkormányzat támogatásával, busszal juthattak el
a szabad téren megrendezett
rendkívüli tanévnyitó szentmisére.
A templomrom egy ligetes
fákkal körülvett területen található, ahol a fák koronája
természetes lombkupolát alkot
a templomrom fölé. Itt az átsejlő napsütésben valóban átszellemülhet a lélek. A liturgiát Kecskés Attila atya, a Szent
Imre Egyházközség plébánosa
celebrálta.
„Szokás minden tanév kezdetén minden egyházközösségben «Veni Sancte» szentmisét tartani, amikor a Szentlélek segítségét kérjük a tanulók számára. Idén közösen
imádkoztunk, és ez csodálatos
élmény volt. Különös ereje van
annak, amikor sokan együtt
énekelnek és együtt tapasztaljuk meg a Szentlélek jelenlétét!” szögezte le utóbb Kozsuch
Zsolt atya, a Szent Mihály
templom plébánosa.
Az egyházközségek a szentmise adományát a leendő Katolikus Iskola javára ajánlották fel.
Szabó József Dunakeszi önkormányzati képviselője, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka, az esemény
egyik fő szervezője elmondta,

hogy a közös szentmise ötlete régi keletű. „Tízenegy évvel
ezelőtt volt már egy zarándoklat az alagi templomromnál, a
római katolikus testvérgyülekezetekkel. Akkor a Szent Mihály-templom felszentelésének 250. évfordulóját ünnepeltük, Pünkösd alkalmából.
Tavaly elevenítettük fel ezt az
eseményt, melynek rendkívül
pozitív vízhangja volt. Itt fogalmazódott meg bennünk,
hogy az összefogás erejét hirdetve, folytatni kellene ezt a
hagyományt. Ezúton szeretném megköszönni a zarándoklat támogatóinak, Dunakeszi Város Önkormányzatának, a Közüzemi Nonprofit
Kft.-nek, Petneházy Balázsnak
és a Phamra Press Kft.-nek a
támogatást, amely lehetővé
tette ennek a zarándoklatnak
a színvonalas lebonyolítását.”
---A műemléki védelmet élvező egykori templomot körülvevő, szépen rendben tartott parkban padok, vizes asztalka is várta az érkezőket, de
a gondos szervezők gondoltak az egyéb szükségletekre is.
Az erre az alkalomra készült
programfüzet minden résztvevőnek segítséget nyújtott a
zarándoklat alatt és a mise követésében. Az odafelé vezető
úton körülbelül 150 fő vállalta a 6 km hosszú gyaloglást, a
többiek autóval vagy busszal
érkeztek. A hosszú és fárasztó délelőtt végén a városi busz
biztosította több fordulóval a
hívek hazaszállítását.
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HAZAI ŐSZI MÉRKŐZÉSEK

További sikereket várunk!

Férfi felnőtt, ifjúsági
IX. 16. 18.00 Dunakeszi – Mogyoród (16.00 ifjúsági mérkőzés)
IX. 30. 18.00 Dunakeszi – Dunavarsányi (16.00)
X. 14. 17.00 Dunakeszi – Albertirsa (16.00)
XI. 11. 18.00 Dunakeszi – Diósd (16.00)
XI. 25. 18.00 Dunakeszi – Tököl (16.00)
XII. 9. 18.00 Dunakeszi – Üllő (16.00)

A Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) második legnagyobb
szakosztálya a Kézilabda Szakosztály, jelenleg 180 igazolt
taggal, 9 csapatunk versenyez bajnokságok keretében. Felnőtt női csapatunk az NB II-ben szerepel jó eredménnyel, férfi felnőtt csapatunk is évről évre feljebb jut a tabellán.

NB II Női Felnőtt
IX.23. 16.00 Dunakeszi – Tatabánya (18.00 óra ifjúsági)
X. 14. 16.00 Dunakeszi – Salgótarján (18.00)
X. 28. 16.00 Dunakeszi – REAC (18.00)
XI. 18. 16.00 Dunakeszi – Budakalász (18.00)
XII. 2. 16.00 Dunakeszi – Esztergom (18.00)

Dobos sikerek
a dobogón
A transzplantált emberek többek között olyan rangos versenyen indulhatnak, mint a világjátékok és az Európa-bajnokság. A világjátékokat 1977 óta minden páratlan évben, a kontinens bajnokságot 2000-től a páros években rendezik, ahol a
dialízises sportolók is indulhatnak.

Idén a XXI. világjátékokat Malagában rendezték, ahol 52 ország közel kétezer versenyzője 15 sportágban küzdött az érmekért. Magyarország 18 arany,
23 ezüst, 35 bronzával a 9. helyen végzett a nemzetek közötti rangsorban.
A Dunakeszin élő Dobos Péter és felesége Dobos Judit szerv
átültetekként először vettek
részt együtt nemzetközi versenyen, a június végén rendezett
XXI. világjátékon.
Érdeklődésemre Judit mesél
az eddigi sportpályafutásáról.
-Először 2004-ben indultam,
s eddig tizenöt dobogós helyet értem el, ebből öt aranyérmet, öt ezüstérmet, valamint öt
bronzérmet hoztam haza. 2006ban a Pécsen rendezett Európabajnokságon egyéniben és vegyes párosban is aranyérmet
szereztem. 2009-ben Ausztráliában a Világjátékon vegyes párosban elsők lettünk. 2010-ben
dializáltként vegyes párosban
aranyérmet szereztünk. Malagában első alkalommal férjemmel együtt mentem ki. Dartsban és tenisz párosban bronzérmes lettem.
Dobos Péter 2015-ben csontvelő transzplantáción esett át, s

életében először indult a Világjátékokon, rögtön aranyérmet
szerzett dartsban.
-Az ilyen versenyeken tízévente változnak a korosztályok, én 50-59 évesek között indultam dartsban – meséli Péter.
-Csoportomban heten indultunk, előnyerő voltam, majd az
elődöntőben szlovák ellenfelemet 3-1-re győztem le, jött a
döntő s itt a holland ellenfelemet 3-0-ra legyőztem, megszereztem életem első aranyérmét.
Érdekesség, úgy tudjuk egyedülálló a világban, hogy sok
pár van, aki betegen ismerkedik meg egymással, de olyanról,
hogy két egészséges fiatal összeházasodik és utána mindketten
transzplantáción esnek át, nem
tudnak.
Készülnek a 2018-ban Skandináviában megrendezésre kerülő következő tízedik Európabajnokságra, ahol teniszben és
dartsban indulnak. Majd 2019ben a XXII. Világjátékon Angliában is ott szeretnének lenni,
dartsban és teniszben. További sok sikert kívánunk a Dobos
házaspárnak!
Solymosi László

- Egyik kiemelt célunk, hogy
minél nagyobb utánpótlás bázist neveljünk. Ehhez arra van
szükség, hogy folyamatosan
toborozzunk a gyerekek körében. Az idei évben elindítottuk a dunakeszi általános
iskolai programunkat (4 általános iskolában), melynek
keretében a 3. osztályokban
kézilabda foglalkozásokat tartunk testnevelési tanórák keretében. Reméljük, hogy sok
gyermeknek megtetszik a kézilabda és csatlakoznak hozzánk. Mindenkit bíztatunk
erre! – fogalmazott Temesvári
István, a VSD elnöke.
- Az egyesület infrastruktúra szempontjából is tovább fejlődik Dunakeszi város támogatásával. A kézilabda sportág
abban a szerencsés helyzetben
van, hogy látványsportként a
vállalkozások társasági adóalapjának terhére (TAO) támogatható. Természetesen mi
is megragadunk minden pályázati lehetőséget, eddig minden évben sikeresen pályáztunk. Szakosztályunk életében
ez óriási segítséget jelent, így
tudtunk új buszokat vásárolni
a sportolók szállítására, új eszközöket vásárolni és reméljük,
hogy 2018 tavaszára az új kézilabda csarnok építése is megvalósulhat a Fóti úti sportcentrumban.
2017 őszétől új szakosztályvezetővel kezdtük meg a verseny szezont. Csuka Alexandra jelenleg is aktív NB I/B-s játékos, valamint a strandkézilabda válogatott tagja (Európa
bajnok), kézilabda családból
származik, az egész család ebben a sportágban játszik vagy
játszott.
Szakosztályvezetői
munkája mellett edzőként a leány U13 és a női ifjúsági csapatoknál is tevékenykedik – számolt be az egyesület elnöke,
Temesvári István.
A Povázsay György által irányított férfi ifjúsági csapatból
a felnőtt együttest erősítve ettől a szezontól négy játékos edz

a felnőtt csapattal együtt: Jávor
Sebestyén, Páll Tamás, Deézsi
Ferenc, Soós Balázs. Géber
Zsolt, a felnőtt csapat edzője bízik abban, hogy az így megerősített felnőtt csapat jó esélyekkel indul az NB II-be való feljutásért. A szezonnyitó mérkőzése szeptember 16-án 18 órakor
kezdődik a Dunakeszi Radnóti Gimnázium Sportcsarnokában a VSD – Mogyoród rangadóval.
A felnőtt női csapat bajnokságra való felkészülése egy
szarvasi tornával kezdődik. A
csapatot továbbra is Szénási
István irányítja, az idei szezontól 3 új játékossal erősödött a csapat. Juhos Leila, a
csapat meghatározó egyénisége az idei szezontól külföldön
folytatja kézilabda pályafutását. Az ifjúsági csapat legügyesebb játékosai (Bedő Tamara, Hrachovina Virág, Wiesner
Dóra, Dézsi Tünde, Varga Adrienn) már most is együtt edzenek a felnőttekkel, és az edző
további játékosokat szeretne
beépíteni a felnőtt csapat keretébe.
A Városi Sportegyesület Dunakeszi szeretettel vár minden kedves érdeklődőt akár játékosként, akár szurkolóként,
hogy csatlakozzon a Dunakeszi kézilabdásokhoz!
Solymosi László
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A Dunakeszin győztes MLSZ Pest Megyei Igazgatóság csapata (balról) a díjátadás után: Szél József,
Németh Attila, Halmai Gábor (korábbi 57-szeres válogatott labdarúgó), Erhardt Zoltán, Papp Gábor,
Szabó Gábor, Adamcsek András, Benkő Tamás, Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő és Sidó Szabolcs

Rangos öregfiú-teremtorna
helyszíne volt Dunakeszi
Az 1983 óta minden évben, immár 35. alkalommal megrendezett Pest Megyei Labdarúgótorna
idén formabontó módon két „alaptornából” állt. E két rendezvény – az egyiknek Dabas, a másiknak Dunakeszi adott otthont – a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság 2014
januárjában indított gálatorna-sorozatának 4. ás 5. állomása volt. Alábbi beszámolónk a dunakeszi torna történéseire fókuszál.

A

„rutinosabb korú” futballkedvelők tavaly október után
immár másodszor találkozhattak a Pest megyei amatőr
labdarúgás legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénye keretében. Korábban
jellemzően serdülő és ifjúsági, olykor az
U9-es, U10-es és U11-es Bozsik-korcsoportok, míg 2014 óta negyedízben zajlottak felnőttek részvételével a mérkőzések.
Dunakeszi 1987 és 1991 között – Fóttal
párban – négy egymást követő évben ötször, majd 2002-től 2004-ig három ízben – ekkoriban Váccal és Veresegyházzal közösen –, tavaly pedig egymagában
volt házigazdája a Pest Megyei Labdarúgótornának, amelyet idén a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága és Dunakeszi Város Önkormányzata szervezett és előbbi bonyolított le.
Szeptember 3-án, vasárnap délelőtt Dunakeszin folytatódott a futballünnep a Radnóti Miklós Gimnázium
sportcsarnokában, ahol négy együttes
(Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a Kerepesi Székely Kör, az MLSZ
Pest Megyei Igazgatósága és a Magyar
Újságíró-válogatott) játszott egymással
körmérkőzést. A négy csapat közül kiemelkedett a székelyek csapata és a „hazai” együttes, így az ő első találkozásuk
(a 3. csoportmeccs) egyben kisdöntőnek
is beillett. Az igazgatóság végül rendkívül magabiztos játékkal döntött a csoport első helyéről, nagyszerű játékkal,
háromgólos győzelmet aratva. Később
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az újságírók csapata is „felébredt”, és
egy rendkívül szoros mérkőzést játszott
a szervezőkkel, de végül így is alulmaradt a tornát hibátlanul megnyerő igazgatósági különítménnyel szemben. Az
erdélyi csapat végül nehezen pörgött fel
a csoport utolsó meccsén, de aztán a mutatott játéka és négy rúgott gólja küzdelmes döntőt vetített előre. A várt izgalmak aztán elmaradtak, mert a fináléban
az igazgatóság csapata ismét meggyőzően játszott, és szűk két óra leforgása alatt
másodsor is legyőzte ellenfelét, otthon
tartva ezzel a győzelemért járó serleget.
A tornát lezáró eredményhirdetésen Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei
igazgatója, Dunakeszi önkormányzati
képviselője, valamint Kárpáti Zoltán, a
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
igazgatóhelyettese, a sportcsarnok igazgatója, Dunakeszi önkormányzati képviselője adták át az érmeket és serlegeket,
valamint a különdíjakat. A torna legjobb
kapusának – csakúgy, mint két nappal
korábban Dabason – a székelykeresztúri
Klein Lászlót választották, míg csapattársa, Molnár Csaba birtokába került a
legjobb mezőnyjátékosnak járó trófea. A
gólkirályi címet pedig az MLSZ PMTE/
PMI együttesében szereplő Sidó Szabolcs
hódította el, 4 találattal.
A torna végeredménye:
1. MLSZ PMTE/PMI
2. Székelykeresztúr
3. Magyar Újságíró Válogatott
4. Kerepesi Székely Kör

Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója, a tornák főszervezője, a
székelykeresztúri önkormányzati delegáció – Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselővel, külkapcsolatokért felelős
tanácsnokkal közös – vendéglátója a következőképpen fogalmazott a tornák és a
négynapos program végeztével: – Két jó
hangulatú, sikeresnek értékelhető öregfiútornán vagyunk túl. Büszkeséggel töltött el, hogy az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége és Igazgatósága meghívására szűkebb pátriánk polgármesterei
közül szép számban jöttek el és tisztelték meg személyes jelenlétükkel, sőt játékukkal is a dabasi tornát. A településvezetők szerepe nélkülözhetetlen a helyi labdarúgó-közösségek életében, hiszen nélkülük elképzelhetetlen egy-egy
község, város sportéletének működése.
Köszönet a két torna minden résztvevőjének. Kifejezett örömünkre szolgált,
hogy a Kovászna Megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke, Oláh József, valamint
a Hargita Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, Tamás Zoltán és képviselője, Hompoth Dezső is jelen voltak. Dabas
és Dunakeszi ezúttal is kiváló házigazdái voltak rendezvényeinknek, köszönjük együttműködésüket, segítségüket.
Úgy vélem, a helyszíni körülményekkel,
a fogadtatással, a szervezéssel, a meghívott fociszerető sportemberek jelenlétével a futball jó propagandáját jelentette
a két torna, megadva ennek a csodálatos
játéknak azt, ami jár neki...

Egy remek össznépi edzéssel zárult le idén
a Mozdulj Dunakeszi! programsorozat, aminek biztosan lesz jövőre folytatása

„Nem számítottunk ekkora sikerre!”
Azt egyértelműen bebizonyította már többször is Dunakeszi lakossága, hogy szereti a sportot, ráadásul azt
is bebizonyította, hogy csinálja is. A városvezetés által szervezett Mozdulj Dunakeszi! program szeptember
4-én egy nagy, össznépi edzéssel véget ért, ahol mindhárom profi edző részt vett. Magicz Ildikó, a Dunakeszi
Programiroda munkatársa elmondta, a tavalyi hatalmas érdeklődés után sem számítottak ekkora sikerre,
és elárulta, jövőre biztosan folytatódni fog a Mozdulj Dunakeszi!.

M

Nagy Amarilla, Boros Péter, Magicz Ildikó, Kutasi Kelly

ár tavaly is hatalmas sikere volt a
Mozdulj Dunakeszi! programsorozatnak, amelynek keretein belül
július negyedike és szeptember
másodika között, hetente háromszor profi edző, Borsos Péter
mozgatta meg a helyi lakosokat.
Nem véletlen, hogy a városvezetés ezúttal is megrendezte a katonadombi közös tornát, és a tavalyi két hónap helyett idén már
május 8-tól szeptember negyedikéig ismét közösen mozgathatta meg a végtagjait a város
apraja és nagyja.
Akárcsak tavaly, idén is profi edzők irányításával tornázhatott, mozoghatott mindenki hetente három alkalommal: minden hétfőn, szerdán és pénteken, késő délután fél héttől fél
nyolcig tartott a szabadtéri testnevelés óra, melyet hétfőnként
Kutasi Kelly, szerdánként Borsos Péter, míg pénteken Nagy
Amarilla vezényelt le a nagyszámú mozogni vágyó embernek,
akiknek száma kis híján megduplázódott 2016-hoz képest.
„Nemcsak az edzők számában és személyében, valamint a
programsorozat hosszában változtattunk a tavalyi évhez képest, hanem idén sztárvendégeket is hívtunk Katus Attila és
Rubint Réka személyében. Bevallom, nem számítottunk ekkora sikerre, hiszen szinte valamennyi edzésen több százan
vettek részt, ráadásul sikerült
bevonunk a programokba a helyi edzőtermeket, edzőket is.” –
jelentette ki lapunknak Magicz
Ildikó.
Továbbá elárulta, biztosan
lesz folytatás jövőre, hiszen a
helyi önkormányzat sokoldalúan támogatta eddig is a városi
sportéletet, legyen az verseny-,
vagy tömegsport.
„Időben valószínűleg maradni fog az idén bevált május-

szeptember időpont. Tovább
szeretnénk színesíteni a programsorozatot, ám erről még
korai lenne bármilyen konkrétumot mondani. A Mozdulj
Dunakeszi! Facebook-oldalán
folyamatosan ellátjuk az érdeklődőket friss információkkal,
ezen kívül a programsorozatban részt vett edzők segítségével táplálkozási és életvezetési
tanácsokat is olvashatnak azok,
akik az oldalunkra kattintanak”
– tette hozzá Magicz Ildikó.
Természetesen senkinek sem
kell az őszi-tavaszi időszakra sem abbahagynia a mozgást, ugyanis a Mozdulj Dunakeszi! edzői mindenkit várnak
sok szeretettel a saját edzőtermeikbe. Hogy aztán jövő májusában ne a nulláról kelljen újra
kezdeniük a sportos és egészséges életmódot a Katonadombon.
M. L.
A régió és a város vezetői is
elismerték a helyi lakosok teljesítményét, hiszen az utolsó,
szeptember 4-i edzés végén
Tuzson Bence országgyűlési
képviselő, Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán
alpolgármester kitűzővel jutalmazta azokat, akik rendszeresen látogatták a Mozdulj Dunakeszi! edzéseit.
„Nagyon örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy a
város lakói számára egy
ilyen kedvelt programsorozatot tudtunk immáron második éve megszervezni. Jó
látni, hogy ennyien érzik
fontosnak a sportos életmódot. A város mindenképpen
azon van, hogy jövőre, ha lehet ezt még fokozni, még nagyobb sikerrel folytatódjon a
Mozdulj Dunakeszi!” – fogalmazott Dióssi Csaba polgármester.

Dunakeszi Polgár 27

28 Dunakeszi Polgár

Futsal bajnoki nyitány örökrangadóval
Dunakeszi Kinizsi - Vác 8-5 (3-3)
Három hónap nyári szünet után újra megkezdődött a nagy futsal show az NB II Keleti csoportjában is, ahol már az első ös�szecsapás a Dunakanyar örökrangadójaként vonul be a sporttörténelembe. Ugyanis a Dunakeszi Kinizsi és a Vác Futsal SE
mérkőzésein garantált az izgalmas, magas színvonalú játék, amely nem ritkán bővelkedik kemény, férfias párviadalokkal.
Így volt ez szeptember 1-jén este is a dunakeszi Radnóti Arénában.

A

Kinizsi Ultrák dobpergéssel, dudaszóval köszöntötték - az új vezetőedző, Kénoszt Ferenc
és az egykori sikerei színhelyére szakmai igazgatóként visszatérő Fehér Zsolt által dirigált – kedvenceiket, akik ezúttal is a pompon lányok sorfala között futottak
be a pályára. Óriási tapssal ünnepelték Temesi Norbert csapatkapitányt és társait, de nagyon sportszerűen fogadta a hazai publikum
a váci alakulatot is, soraiban a rutinos Vén Gáborral, a játékos-edző
Burzi Attilával.
A találkozó kedves színfoltjaként külön köszöntötték a Dunakeszi Kinizsi újonnan igazolt játékosait, sőt a kezdőrúgást a csapat technikai vezetőjének, Végh
Zoltánnak az édesapja végezte el, akit születésnapja alkal-

mával ünnepelt a Kinizsi család.
A néhány perces felvezető ceremónia után kezdődött a találkozó,
melyen a Kinizsi indíthatta az első
támadást. Már a mérkőzés első
percében a hazai együttes Kun Gábor révén kétszer is veszélyeztette
Bohony Bálint kapuját, amire jött
a gyors válasz, az egyik váci akciót
a Kinizsi hálóőre, Komáromi János
fejjel blokkolta. A Kinizsi egymás
után vezette a támadásokat, de lövései célt tévesztettek, elakadtak
a védekező váciakban vagy kapu
mellé szálltak.
A vendég együttes is nyíltan rohamozott, a 3. percben Hegyvári Dávid révén megszerezte a vezetést (0-1). Újabb Kun és Temesi kísérletet láthatott a publikum,
majd a hazaiak kedvenc csapatkapitánya, Temesi kapufája okozott
izgalmakat. A Vác jól őrizte ka-

puja előterét, de a találkozó ezen
időszakában a szerencse is Burzi
Attiláéknak kedvezett.
Mindkét együttes játékosain érződött a presztízs mérkőzés feszültsége, keményen ütköztek,
nem kímélték testi épségüket sem,
több alkalommal is figyelmezték
őket a játékvezetők.
A találkozó 9. percben sikerült
egyenlítenie Kinizsinek, egy jobb
oldali támadás az együttes válogatott játékosa, Bita László góljával
zárult (1-1). A bekapott gól után
a váciaknál, a kapus, Bohony Bálint is mezőnyjátékosként szövögette az akciókat. Lüktető, gyors
volt a játék, hatalmas iramot diktált mindkét alakulat, óriási energiákat mozgósítottak a vezetőgól
megszerzéséért, ami a vendégeknek sikerült a 11. percben, Marcsek
Ákos juttatta előnyhöz a Vác Futsal
SE-t (1-2).
Hírt Gergelyék előnyük növeléséért „hajtottak”, míg Kun
Gáborék az újabb egyenlítésért. A
nagy rohanás közben Vén Gábor
és a másik rutinos játékos, a Kinizsi új szerzeménye, Szente Tamás
„párharca” paprikázta fel a hangulatot. A feszültséget, a szabálytalanságok gyakoriságát az is mutatja, hogy a 19. perc elején Kun értékesíthette az első büntetőt (2-2),
míg még ugyanebben a minutumban a váci Vén is bűntetőt rúghatott (2-3).
Az első félidő lefújása előtt Temesi Norbert góljával egalizálta az
eredményt a Kinizsi (3-3) és így
úgy mehettek pihenőre a csapatok,
hogy még teljesen nyitott volt a találkozó végkimenetele.
A második játékrészben Kun

révén a Kinizsi ragadta magához a vezetést (4-3), ezt követően
a vendégek háromszor is betaláltak a kapuba, Hegyvári egyenlített (4-4), majd a találkozó harmadik harmada vége előtt, a 29. percben Hírt jóvoltából újra magukhoz ragadták a vezetést a váciak
(4-5), aminek alig örülhettek egy
percig, mert a Kinizsi óriási nyomása után a menteni igyekvő Siskó
Manó a saját kapujába passzolta
labdát (5-5).
Tíz perccel a vége előtt minden
kezdődhetett elölről, mert az jól
látszott, hogy egyik csapat sem a
döntetlenre „játszik”. A véghajrá a
Kinizsi sikerét hozta, amely a 35.
perben kétszer is eredményes volt,
Kun és Bita parádés góljaival már
is kettő volt a vendéglátók előnye
(7-5). Kénoszt Ferenc együttese és
a hazai publikum is megnyugodott a biztos előny tudatában, amit
még az utolsó percben az a Gémesi
Áron növelt háromra (8-5), aki a
bajnok ETO Futsal Clubtól tért
vissza Dunakeszire.
A jó iramú mérkőzés végén a
hazaiak örülhettek a győzelemnek, melynek aránya nem tükrözi
hűen a két csapat teljesítményét, a
játékképe alapján a Vác rászolgált
volna az egy pontra, de ezt a játékot is gólra játsszák.
Szeptember 11-én az MVFC II
Berettyóújfaluhoz látogatott a Kinizsi, ahol 6-2-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. Kun
Gáborék legközelebb szeptember
15-én játszanak hazai pályán, amikor Kincsem Lovaspark együttesét
fogadják.
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert
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Hagymási Réka világ-, és Európa-bajnoki címet,
Lucz Dóra két Eb-aranyat, míg Lucz Anna ifjúsági vb-címet nyert az elmúlt hónapokban

NYÁRI KAJAKOS ARANYESŐ
Dunakeszi nevét biztos, hogy megjegyezte idén nyáron a kajak-kenu világ. Városunk három szülötte is komoly nemzetközi
sikereket ért el, összesen öt aranyérmet nyertek a különböző világversenyeken. Hagymási Rékának a triplázás is összejött,
hiszen a világ-, és Európa-bajnoki arany után a magyar bajnokságban is a dobogó tetejére állhatott, míg a Lucz-nővérek –
Dóra, Anna és Noémi – történelmet írtak, hiszen nem volt még arra példa a sportág bajnoki históriájában, hogy egy négyesben
három testvér üljön.

A világbajnok páros: elől a dunakeszi Hagymási Réka

M

ég valamikor az
idei nyár elején
a válogató versenyek során kiderült, hogy a 2017-es világversenyeken több, Dunakeszin élő, a
sportág alapjait a városi sportklubban megtanuló kajakos is
érdekelt lesz. Ugyanezeken a
versenyeken az is látszódott,
hogy szép sikerek várományosai is.
Nos, a lányok hozták is az
aranyakat szép számmal, a világversenyeken összesen öt alkalommal játszották el a tiszteletükre a magyar himnuszt.
De nézzük szép sorjában mi
is történt.
A Plovdivban rendezett felnőtt Európa-bajnokságon Lucz
Dóra kétszer is felállhatott a
dobogó tetejére, hiszen előbb a
női K4 500 méteren, majd a K1
200 méteren lett a kontinens
legjobbja.
„Kezdettől fogva erről álmodtam, hogy az Eb-n képes
leszek arra, hogy nyerjek, örülök, hogy ez mindkét számban
teljesült. Egyesben remekül sikerült a rajtom, ami a sprintszámoknál talán a legfontosabb. Az külön öröm volt a számomra, hogy olyan mezőnyben lettem első, ahol ott volt
mindenki az európai élmezőnyből” – nyilatkozta még

a kontinensviadalt követően
Lucz Dóra, akire ezen a nyáron
még két világverseny várt.
Előbb a Pitestiben zajló ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon ült hajóba, ahol
húga, Anna is indult. Az akkor
már kétszeres felnőtt Európabajnok Dóra a K1 200 méteren
ezúttal ezüstérmet nyert, míg
a K1 500-as döntőben az ötödik helyen végzett. Ugyanakkor a szintén nagyon tehetségesnek tartott Anna korosztályos világbajnok lett, miután az
500 méteres kajak négyesben –
Kovács Petra Sára, Biben Karina Klaudia és Csikós Zsóka
társaként – aranyérmet nyert
a spanyol és a fehérorosz egység előtt.
Már harmadik alkalommal
kellett a csúcsformáját hozni a racicei kajak-kenu világbajnokságon. Lucz Dóra remekül teljesített előfutam után végül nyolcadik lett a 200 méteres egyéni döntőben. Egy
biztos, már most megmutatta,
hogy a 2020-as tokiói olimpia
egyik éremesélyesét tisztelhetjük benne.
Hagymási Réka sem panaszkodhat az idei évére… Sőt!
Előbb a plovdivi Európa-bajnokságon nyert aranyérmet
K2-1000 méteren, aminek az
volt az érdekessége, hogy pár-

A kétszeres Európa-bajnok Lucz Dóra

jával, Farkasdi Ramónával az
utolsó pillanatban kerültek
össze. Majd jött a világbajnokság, ahol Szabó Ágnessel K2
200 méteren egy felejthetetlen
csatában, centikkel nyertek.
„Még most sem tudtam teljes
mértékben feldolgozni, hogy
ezen a nyáron világ-, és Európa-bajnok lettem. Nem tagadom, hogy titokban bíztam a jó
szereplésben. Az Európa-bajnokság volt a kulcs az idei nyáron számomra, hiszen a plovdivi kontinensviadalon szerzett
aranyérem hihetetlen motivációt adott, míg a kétszáz párosban elért hatodik hely miatt
olyan bizonyítási vágy kerített
hatalmába, hogy a világbajnokságon emiatt is bíztam a jó
szereplésben. Aztán az a döntő… Életem legszorosabb versenyét vívtam, hosszú percekig
nem is hittem el, hogy megvan
az aranyérem. Addig sosem tapasztalt eufóriába kerültünk
mindketten, amikor megláttuk a hivatalos végeredményt,
nem tettünk mást, csak megöleltük egymást. Úgy vélem, az
idei nyár az első lépcsőfok volt
a tokiói olimpia felé, erre a teljesítményre és eredményre már
építkezhetek. Noha a csapathajó számomra a lehető legfontosabb, ám oda csak jó egyéni teljesítménnyel kerülhetek be, így

elsősorban az egyesre készülök
majd” – jelentette ki lapunknak Hagymási Réka.
M. L.

Történelmet írtak
a Lucz-testvérek
Nemrég rendezték meg a
magyar bajnokságot a kajakkenusok részére. Dunakeszi
nemcsak sikeresen szerepelt
rajta, hanem történelmet is
írt, ugyanis női K4 200 méteren egyszerre ült a hajóban a három Lucz-nővér –
a kétszeres felnőtt Európabajnok Dóra, a korosztályos
világbajnok Anna és a legfiatalabb Noémi – és Szénási
Zsófiával kiegészülve végül
ezüstérmesek lettek. Ilyen
négyesre, hogy a hajó 75 százalékát egy család adja, még
nem volt példa. Az aranyérmet egyébként az a kvartett szerezte meg, amelyikben a szintén Dunakeszin
élő, és idén Európa-bajnoki
arany után világbajnoki címet szerző Hagymási Réka
ült. A Lucz-testvérek egyébként összesen 8 érmet – 1
ezüst és hét bronz – nyertek
a magyar bajnokságon.
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