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

Üzletünkbe 6 órás virágkötő/dekoratőr
munkatársat keresünk!

Dunakeszi Városi Temető
ünnepi nyitva tartása

Tájékoztatjuk a tisztelt látogatókat, hogy
2017. október 21. (szombat) - november 2.
(csütörtök) közötti időszakban a Városi Temető
(Dunakeszi, Fóti út 99.)
7-20 óra között,
a temetői iroda 8-20 óra között tart nyitva.
2017. november 3-tól a téli időszakban
a Temető minden nap 8-17 óráig ,
a temetői iroda hétfőtől péntekig
8-16 óráig tart nyitva.
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.,
az iroda mobilszáma: +36-30-9818-618
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Négy évtized álma vált valóra
A szeptemberi iskolaavatás után máris egy újabb jelentős fejlesztést, az új uszoda átadását ünnepelhettük. A beruházás 368 millió forintos állami támogatással valósult meg. Jelenleg csaknem
50 településen zajlanak iskolafejlesztések az országban, melyek kormányzati és önkormányzati
forrásból valósulnak meg. A most átadott létesítményhez a várossá avatásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Dunakeszi önkormányzata biztosította a telket, parkolót épített és parkosította a környéket. Az uszoda névadója Gérecz Attila, egykori válogatott öttusázónk, aki a korabeli olimpiai keretnek is tagja volt, s az ötvenhatos forradalom és szabadságharc idején vesztette
életét – mondta el az avatóünnepségen Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlései képviselője.
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó,
Szabó Tünde államtitkár, Dióssi Csaba polgármester
és Tuzson Bence államtitkár avatta fel az uszodát
a Fazekas iskola igazgató asszonya és diákjai közreműködésével

A

most felavatott sportlétesítmény a városban és
a térségben élő gyerekek
úszásoktatását és sportolását biztosítja, megépülésével a Pest
megyei település régi álma vált va-

A Gérecz Attila Tanuszodában a munka szakmai
hátterét Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó
biztosítja majd
4 Dunakeszi Polgár

lóra – hangsúlyozta a Gérecz Attila Tanuszoda avatóünnepségén elmondott beszédében Tuzson Bence,
a térség országgyűlési képviselője, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára. Ez az uszoda is része
annak a kormányzati törekvésnek,
amely a mindennapi testnevelést támogatja, s ezzel a gyermekek egészségét szolgálja, alapvető célja pedig
nem kevesebb, mint hogy a felnövekvő generációk sportos, egészséges nemzedékek legyenek. A sport
kitartásra, céltudatosságra, közösségi összefogásra nevel – fogalmazott az államtitkár.
Dunakeszi az ország legnagyobb
tankerülete, amelyhez csaknem 27
ezer diák tartozik, a városban pedig több mint négyezren tanulnak.
Közülük elsőként a harmadikosok
és a hatodikosok vehették igénybe
az új létesítményt, de mint Tuzson
Bence elmondta, nemcsak a diákok,
hanem a felnőttek is használhatják
majd az úszómedencét, „ami öröm
mindannyiunk számára”.
Az államtitkár emlékeztetett arra

is, hogy Dunakeszin több jelentős
iskolaberuházás is megvalósult az
elmúlt időszakban, például szeptember elején adták át az új, 24 tantermes iskolaépületet, amelyhez egy
sportcsarnok is tartozik. Ezt 4,6
milliárd forintos állami támogatásból hozták létre. A most felavatott uszoda elnevezésével pedig egy
ötvenhatos áldozat emléke előtt is
tiszteleg a város, ugyanis Gérecz Attila válogatott öttusázó, aki a korabeli olimpiai keretnek is tagja volt, a
forradalom és szabadságharc idején
vesztette életét – mondta ünnepi beszédében Tuzson Bence, a Pest megyei 5. választókerület országgyűlési képviselője.
A fejlesztések célja, hogy a gyermekek szebb és jobb körülmények
között tanulhassanak, valamint,
hogy megteremtsék a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás
feltételeit, több lehetőséget biztosítva ezáltal a rendszeres testmozgásra, sportolásra – mondta avató
beszédében Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára.
Az új tanuszodákban minden esetben két medence létesül: egy 10 mé-

teres tanmedence és egy 25 méteres, 6 pályás úszómedence. Szabó
Tünde beszélt arról is, hogy a kormány a Minden gyermek tanuljon
meg úszni! program megvalósítása
érdekében célként fogalmazta meg,
hogy járásonként legyen biztosított
a tanuszoda-hozzáférés.
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere felidézte, hogy 1977-ben,
amikor a települést várossá avatták,
a lakosság részéről már megfogalmazódott az igény egy uszoda építésére. De ez a későbbiekben azonban csak vágy maradt, még ha megvalósításának ígérete folyamatosan szerepelt is a pártok választási
kampányában. Így például a 2006os megmérettetés előtt ígéretet kaptak a Gyurcsány-kormánytól, sőt,
már a támogatási szerződést is aláírták, de a voksolás után „forráshiány” miatt mégsem épülhetett meg
az uszoda. A kormány és az önkormányzat összefogásával most végre
sikerült megvalósítani az itt élőknek azt az álmát, amely a város történetének 40 éve alatt mindvégig a
szívügyük volt – fogalmazott a polgármester.
A szeptember elején átadott iskolához hasonlóan az uszoda építése is az összefogás eredménye –
fogalmazott az avatóünnepségen a
város polgármestere. Dióssi Csaba köszönetet mondott a két államtitkárnak, Szabó Tündének és Tuzson Bencének, akiknek köszönhetően a dunakeszi diákok úszásoktatása megkezdődhet a Gérecz Attila
Tanuszodában, ahol a munka szakmai hátterét Kovács Ágnes olimpiai
bajnok úszó biztosítja majd.
Mogyorósi Zsuzsanna
Fotó: KesziPress

Előre nem látható vízvezeték csere
miatt elhúzódik a Rákóczi út felújítása
A Dunakeszi Polgár városi magazin 2017. szeptemberi lapszámában beszámoltunk a városban megvalósuló fejlesztésekről, felújítási munkálatokról, melyekről a tények tükrében – többek között – ezt írtuk; „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.”

A

zóta már a Béke út és a Nap utca
felújítása, aszfaltozása elkészült.
Ám a harmadik, a város egyik legjelentősebb gyűjtő útja, a Rákóczi
út felújítása, aszfaltozása egy előre nem látható akadály miatt lelassult, melynek okáról
Csopják Anitát, a Dunakeszi Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály osztályvezetőjét kérdeztük.
- Az idei évben az Önkormányzat ütemezése szerint a Nap utca és a Béke út, valamint
a Barátság úti szerviz út felújítási munkái elkészültek – kezdte a tájékoztatást.
- Az idei évre beütemezett Rákóczi út
(Szent Imre tér - Határ út között ) és járda
felújítási munkálatai elhúzódnak, mivel az
útpálya alatti közmű feltárások során kiderült, hogy az út alatt húzódó vízvezeték
rendkívül elavult. A kivitelezés során a védőtávolságok betartása miatt szükségessé
vált a meglévő ivóvízhálózat cseréje – mutatott rá a nem várt csúszás okára, ám hozzátette: - Sikerült rekord gyorsasággal a vízvezeték kiváltás problémáját megoldanunk.
A DMRV Zrt.-vel közös munka keretében
megtörtént az ivóvízvezeték felújításának
terveztetése, ennek alapján elkezdődhettek a hálózat rekonstrukciós munkái, mel�lyel hosszú időre biztonságban tudhatjuk az
érintett háztartások ivóvíz ellátását. Ennek a

Az útpálya alatti közmű feltárások során
derült ki, hogy az út alatt húzódó vízvezeték
rendkívül elavult, melyet kicserélnek

rekonstrukciós munkának a megvalósítása
után folytatódhatnak az Önkormányzat útfelújítási munkái. A szerződés keretein belül
végzett járda felújítási munkát a vízvezeték
kiváltása nem érinti, ezért annak kivitelezése a tervezett ütemterv szerint zajlik – tájékoztatott az osztályvezető asszony.
Aki a Rákóczi úton lakik, vagy azon közlekedik, az láthatta, hogy a nyári időszakban a Penta
Kft. munkatársai az ütemezés szerint építették
az esővíz elvezető szikkasztó kutakat, amit az
úttest aszfaltozása követ, ám ez csak a fentebb
jelzett akadály elhárítása után következhet.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Multifunkciós sportpálya épül
a Toldi utcai játszótérnél
A Toldi utca környezetében nagyon sok kisgyermekes család él, akik számára a
meglévő játszótér mellé multifunkciós sportpályát épít az önkormányzat, hogy
az újabb fejlesztéssel olyan közösségi színtérré formálja a területet, ahol minden korosztály megtalálja a számára alkalmas eszközt és teret.

A

A gyerekek
örömmel
nyilatkoztak
a Telekeszi TV-nek

z önkormányzat kiemelt célja,
hogy a lakosság számára magas
színvonalú, változatos szolgáltatásokat nyújtson az egészséges életmód biztosításához - ennek megfelelően az
elmúlt években számos sporttal kapcsolatos
fejlesztés történt a városban, és a fejlesztések
sora pedig még korántsem ért véget.
A napokban egy újabb fejlesztés kivitelezése kezdődött el a Toldi utcai játszótér területén a multifunkciós sportpálya építésével,
mellyel tovább bővül – az lakossággal összefogva már megvalósított játszótér és egy fü-

ves focipálya kialakítása után – a közösségi
tér kínálata.
Az önkormányzat arra kéri lakosságot,
hogy a balesetek megelőzése érdekében a kivitelezés ideje alatt legyenek tekintettel a kihelyezett figyelmeztető jelzésekre és ne tartózkodjanak az építési területen.
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Újabb jelentős fejlesztések
a lakosság kulturált kiszolgálása érdekében
Az egykori Frédikevill szaküzlet épületében működik majd Dunakeszi új egészségháza, amelyben a
két háziorvosi és egy gyermekorvosi rendelő mellett helyet kap a védőnői szolgálat is. Városunkban az új iskola és uszoda megépülése után további fejlesztések vannak folyamatban: a Garas utcában, a Gyöngyharmat Óvoda és Bölcsőde épületén energetikai felújításokat végeznek, amelyek részeként lecserélték a nyílászárókat és megújult a szigetelés, de a vizesblokkokat is felújították. A
Barátság úton az önkormányzat saját erőből rekonstruálta a távhővezetéket, ami röviddel a fűtési
szezon kezdete előtt nagyon is aktuális, a Nap utcában pedig járdát és utat aszfaltoznak.

Az egykori
Frédikevill
Kisáruház
épületét
egészségházzá
alakítja az
önkormányzat

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és
Dióssi Csaba polgármester rendszeresen ellenőrzi
a városi felújításokat és fejlesztések megvalósítását

A

z utóbbi hónapok a megújulás jegyében telnek
városunkban: olyan jelentős beruházásokat volt
alkalmunk felavatni, mint az új iskola és uszoda
épülete, mindezek után pedig hamarosan új egészségháza is lesz Dunakeszinek.

Új egészségház gyermekeknek, felnőtteknek
Az önkormányzat saját forrásból megvásárolta és felújítja a régi Frédikevill szaküzlet épületét a Széchenyi
utca 68-ban, amit egészségházzá alakítanak át. A mintegy 78 millió forint értékű beruházás eredményeként két
háziorvosi és egy gyermekorvosi rendelőben végzik majd
a betegek ellátását. Ez azt jelenti, hogy a Tóváros lakói
gyakorlatilag helyben, otthonukhoz sokkal közelebb, az
eddigieknél sokkal könnyebben és egyszerűbben kaphatják majd meg a szükséges ellátásokat. Az ingatlanon ennek érdekében építészeti és épületgépészeti szempontból
is teljes felújítást végeznek, de emellett teljes udvarrendezést is terveznek, tehát a betegbarát környezet is megújul,
megszépül. A gyermekorvosi rendelőnek külön bejárata
és független, elkülönített várója lesz, tehát külön előnyt
jelent, hogy a betegek nem keverednek, sőt, a fertőző betegeknek külön várót alakítanak ki. Ugyancsak külön
bejárata lesz a védőnői szolgálatnak, ily módon önállóan működik majd, és ennek szükségleteire is a többitől
elválasztott, külön várót alakítanak ki. A felnőtt háziorvosi rendelőben két vizsgálóhelyiség lesz, s a várón kívül
itt irodákat is kialakítanak.

Energetikai felújítások
A Garas utcai bölcsőde és aa Gyöngyharmat Óvoda
épületén energetikai felújítást végeznek. Erre a fejlesztésre Dunakeszi városa a BM-től nyert forrásokat: az önkormányzati feladatokat ellátó szolgáltatások fejlesztésének
támogatására kiírt keretből összesen 80 millió forintot
nyert el városunk. Ebből a pénzből elvégezték az óvoda
külső homlokzati, valamint padlásszinti hőszigetelését,
valamint új, modern nyílászárókat szereltek fel. Mindkét
épületrészen, tehát az óvodán és a bölcsődén is lecserél6 Dunakeszi Polgár

ték a portálajtót. Az óvoda négy vizesblokkját felújították, a csaknem 250 négyzetméteres terasz pedig a fejlesztés részeként új burkolatot kapott.
A Barátság úton a város saját erőből rekonstruálta a
távhővezetéket. Erre a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit
Kft.-nek azokból a céltartalékaiból nyílt lehetősége, amelyeket 2014-ben és 2015-ben a nyereségkorlát felett képzett. A beruházás bruttó összege 109 millió forint.
ezzel egyidőben a Barátság útján szervizutat és parkolókat is kialakítanak, ami további 54 millió forintba kerül. Az építkezés két ütemben és két nyomvonalon zajlik.
Először a Nap utca és a Barátság útja sarkán lévő parkolók, valamint a Játszóház óvoda előtti zebra alatt haladó
vezetéket korszerűsítik, összhangban a Nap utca felújításával, ott ugyanis 0,6 kilométeren végzik el az út- és járdafelújítást, amit az önkormányzat ugyancsak saját forrásaiból fedez 72 millió forint értékben.
„A távhővezetékek fejlesztésének elsődleges célja a
hőveszteség, és természetesen az üzemeltetési költségek csökkentése, ezt szolgálja a hálózat korszerűsítése. Városunkban a hőszolgáltatást egy önálló hőforrással ellátott rendszer alkotja a Tallér utcai kazánházakból kiindulva” – mondta lapunknak Dióssi Csaba
polgármester.
Ennek jegyében a távhővezeték rekonstrukciója a Barátság útja 26-38. és a Szent István park közötti útszakaszon folytatódik majd, ahol a felújítás az aszfalt- és betonburkolatok bontásával jár. A második ütemben a Barátság útja 13. épületét ellátó bekötővezetéket újítják fel,
valamint a Garas utcára merőleges, füves területen új vezetéket telepítenek a Barátság útja 11. ellátására. Ez a fejlesztés a Barátság úti szervizutak felújításával összhangban zajlik majd.
A Gyöngyharmat Tagóvoda és Garas utcai bölcsőde
épületét ellátó vezetékek felújítását összekötik az energetikai korszerűsítésekkel, tehát gyakorlatilag az intézmények is megújulnak. A távhővezetékek fejlesztésének gépészeti kivitelezése a fűtési szezon kezdetéig véget ér, a
tereprendezés határideje pedig október közepe.

Mogyorósi Zsuzsanna

Fotó: Ligeti Edina

Köszönet az önkénteseknek!
Minden korosztály szedte a szemetet a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon
A város elmúlt időszakának egyik legsikeresebb szemétszedési akciója zajlott le október 6-án szombaton. A gyönyörű napos idő kedvezett az eseménynek, segítő kezek százai mozdultak meg, hogy egészségesebbé, szebbé, tisztábbá varázsolják Dunakeszit. Az elmúlt hetek előkészítő munkájának eredményeként 217-en jelentkeztek be és
regisztráltak a Köztisztasági Napra. A nagy számok törvénye alapján sajnos 9-en nem tudtak részt venni az eseményen betegség, vagy egyéb nem várt családi történés miatt. Ugyanakkor viszont 16-an jelentek meg előzetes
regisztráció nélkül, így a tervezett létszám még gyarapodott is.

A

z önkéntesek összetételükben
reprezentálták Dunakeszi teljes lakosságát: óvodás, iskolás
korú gyermekek, fiatalok, ifjak, középkorúak és szépkorúak egyaránt
részt vettek a munkában. Eszközökkel a
dunakeszi Auchan, a Madách úti CBA, és
az Önkormányzat látta el a jelentkezőket,
akiknek többsége már az előző napokban
megkapta az eszközöket, a többiek pedig a
helyszínen vehették át a zsákokat, kesztyűket, almát és ásványvizet.
A munka délelőtt 10 órakor kezdődött,
a legtöbb helyszínen dél körül befejeződött, a „keményebb” helyeken azonban 1313.30-ig tartott.
Megtisztult az Életfa Rehabilitációs Intézet környéke, az egykori tiszti lakótelep szomszédságában lévő erdőrészlet, az
északi zöldterületek jelentős része, a Sólyom utcai leágazástól a gödi átjáróig tartó zöldterület, a Madách utca-Kosztolányi utca sarkánál kezdődő erdőfolt, Dunakeszi teljes dunai partszakaszát két csapat
vette kezelésbe, az Aldi háta mögött húzódó, nagyon elhanyagolt, szemetes közút,
a Fóti úti, Kincsem úti fenyves és játszótér, az öreg temető melletti védett terület,
a lakótelepi zöldterületek a Barátság u. 1345-ig, a Körönd és Lányi Ferenc park környéke, a Tompa Mihály utcai, Béke úti, Tóvárosi és Alagligeti játszóterek, valamint a
gyártelepi állomás környéke.
A csapatok igyekeztek ahol lehetett a
hulladékot szelektíven gyűjteni, vagy így
deponálni. Púpozva megtelt 4 konténer,
kb. 550 zsák, és még elektronikai és építési hulladékból is külön kupacok keletkeztek. A konténereket a Közüzemi Kft. biztosította, az elszállításról is munkatársaik
gondoskodnak. Az önkénteseknek szinte
lehetetlen név szerint megköszönni munkájukat, mégis kísérletet teszünk rá, előrebocsátva, hogy ezt csak a személyesen regisztrálók esetében van módunk megtenni.
Köszönetet mondunk az alábbiaknak: Pethő Krisztián Mátyás és családja, a DNNÖ
részéről, Dr. Lakatos István (KÉSZ), Müller Attila és barátai, Martinyák Szilvia,
Szabó György és családja, Szvoboda Ida,
Matyák Fanni, a Dencső család, Gál-Varga Barbara és családja, Verle Yvette, Csoma Attila önkormányzati képviselő, Demeter Éva és családja, Vidra Árpád, Szabó József önkormányzati képviselő, Szabó

Elismeréssel és tisztelettel tartozunk azoknak,
akik az eldobált szemetet összegyűjtik
József Élő Reménység Alapítvány részéről, ugyaninnen Pánczél Csaba, Varga Lipót, Hencz Péter, Csábi Gábor, Kasnya
István, Dicsőffi Richárd, Rózsa Márk és
Ádám, Adu Anna és Fanni, Szabó József és
Józsefné. Juhos Márton, Dr. Zumkó Anett
és családja, Varga Péter és csapata a Börzsöny Alapítvány részéről, Török Levente,
Kovács Tibor, Nagy Ibolya, Fejes Erzsébet,
Herda István, Szlaukó Gábor, Dürr Mária,
Károly Zsolt, az Életfa Rehabilitációs Intézet csapata, Juhász Krisztián (eszközbeszerzés), Sipos Dávid, Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és fia
Mihály, Pappné Teknős Hedvig és családja, Baloghné Reszegi Rita és a Momentum,
Brenner Tamás és családja, Vetier András
és felesége, Homolya József, Pállya Krisztián, Lengyel Péter és csapata, Bitter Attila és
csapata, Antalné Kovács Ilona és a Nyugdíjas Kiránduló Klub csapata, Teleki Diána
és családja, Tölgyesi Péter, Fidesz és Fidelitas helyi csapata, László Krisztián, Kállai
Etelka, Németh Csilla és családja, Blaner
Ottilia, Bartók Mária és csapata, Juhász
Barbara és csapata, Kovács Ildikó, Csopják
Anita és családja, Márkus Tamás és Miklós,
Tóth János és gyermeke, Angyalffy Zsolt és
családja, János utcai óvodából Horváthné Nemeskéri Dóra, Jávorszky Edina, Veresné Kiss Zsuzsa. Lévai Tímea és fia Dani,
Szabó Katalin, Juhász Ádám, Dávid Tímea és gyermeke, Iklódy-Szathmáry Eszter és családja, Dr. Szarvas Alíz és családja, Piros Tagóvodából Ács Ibolya, Szakács
Andrea, Meseház Tagóvodából Komáromi Mariann, Vargáné Komáromi Ágnes,
Ságiné Horváth Beatrix, Pásztor Szilvia,

Szénási Adrienn, Druzsinné Nagy Eszter,
Simon Ivanna. Kérjük azokat, akik a regisztráció nélkül jelentkezőket ismerik,
de nem találkoztak itt a nevükkel, írjanak
a rendezettvarosert@freemail.hu e-mail
címre, hogy nekik is meg tudjuk név szerint köszönni a segítségüket.
Köszönjük ezen kívül mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak a
Köztisztasági Nap sikeréhez! Kérünk mindenkit, figyeljünk környezetünk tisztaságára, becsüljük meg az önkéntesek munkáját! Aki illegális hulladéklerakást ér tetten, szóljon a rendőrségen, vagy értesítse a
mezőőrséget. Használjuk megfelelően az
utcai gyűjtőedényeket, a kutyaszemeteseket, és a szelektív gyűjtőszigeteket!

Tisztelettel a szervezők:
László Erzsébet, Vincze Nikolett,
Majkut József, Antal László,
Budai János, Skripeczky Ákos,
Nyíri Márton
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körzeti képvi
Ebben a hónapban sok pozitív dologról számolhatok be, ami számomra is öröm. Befejeződött a Kossuth utca páratlan oldalán a
viakolor járda építése, a Toldi utca páros oldalán korábban elkészült járdával összeépült.
A buszmegállókat is viakolorral borították,
melyet úgy alakítottak ki, hogy a kerekes�székkel közlekedők is fel és le tudjanak hajtani. A még hiányzó várakozó fülkék felállítása is folyik. Ehhez kapcsolódik két gyalogátkelő kiépítése is. Az egyik a Széchenyi utcán,
az új orvosi rendelőnél lesz, de ezt majd akkor építik meg, amikor a rendelő is elkészül.
A másikat a Toldi utcai játszótérnél alakítják
ki. Ennek hatósági engedélyeztetése folyamatban van. A Toldi utca végén lévő játszótéren megkezdődött a multifunkcionális pálya kiépítése.
A Széchenyi utcában az új orvosi rendelő
kialakítása jó ütemben halad.
Az első fekvőrendőröket – próba jelleggel – a Bárdos Lajos utcában fogják telepíteni. Valamennyi ott lakó aláírta a beleegyezési nyilatkozatot.
A Toldi lakópark csapadékvíz-elvezetésének első ütemének első szakaszára az Önkormányzat – képviselőtestületi döntés alapján
– pályázatot nyújt be, melyben az eredetileg
tervezett nyomvonalat kiegészítik a Huszka Jenő utca-Kacsóh Pongrác köz-Ábrahám

Tisztelt Lakótársaim!
Pál köz csomópontban lévő nagy nyolcszögű területtel, mivel ez a mélypont, s emiatt
itt gyakori a csapadékvíz elöntés.
A lakossági faigénylések leadásának határideje szeptember 15-e volt. Az idén jóval kevesebb fát kértek a lakók, mint az előző évben, mintegy 80 fát és 20 cserjét. A lakosság
érdekeit figyelembe véve a Toldi lakópark
Kossuth utcai oldalára kértem 30 gömbkoronás díszfát, folytatva az eddig kialakított fasort. Az eddigi rend szerint a Közüzemi Kft.
kertészei végzik az ültetést, előtte azonban
felhívják a lakót egyeztetés miatt.
Az október 7-i városi köztisztasági napon
szép számmal vettek részt lakótársaim. A tóvárosi játszótér és környékének rendbetételén 14 ember munkálkodott. Köszönet érte
nekik. A Toldi- dombliget lakóparkból néhányan más csoportokhoz csatlakoztak. Nekik
is köszönöm a közösségért végzett munkát.
A városi megmozdulástól függetlenül más
közösségek is összefogtak. A Szent Erzsébet Katolikus Óvodába járó gyermekek szülei - mintegy 40 fő – október 7-én és az előtte
lévő hétvégén is az óvoda kertjének és az utcai frontnak a szépítésén, rendbetételén dolgozott. Örömmel állapítottam meg, hogy

egyre több a választókerületemben az ilyen
önálló kezdeményezés. Minden kisebb-nagyobb közösséget biztatok: a példa követhető. Köszönet minden áldozatkész és szorgalmas lakótársunknak.
A pozitív példák sorában említem meg,
hogy a káros anyagok, elektromos hulladékok leadása során nagyon sok városunkban lakóval találkoztam. Örvendetes, hogy
figyelemmel kísérik, és egyre többen vesznek részt városunk és környezetünk tisztábbá és egészségesebbé tételében. Ezt is minden résztvevőnek köszönöm.
Sajnos egyetlen fontos problémát meg
kell említeni. Ez viszont szinte az egész várost érinti. Hónapok óta hol itt, hol ott nincs
közvilágítás. A város felmondta a szerződést
a szolgáltatóval, másik szolgáltatóval kötött
szerződést. Remélhetőleg ezzel megoldódnak a problémák, hiszen korán sötétedik,
hajnalban, kora reggel is még szükség van a
világításra.
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

Lakossági javaslatok szerint bővül a térfigyelő kamerarendszer
Az elmúlt időszakban több olyan fontos esemény történt a körzetünkben, melyről nagyon nagy örömmel számolok be. Mindenekelőtt szeretném kiemelni a Kegyeleti park
mellett emelt Atilla nagykirály szobor és emlékhely avatását, amely már most érzékelhető, hogy Dunakeszi büszkesége. Ünnepi beszédében, Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke méltán mondta: „Rendkívüli, ami
történt Dunakeszin.” Képviselőként és történelem tanárként is köszönöm mindazoknak,
akik aktív közreműködői, támogatói voltak a
szobor elkészítésének, a környezet kialakításának, melyet minden bizonnyal nagyon sokan zarándokhelyként látogatnak meg. Ezért
külön örülök Dióssi Csaba polgármester úr
bejelentésének, hogy az önkormányzat az
emlékhelyhez vezető utat és a gépkocsi parkolót viacolor burkolattal látja el. A helyi civil
közösségek és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően a magyar történelem kiemelkedő személyiségeinek emlékét
őrző szobrok emelése - Árpád szobor, az Országzászló, a Trianoni emlékmű, Szent István
szobor – országos érdeklődésnek és elismertségnek örvend.
Ezúton is tájékoztatom a szülőket, hogy a
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Szent István parkban befejeződött a kis játszótér felújítása, korszerűsítése, bekerítése. Új
játszóeszközök kerültek telepítésre, padokat
helyeztek ki, sőt a közeli jövőben újabb játszóeszközökkel gazdagodik a terület.
Az őszi időszak – sok egyéb mellett - a faültetések ideje is, ezért kérem önöket, hogy
értesítsenek, lakókörnyezetükben hová szeretnék, ha fát ültetne az önkormányzat. Azt
viszont már most be tudom jelenteni, hogy
körzetünk tíz fát mindenképpen elültetünk
az önkormányzat jóvoltából. Ezt a mennyiséget növelhetjük, ha önök is igénylik és jelzik.
Az elmúlt hetekben nagy örömömre több
családnak adhattam át a babacsomagot. Jó
érzés volt átélni, és itt leírni, hogy mindenki
nagyon örült az önkormányzat kedves gesztusának. Sőt, szinte mindannyian jelezték,
hogy gyermekük nevét írjuk fel a születésfák mellé kihelyezett emléktáblára. Legközelebb tavasszal helyezzük el a legújabb táblát,
a 2017-ben született gyerekek emlékére. Akik
szeretnék, hogy gyermekük neve felkerüljön
erre a táblára, vagy akár még a korábbiakra is,
kérem, jelezzék kz@dkrmg.sulinet.hu e-mail
címre.
Erdész Zoltán alpolgármester úr tájékozta-

tása és felkérése alapján értesítem önöket,
hogy tovább bővítik a városi térfigyelő kamerarendszert, melyben kiemelt helyként szerepel a Szent István park. Az alpolgármester úr kérte tegyek javaslatot, hogy a lakótelepen hová telepítsenek kamerákat. Én úgy
gondolom, akkor járok el körültekintően, ha
az önöktől kapott javaslatokat terjesztem elő
megvalósításra. Ezért kérem, hogy – a fenti
címre – írják meg elképzeléseiket, javaslataikat lakókörzetünk, mindannyiunk személyes
és vagyontárgyaink biztonsága érdekében.
A Felső Tabán köz 2. számú ingatlannál bekövetkezett földcsuszamlás miatt felvettem a
kapcsolatot a hivatal városüzemeltetési osztályvezető asszonnyal, aki a helyszíni bejárás
után arról értesített, hogy a probléma megoldása előtt talajmechanikai szakvéleményre
van szükség, mely várhatóan október közepére elkészül. A DMRV-vel felvették a kapcsolatot, hogy a területen terveznek-e a közeljövőben csőrekonstrukciós munkát, mivel a további csuszamlást megakadályozó földmozgatás után az utat is javítani kell.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Elkészült és már műszakilag is
átadásra került a szerviz utak
felújításának első üteme, ahogy
azt a képviselői ciklus elején
megígértem! Talán kicsit szebb,
és használhatóbb is lett, mint
reméltem! Megszépült parkolók, rendezett körülmények.
Akikkel beszéltem az ott lakók
közül, mindnyájan dicsérték a
kivitelezők viselkedését, odafigyelését is, ezt továbbítom az
illetékesek felé, hiszen a pozitív
visszajelzések is fontosak!
Persze maradt még feladat
bőven, hiszen a park rendezése
szépítése, a hővezeték felújítás
utáni tereprendezés még hátra van, de egy nagyon fontos
folyamat első lépése megtörtént, s remélem jövőre is hasonló színvonalú előrelépés következik a Barátság út elején is! S a
kialakított kulturált viszonyok
megőrzése érdekében, folyaAhogy az előző hírlevelemben
is említettem, a Szent István Általános Iskola új épületében elkezdődött a tanítás. Az Önkormányzat által biztosított buszjáratok a terveknek megfelelően biztosítják a körzetünkben
élő gyerekek eljutását az új iskolaépületbe. Itt említem meg
és egyúttal kérem azokat a szülőket, akik gépjárművel viszik
gyermekeiket iskolában, hogy
tartsák tiszteletben az iskola
előtti buszmegálló területét, és
csak a kijelölt parkolóba álljanak be.
Már a szokásosnak mondható nyári intézményi felújítások
is ütemezetten zajlanak. A körzetben található intézményekben folyó munkák során a Budai Nagy Antal utcában lévő
Eszterlánc Óvoda utcai kerítésének felújítására, az épület lábazati vízszigetelésére, a tetőjavítására és a kéményjavítására kerül sor. A János utcai
Tagóvodában a játszóudvar felújítása és műfüvesítés, a gyermekek örömmel vették birtokba. A Helytörténeti Gyűjtemény
épületében is korszerű nyílászárók beépítésére kerül sor. Itt említem meg, hogy a kivitelezés

A LAKÓTELEP SZÍVE
matosan jelzem a hivatal felé
a közlekedési és parkolási rend
ellenőrzésének fontosságát, a
közterület felügyelők fokozott
jelenlétét, s ha szükséges büntetések kiszabását is! Ezt nagyon sokan kérték, kérik tőlem!
Sok egyedi megkeresést kapok mostanában, s akik kerestek tanúsíthatják, hogy igyekszem minden ügyben segíteni,
eljárni! Többen kerestek a Tallér utca sarkán megszűnt szelektív gyűjtő miatt, ebben a témában a Közüzem illetékeseit kértem, hogy találjunk olyan
helyet, mely a közelében élőket
sem fogja zavarni.
Az intézményeink is megszépültek a nyáron, az óvoda szép
színes külső szigetelést kapott,

s mire ez az írás megjelenik talán már a bölcsőde is! Emellett
büszkén mondhatom, hogy a
Lakótelep Szívében minden
oktatási intézmény, /két óvoda
és a Kőrösi suli is multifunkciós
sportpályával rendelkezik, a jelenlegi legmodernebb kivitelben! Ez a gyermekeink egészséges testmozgását, sportolását segíti elő, ami számomra
nagyon fontos terv volt.
Mint látható, tartjuk a ciklus
elején elfogadott időbeosztást és ígéreteket! Továbbra is
fokozott türelmet és odafigyelést kérek mindenkitől, hiszen a
munkák még folynak, s zajlik a
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

Kedves Lakótársaim!
ugyan megkezdődött, de a feltárás folyamán (régi épületeknél ez elég gyakori) észlelt statikai problémák miatt a kivitelezés elhúzódik.
A főtéri programokkal kapcsolatban megrendezésre került a
hagyományos Szent Mihály-napok városi búcsú. Az előző évekhez hasonlóan idén is sikeres
és népszerű volt a rendezvény.
Sokakkal találkoztam a Hagyományok Sátrában, ahol felelevenítettük, milyen volt 40 éve
a település, amikor megkapta Dunakeszi a városi rangot. A
tervek szerint további kulturális
és egyéb eseménynek fog otthont adni a tér, amellyel szeretnénk elérni, hogy ez a terület
egy sokszínű, mozgalmas része
legyen városunknak, igazi közösségi térként szolgálva városunk lakóit.
Az őszi időszakban elkezdődtek az időszaki munkálatok is. Elindultak az útjavítások, valamint
a közterületek faültetési programja. Akik az év közben jelezték számomra faültetési szándé-

kukat, azok igényeit már továbbítottam az Önkormányzat által
megbízott az ültetést koordináló szakembereknek. A faültetéssel kapcsolatban arra buzdítom
Önöket, hogy tegyük szebbé
környezetünket egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott szakemberek végzik el. Az Önök feladata csak az, hogy az igényeikkel együtt vállalják az ültetett
fák gondozását, melyre ezúton
is kérem Önöket. Az úthibákkal
kapcsolatban pedig arra kérem
kedves lakótársakat, hogy jelezzék számomra a lenti elérhetőségemen.
Igényeiket az alábbi e-mailben
jelezzék számomra:
joszabo61@gmail.com
Gyártelepről jelezték, hogy a
közlekedési táblák nem látszódnak a fák lelógó ágai miatt. A
problémát jeleztem az Önkormányzat illetékes osztályának.
Városunk köztisztasági napot
rendezett október 7-én. Személyes tapasztalatom, hogy a korábbi évek alatt nagymértékben

sikerült csökkenteni az illegális
szemétlerakást, de sajnos most
is még erre kellett a főhangsúlyt
fektetni. Személy szerint a városhatárban vállaltam hulladékgyűjtési feladatot, ott még mindig kritikus a helyzet.
Tájékoztatom Önöket, hogy
következő fogadó órám időpontja 2017. október 26. 18h,
helyszíne a Bárdos Lajos Általános Iskola.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Dunakesziek!
Köztisztasági Nap
Először is szeretném megköszönni azoknak, akik részt vettek az idei, október 7-én megrendezett városi Köztisztasági Napon. Örömteli volt számomra,
hogy több mint kétszázan gyűltünk össze, hogy szebbé, tisztábbá tegyük Dunakeszit. Sok ismerős arccal találkoztam, de sokan
voltak, akik újként csatlakoztak
a csapathoz. Többed magammal a Göd felőli városhatárban
gyűjtöttük össze az eldobált szemetet. Az Önkormányzat mind a
térfigyelőkamerák kihelyezésével, mint a mezőőri szolgálattal
igyekszik felszámolni az illegális
hulladéklerakást. Bár a helyzet javul, még mindig tapasztaljuk ezt
a jelenséget városunkban, főként
a városhatárban. Arra kérek mindenkit, tiszteljük meg az önkén-

tesek munkáját és lakóhelyünket
azzal, hogy nem szemetelünk,
hanem vigyázzunk városunkra.
Több mint 250 új facsemetét
ültetünk el a városban
Végérvényesen is beköszöntött az ősz, ezzel együtt pedig a
szokásos faültetési programunk
is kezdetét veszi. A beérkezett
igényeket továbbítottam a Városüzemeltetési Osztály illetékes
munkatársai felé. Az összesítést
követően több mint 250 újabb
facsemetét ültetünk el városszerte, körzetünkben várhatóan november közepén kezdik ültetni a
fákat, cserjéket.
Rákóczi út felújítása
Az utóbbi években talán a leggyakoribb kérés az volt felém,
hogy a Rákóczi utat újítsuk fel.

Az előző ciklusban a fő célkitűzésünk az volt, hogy a földutak kapjanak szilárd burkolatot, aminek
eleget is tettünk, szám szerint 64
utcában végeztük el ezt a munkát. Ebben a ciklusban pedig a
már leaszfaltozott, de rossz állapotban lévő utakat kívánjuk felújítani. Ígéretünknek eleget téve,
sokak örömére elkezdődött a Rákóczi úti beruházás, ami az útfelújításon túl forgalomtechnikai
megoldásokat, csapadékvíz elvezetést és járdafelújítást is takar. A feltáró munkák során sajnos kiderült, hogy az út alatt húzódó vízvezeték elavult és annak
rekonstrukciója a DMRV Zrt. feladata. Természetesen azonnal jeleztük a problémát feléjük, de a
megoldás biztosan csúszást okoz
a beruházás végső kivitelezési
határidejét tekintve. Azonban a

járdaépítést nem érinti a felmerült probléma, így azzal szépen
halad a kivitelező.
Közvilágítás
Bizonyára sokan hallottak róla,
hogy a tarthatatlan közvilágítási
problémák miatt a szolgáltatást
végző ELMŰ-Szolg Kft. ultimátumot kapott az önkormányzattól,
amennyiben nem sikerül rendezni a helyzet, az Önkormányzat
felmondja a szerződést. Eddigi
is bosszantó volt a helyzet, azonban mivel egyre korábban sötétedik, ezért az Önkormányzat is
azon van, hogy a város minden
területén minél hamarabb megoldódjon a közvilágítás.


Erdész Zoltán
10. sz. választókörzet
képviselője

Sok autós gyorsan közlekedik az új iskola környékén
Jól vizsgáztak szeptemberben a reggeli iskolai céljáratok. A város által üzemeltetett buszokat már száznál több
diák veszi igénybe, akik időben
megérkeznek az új alagligeti
általános iskolához. Javasolni
fogom, hogy a járatra a Fóti út
56. megállóban is legyen lehetőség felszállni, ill. hogy a céljáratok jövőre a helyi közlekedési hálózat elválaszthatatlan
részévé váljanak.
A Repülőtéri úti közlekedésbiztonság
megteremtése is napirenden van. Egyetértés van abban, hogy az iskola
előtti gyalogos átkelő biztonságát hosszú távon is meg kell
teremteni. A városvezetés foglalkozik a témával, a magam
részéről a közlekedési lámpás
megoldás híve vagyok, valamint a gyalogos átkelő közelében a sebesség minimálisra való csökkentését, és ezzel
együtt figyelemfelkeltő forgalmi táblák kihelyezését is meg-
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oldásnak tartom. Lakossági
bejelentés alapján a Közüzemi
Nonprofit Kft. a Repülőtéri úti
kereszteződés előtti forgalmi
táblák láthatósága érdekében
az azokat takaró gallyakat eltávolították.
Alagligeti lakosok panasza
volt, hogy reggelente több autós - a megengedett legnagyobb sebesség fölött - a lakóparkon keresztül közlekedik,
vélhetően az új iskola megközelítése céljából. Mivel a lakópihenőövezet besorolás nem
egyeztethető össze a rendszerszerűen megnövekedett
átmenő forgalommal, a helyzetre vonatkozó megoldási javaslatokat kértem a rendőrségtől.
A városi tömegközlekedéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban a korábbiaknál több
panasz érkezett. Ezeket kértem, ill. továbbra is kérem,
hogy a városháza felé is jutassák el, ugyanis ezek alapján

tudják megítélni, hogy a szolgáltatói szerződés pontjai betartásra kerülnek-e.
Folyamatos probléma, hogy
a Fenyves utcai ligetet néhány
lakos illegális hulladéklerakó
helynek használja. Annak érdekében, hogy megelőzhetően legyenek ezek az esetek,
kezdeményeztem a városvezetésnél, hogy ide is telepítsenek
egy térfigyelő kamerát.
Az évente szokásos fatelepítés a kerületünket is érinteni fogja. Összesítettem és leadtam a lakossági igényeket,
amelyek teljesítése október
végén, november elején várható.
Lakossági bejelentést kaptam, hogy a Blaha Lujza utcában középtájon hiányzik a tűzcsap. A pótlás a DMRV Zrt. hatásköre, a műszaki osztály értesítette a céget, jelenleg a
válaszukat várják.
A Határ út 8-9. sz. házak előtt
megtörtént a csapadékelveze-

tő keresztrács teljes felújítása. Korábban rendszeresen kilazult a rács, és rendszeresen
rögzítette a műszaki osztály.
Reményeim szerint a felújítás
tartós megoldást fog hozni.
.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Sok a panasz a szolgáltatóra
Körzetem számos pontján egyéni
közvilágítási hibák helyreállítása 2
hónapja késik. Csoportos hibák keletkeztek, melyet a szeptember 14-i
vihar okozott. A helyreállítás kérelme számtalan esetben megtörtént. A
szerződésben ötnapos határidő csúszott, mely miatt újabb panasz érkezett a szolgáltatóra. Az előzőek megoldása érdekében egy új közbeszerzési pályázat kiírását kértem. A munkáját hanyagul végző szolgáltató
helyett még az évvége előtt egy új
szolgáltató kell, aki meg tud felelni a
szerződési feltételekben vállaltaknak
Mihály napi utcabál
A Mihály utcai lakók és a környéken
élők együtt ünnepeltek, énekeltek s
táncoltak késő éjszakáig. Nyolcadik
alkalommal gyűlt össze a nagyszámú közönség, melynek motorja a 85.
születésnapját ünneplő Mici néni, ill.
Kiss-Boros Bea és Nagy Pista barátom.
Nem gondolná az ember, hogy az évről-évre megtartott jó hangulatú bulit túl lehet szárnyalni. És mégis. Idén
is kitettek magukért a szervezők, és a
jelenlévő vendégek egyaránt. A legfinomabb falatok, sütemények, és persze italok választéka sorakozott az
asztalokon, itt most a „bőség zavara”
uralkodott. Turai-Kiss Mária a fellépő
népdal énekes, színvonalas előadása garantálta a jó hangulatot. Sokat
nem kellett várni, mivel a flaszteren
gyorsan megjelentek a táncos lábúak. Megfogadták, jövőre is összejön
ez a kedves társaság. Őszintén kívánom: ÍGY LEGYEN!

Mihály napi buli a Mihály utcában

Zápolya utcai hölgy jelezte, hogy
a nap bármely szakában gépjárművek száguldoznak /sajnos ez a probléma mondhatni valamennyi főútvonalon, leaszfaltozott utcában jelen
van/. Bármikor megtörténhet egy súlyos baleset, melyre már volt példa.
Ingatlanja a kerítéshez közel épült,
félő, hogy a nagy sebesség miatt a
vezető elveszti uralmát és akár a „hálószobában” landol. Dunakeszi Város
Rendőrkapitányának címeztem megkeresésemet, melyben a Zápolya utcában gyakoribb rendőri ellenőrzést,
lehetőség szerint traffipax kihelyezését – Mányoki Á. térnél – kértem. A
kapitány úr jelezte, hogy megkeresésemet továbbította a közlekedésiek felé, melyben az általam felsoroltakat kérte
- Dobó utca 16. lakója 5db hársfa
gallyazását kérte
- Aszfaltozás befejezése Klapka
utca elején, Kálvin J. u 2. előtt
- Csőtörés a Kálmán utca 15 előtt, a
helyreállítást a DMRV-sek elvégezték
- A Kossuth L. páratlan számozású
oldal járdaépítésének érdekében kérelem benyújtása, mivel egységes városképről ezt követően lehet beszélni
- Buszmegállók kialakítása a Báthory elején a Báthory 8-17. előtt, majd
a Bocskai elején és a Zápolya utcai
mindkét megállójánál

Bocskai elején a megsüllyedt
aszfalt helyreállítása is szükséges

Az idei év utolsó kérelmezői, faültetés: Bródy utca 23 és 24. Király utca
15 Sződi utca 44
- Újabb árkok takarításának kérelme 5 helyen, melyet a közüzemisek
elvégeztek
- Járdaépítés igénye a Hunyadi
utca 56. tulajdonosának részéről
- A Kossuth L. utca 14 előtti beszakadt telefon aknatető cseréje megtörtént
- Görgey utca 5 és az AlkotmányVasvári Pál utca sarokingatlan parlagfű irtását elvégezték, de a Zalán utca
2 ingatlan külföldön élő tulajdonosa
miatt még várat magára
- Kossuth L. utca 37 úthiba megszüntetésével ismételten eljártam, továbbították a Magyar Közút Zrt. felé
- Kölcsey utcai úr jelezte, hogy az
utcában elütöttek egy kutyát. A váci
Zöld Alapítványhoz fordultam, az eb
elszállítása megtörtént
- Érdeklődésemre tájékoztattak,
hogy a Tábor-Bajtárs utca sarok szegélycseréje a jövő évi tervek között
szerepel
- József utca 26 sarokingatlan Krúdy utcai oldalán az akácfák csonkolása megtörtént
- Úthiba helyreállításának kérelme
11 utcában
- Érdeklődés Bródy utca 15, a Varsói
utca 19 szegélycseréjének, a VasváriRákóczi utca sarkon lévő úthiba aszfaltozásának és Dobó utca 16 előtti
fák gallyazásának időpontja felől
- Barázda u, Bajtárs-Hunyadi utca
szakaszán fekvőrendőrök építése
vagy a forgalomrend változás érdekében aláírásgyűjtést kezdeményeztem. Pár éve a Tábor-Hunyadi
utca kereszteződésénél forgalomváltozás következett be, azóta a Barázda utca ezen a részén kerülik el a
forgalmat. A renitens gépjárművezetők miatt nem tudnak pihenni az
ott lakók, sőt, biztonságban sem érzik magukat. A helyszín vizsgálata
során a kérelmezők állítása jogosnak
vélt, a száguldozók megfékezése érdekében a kezdeményezés előterjesztését kértem a soron következő
október 26-i bizottsági ülésre.
Tisztelettel:
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője
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Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Október 7-én szombaton rendezték a Dunakeszi Köztisztasági Napot, amelybe – szokás szerint – a körzetbeliek is
bekapcsolódtak, feladatunk a
Duna-part kitakarítása volt a
vízműterülettől egészen a gödi
határig. A városban egyébként
összesen 12 helyszínen zajlott
a gyűjtés és 550 sitteszsákban
összesen 10-15 köbméter deponált hulladék gyűlt össze, ebből a Duna-partról összesen 25
zsák. Köszönöm minden résztvevő segítségét és a Környezetvédelmi Tanácsadó Testületben dolgozó Antal László szervező munkáját.
Október elején véget ért a
regisztráció az őszi faültetési programba is. A körzetből tizenegyen jelezték faigényüket,
ők összesen harminckét fát igényeltek. A fák elültetésére november hónapban fog sor kerülni, amelyről Közüzemi Kft. szak-

emberei a megadott elérhetőségeken értesíteni fogják az
igénylőket. Bízom benne, hogy
ezzel az akcióval is hozzájárulunk ahhoz, hogy körzetünkben megmaradjanak és megerősödjenek a zöldfelületek.
A szeptember 29-ei testületiülésen ismét téma volt a Liget
utcai rendelő felújítása. A tervek szerint az épületből a Szakorvosi Rendelőintézetbe fog
átköltözni a Tüdőgondozó Intézet, ahol modern berendezéssel és új, modernebb körülmények között folytatja munkáját. A tüdőgondozó megüresedett helyére a Liget utcába
költözik majd az orvosi ügyelet
és a menőszolgálat. Az épület
megújításával a háziorvosi rendelő is megújul majd, nagyobb
és komfortosabb lesz a váróterem is. A beruházás összköltségvetése 192 millió forint lesz,
amelyből 119 millió forint pá-

A körzetben élők is bekapcsolódtak a munkába

lyázati forrás bevonásával lenne biztosítva.
Komoly gondot okoz a körzet néhány utcájában a csapadékvíz-elvezetés. A hónap folyamán kérésemre a Stromfeld
és a Katona József utca problémás területein végeztek felméréseket a Városüzemeltetési Osztály szakemberei, akik remélhetőleg hamarosan megoldásokkal tudnak majd szolgálni

a kialakult helyzetre.
A hónap folyamán két babacsomagot kézbesítettem. Isten
hozta Zsuzsannát és Viktort a
közösségünkben!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

R ENDELETEK
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Dunakeszi Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály

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

MŰSZAKI ELLENŐR

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csopják Anita - Osztályvezető nyújt,
a 06-27-542-800/204 -os telefonszámon.
Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest megye,
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 31.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.dunakeszi.hu - 2017. szeptember 18.
Telekeszi TV - 2017. szeptember 18.

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csopják Anita - osztályvezetők nyújt,
a 06-27-542-800/204 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 31.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.dunakeszi.hu - 2017. szeptember 19.
Telekeszi TV - 2017. szeptember 19.
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munkakör betöltésére.

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (X. 06.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló 24/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete
módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X. 06.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2017. (X. 06.) önkormányzati
rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ )
szóló 1/2013. (II.06.) rendelete módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2017. (X. 06.) önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2011.
(I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2017. (X. 06.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról

selőink jelentik
Már látni a fényt a káposztásmegyeri átjáró túloldalán
Változatlanul témát szolgáltat –
nem csak a 7. számú körzet alsói városrészében élő – számos lakótársunk között a Dunakeszit a fővárossal összekötő káposztásmegyeri aluljáró utáni szakasza. Ismert:
az egysávos átjáró eleve csekély áteresztőképességét azon autók „vis�szatorlódása” még tovább csökkenti, amelyek az újpesti Külső Szilágyi
útra való kihajtás nehézségei – nehezen belátható útszakasz, az Auchan felőli és arra vezető keresztirányú forgalom elsőbbsége – miatt
gyakorta teljesen eltorlaszolják az
alagutat. Az így kialakult forgalmi
dugó a reggeli csúcsforgalomban
jelentősen megnöveli a Dunakesziről Budapestre való menetidőt. A
probléma enyhítésére a dunakeszi
önkormányzattal – számos lakossági véleményt is meghallgatva – már
három évvel ezelőtt kidolgoztunk
egy megoldási javaslatot, amely
alapján szakemberek segítségével
el is készültek a tervek a csomópont
lámpásítására, valamint az Auchan
irányából az átjáróhoz vezető kanyarodó-, illetve várakozó sáv kialakítására. A lámpásítás célja: amikor a vasúti átjáróban Dunakeszi felől zöldet mutat a jelzőlámpa, azzal
párhuzamosan a Külső Szilágyi út
forgalmát az oda telepítendő közlekedési lámpa piros jelzéssel tartsa
fel. Ezáltal az átjáróból érkező forgalom akadálytalanul kijut a Külső Szilágyi útra, kiürítve az átjárót,
szabaddá téve a fővárosból Dunakeszire igyekvők útvonalát. A hos�szú-hosszú évek óta szükségszerű
fejlesztést eddig akadályozó tényezőket úgy fest, a dunakeszi városvezetésnek október első harmadában
sikerült elhárítania, így kézzelfogható, illetve szemmel látható közelségbe kerülhet végre a projekt
megvalósulása. A beruházás az első
óvatos becslések szerint minimum
30 millió forintot kóstálhat. Dunakeszi elkészítette a terveket és saját költségén vállalja a szükséges új
útszakaszok kivitelezését. A közlekedési lámpák kiépítéséhez és üze-

meltetéséhez remélhetőleg sikerül
központi forrást találni.
Részben összefügg a fenti bekezdésben részletesen taglalt közlekedési gócponttal az a jelenség,
amely leginkább az alsói Zsófia, Mária, Gyöngyvirág és Magdolna utcában élők hétköznap reggeljeit teszi
pokollá. Az átjáró „átjárhatatlansága” miatt a Pálya úton sokszor egészen a lóversenypálya menti szakaszig „beáll a kocsisor”, amelyet néhányan a Rozmaring utcára behajtva a
Magdolna és a Zsófia utcákon végigszáguldva próbálnak meg kikerülni.
A rendőrség és az önkormányzat illetékes szakembereivel, valamint az
érintett lakossággal folytatott eszmecseréinket követően végül szeptember végén kezdeményezésemre
az önkormányzat Pénzügyi és Jogi
Bizottsága arról döntött, hogy munkanapokon reggel 6:30 és 8:30 között tilos lesz a Pálya útról balra, a
Rozmaring utcára kanyarodni. Az
előterjesztést azzal egészítettem
ki, hogy amennyiben az intézkedés
nem fejt ki megfelelő hatást, akkor
az utcában lakók konszenzusos írásbeli kérvénye esetén kerüljön sor a
Zsófia utca északi irányban történő
egyirányúsítására.
Az Eurotrust Consult Kft. ügyvezetőjének, Pétermann Zoltánnak
köszönhetően – a még júniusban,
hosszas előkészületeket követően
Vácott folytatott tárgyalásunk alapján – az alagi majorságban élő közel
húsz család áramellátásának problémája oldódott meg azáltal, hogy
megrendelte, az ELMŰ pedig szeptember végén elvégezte a villamosenergia-hálózat szükséges fejlesztését a lakóingatlanok biztonságos
és üzembiztos áramellátása érdekében.
Az évek óta kialakult gyakorlatnak
megfelelően idén ősz végén is sor
kerül a fásításokra városunkban; kérésemre számos körzeti igény érkezett lakótársaimtól, azok megvalósítása folyamatban van.
Az alsói klubház tetőszerkezete
egy korábbi viharban megrongáló-

dott, az ingatlant kezelő Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft. nyár végén
lecserélte a tető héjazatát. A felújítás
során természetesen megmaradt a
kibúvó nyílás, valamint kéményjárda
is épült, sőt megújították a villámhárító rendszert is (szívócsúccsal, feszített sodronnyal). A tető meggyvörös
horganyzottlemez-fedést
kapott,
amely már sokkal hosszabb élettartamú és esztétikusabb is, mint korábban volt. A tető vázszerkezete kisebb javítást, a csomópontok megerősítést kaptak.
Régi probléma az alsói városrészben élők számára a lakóövezetnek
a helyi buszközlekedés rendszerébe
való csekély mértékű „bevonása”; a
kritikai észrevételek az új iskola kapcsán indított céljáratok következtében ismételten felerősödtek. Thoma
Csabával, a buszmenetrend kidolgozásáért felelős képviselőtársammal,
valamint Dióssi Csaba polgármesterrel átmenetileg alternatív megoldást keresünk (ennek alapján szó
van a korábbi menetrend visszaállításáról, amely szerint a reggeli járatnak ismét a vasúti felüljárón folytatódna az útvonala), míg jövő év elején a városi buszhálózat menetrendjének észszerű, az alsóiakat jobban
kiszolgáló módosításban gondolkodunk.
A Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület tagjai számos kiemelt városi
rendezvényen, valamint reggelente az iskolák környékén, a labdarúgócsapat bajnoki mérkőzésein is ellát biztosítási tevékenységet, azon
túl, hogy rendszeresen járőröznek a
város különböző részein. Polgárőreink október első szombatján tartották a hagyományos polgárőrnapot,
amelyen a városvezetés és a lakosság nevében volt alkalmam megköszönni a tagság áldozatos tevékenységét, méltatva Király János egyesületi elnök és csapata lelkiismeretes,
a köz érdekében kifejtett önkéntes
munkáját.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

Dunakeszi Polgár 13

Az országos TOP 22. helyen
a Radnóti Miklós Gimnázium
Negyedszázada indult el a nyolcosztályos képzés a városban
Idén ünnepli negyedszázados működését a Radnóti Miklós Gimnáziumban 1992-ben útjára indított
nyolcosztályos oktatási képzés, amely egyik meghatározó alappillére a középfokú oktatási intézménynek. A HVG minap megjelent különszámában közölte az ország TOP 100 legjobb gimnáziumát,
melynek rangsorában – minden eddigi eredményét túlszárnyalva - a 22. helyen végzett a Radnóti gimnázium. A nyolcosztályos oktatás bevezetésének ötletgazdájával és irányítójával, Kárpáti Zoltán
igazgató-helyettessel beszélgettünk.
nakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testülete zöld jelzést
adott az új koncepció megvalósítására. Könnyen ment?
- Alig két évvel a társadalmi, gazdasági rendszerváltozás után a helyi
közösségek döntő többsége kereste
a megújulás útját, a szakmai kiteljesedés lehetőségeit. Az akkori városatyák jól érzékelték ezt a társadalmi folyamatot, akik jóváhagyták és
támogatásukról biztosították az iskolaszerkezetet módosító tartalmi
programunkat. Nevelőtestületünk
kidolgozta pedagógiai céljait és
alapelveit, az egyes tantárgyak követelményrendszerére épülő szakmai programokat. A Művelődési és
Közoktatási Minisztérium a szakértői elemzések alapján koncepciónkat, szaktárgyi pedagógiai programjainkat jónak, bevezetésre alkalmasnak tartotta. Ma is büszkén
emlékszem rá, hogy 1992. szeptember 1-jén egy osztállyal beindítottuk
a nyolcosztályos képzést.

Kárpáti Zoltán
igazgató-helyettes
(balról) az ApáczaiCsere János-díj
átvétele után
Varga Tiborral,
aki 1992-től
25 éven át vezette
a gimnáziumot.
Az idén nyugdíjba
vonult igazgató
úr terjesztette
fel kitüntetésre
Kárpáti Zoltánt,
aki negyedszázadig volt
igazgatóhelyettese

- Hogyan tekint vissza a kezdetekre, a nyolcosztályos képzés bevezetésének előkészítésére, a negyedszázaddal ezelőtti történésekre – kérdeztük az Apáczai Csere János-díjjal elismert pedagógust.
- Mindenek előtt tanulmányoztam a fővárosi Németh László
Gimnázium tapasztalatait, melyben Hoffmann Rózsa igazgató as�szony irányításával már működött
a nyolcosztályos gimnáziumi képzés. Számtalan szakmai konzultáció
pozitív eredménye meggyőzött arról, hogy a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tantestületének javasoljam az új oktatási képzés beindítását.
- Pedagógustársai hogyan fogadták az 1992-ben igencsak újszerűnek tűnő szakmai elképzelést?
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- Ma is hálás szívvel gondolok
vissza arra az időszakra és kollégáimra, akik felismerték az új képzésben rejlő lehetőséget, és támogatták
a tanulók számára alaposabb felkészülést, elmélyültebb tudást megalapozó nyolcosztályos gimnázium
elindítását. Iskolánk tantestülete
több éven át dolgozott a nyolcosztályos gimnáziumi képzés koncepcióján, óratervén, és ez idő alatt egyre erősödött a feltételezésünk, hogy
ez az iskolaszerkezeti forma jó lehetőséget kínál a fokozatosságra épülő, az életkornak megfelelő ismereteket nyújtó, önmagát feleslegesen
nem ismétlő, differenciált műveltségtartalom eredményes elsajátítására a 10-18 éves életkorú gyermekek oktatási-nevelési folyamatában.
- Ma már közismert, hogy a Du-

A tantestület és az
önkormányzat is támogatta
az új képzési formát
- Az oktatási forma pedagógiai
sikerét jól bizonyítja, hogy értesüléseink szerint minden évben többszörös a túljelentkezők száma. Kik
pályázhatnak jó eséllyel?
- Ebben az évben előreláthatólag
30 tanuló felvételét tervezzük az általános iskola 4. osztályát végzettek
közül. A felvételin azok indulnak jó
eséllyel, akik már eddigi tanulmányaik során bizonyították, hogy tehetségesek, terhelhetők, tanulni vágyók és ez alapján valamilyen értelmiségi pálya felé orientálhatók.
Gimnáziumunkban olyan művelődésre nyitott iskolai légkört teremtettünk, melyben a 8 évet egy egy-

séges képzési folyamatnak tekintjük
úgy, hogy az utolsó két év már az érdeklődés, a képességek és a pályaválasztási szándékok függvényében
erőteljesen orientált.
- Mi a nyolcosztályos gimnáziumi képzés legnagyobb előnye?
- Sok egyéb mellett egyik legnagyobb vonzereje és értéke, hogy a
képzésben résztvevők számára az
első négy évben több tantárgyat
csoportbontásban tanítunk, ami
előkésíti az emeltszintű oktatást.
Ezek között van az idegen nyelv, a
matematika, a magyar irodalom. Az
így tanuló diákok felé elvárás, hogy
– amelyik tantárgyban tehetségesek
- szaktárgyi versenyeken vegyenek
részt. A nyolcosztályos képzés egyértelmű sikere az is, hogy az érettségizettek több mint 90%-a bekerül
felsőoktatási intézménybe.

Az érettségizők több mint
90 %-a bejut a felsőoktatási
intézménybe
- Ha már a diákok és a pedagógusok közös sikeréről, a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyertek
rendkívül magas arányáról beszélünk, akkor úgy gondolom azt is ki
kell emelni, hogy a HVG legújabb
felmérése alapján a középfokú oktatási intézmények országos rangsorában a Radnóti gimnázium a
TOP 22. helyet foglalja el. Mi ez,
hanem óriási siker!
- Nyíri István igazgató úrral és
kollégáimmal együtt mi is örömmel
értesültük a HVG idei eredménylistájáról. Ez a példaértékű eredmény
a diákok és a tantestület közös sikere, amire nagyon büszkék vagyunk,
hiszen az újság minden évben külön lapszámban közli az ország
TOP 100 legjobb középiskolájának
rangsorát. Az iskolákhoz hasonlóan a szülők is nagyon várják a kiadványt, melyben a közölt rangsor
eligazodást nyújt számukra és a továbbtanulásra készülő gyermekeiknek, akik a 6-8 osztályos gimnáziumba készülnek.
- Bizonyára már elemezték a középiskolák rangsorát? Mit „olvastak” ki az eredménylistából?
- Mindig benne voltunk a TOP
100-ban, sőt az utóbbi években az
első ötvenben is. De ekkora sikert
még soha nem értünk el, mint idén.
Óriási dolognak tartjuk, hogy eredményeink alapján az ország 22. helyen jegyzett gimnáziuma vagyunk.
Érdemes tovább elemezni a listát,
amely azt mutatja, ha nem vennék

figyelembe a budapesti gimnáziumokat, akkor a vidéki iskolák rangsorában a 9. helyen végeznénk. Pest
megyében csak a budaörsi gimnázium van előttünk, amely az országos
rangsor 15. helyét foglalja el.
- Milyen szempontok és eredmények alapján áll össze a rangsor?
- A matematikai és szövegértés
kompetenciamérése, a magyar, matematika, és történelem érettségi
eredménye, valamint a nyelvi érettségi és a felvételi eredmények alapján. A most napvilágot látott lista a
2016-os eredményeket vizsgálta. A
HVG különszámának egyik érdekessége, hogy mind a 100 legjobb
gimnáziumról egy oldalas bemutató írást közöl.
- Mi a siker titka; a tehetséges fiatalok többszörös túljelentkezésében rejlő „merítési” lehetőség és a
színvonalas pedagógus teljesítmények közös eredménye?
- Igen, szakmai meggyőződésem,
hogy mindkettő. A nyolcosztályos
képzésünkre ötszörös, a négyosztályosra pedig több mit négyszeres a
túljelentkezés. Csak a legjobb gyerekek tudnak bekerülni. Ez a nagyon jó teljesítmény emellett az itt
dolgozó kollégák sikere, és annak a
feltétel rendszernek az eredménye,
melyet korábban a mindenkori önkormányzat biztosított, míg napjainkban pedig a Dunakeszi Tankerület és jelenlegi önkormányzat biztosít. A meglévő tárgyi feltételek
nélkül nem érhetnénk el ilyen eredményeket.

- Miközben gratulálok a fantasztikus teljesítményhez, – befejezésül
- arra lennék kíváncsi, hogy ez a
szakmai siker mire inspirálja Önöket?
- Aki kezébe veszi a HVG kiadványát, az láthatja, hogy milyen hatalmas múlttal rendelkező gimnáziumok kerültek mögénk a rangsorban,
akkor érzékelheti, hogy ez a pozíció
óriási teljesítmény, amit nem igen
lehet túlszárnyalni, de megtartani
is nagy munka. Aki az első ötvenben benne van, annak a teljesítménye kiemelkedő eredménynek számít. Pedagógus szakmai meggyőződésem, hogy e rendkívül jó eredmény elérésének egyik alappillérét
a nyolcosztályos képzés bevezetése adja. Az a szerkezetváltás, melyet
1992-ben, a nyolcosztályos gimnázium bevezetésével indítottunk el,
aminek köszönhetően a negyedik
osztályos tanulók közül a legtehetségesebb diákokat tudjuk kiválasztani. Nem tudom – és nem is akarom – másképpen összefoglalni,
mint hogy a Radnóti Miklós Gimnázium országos sikere a tehetséges
diákok szorgalmának, a kiváló pedagógus kollégák teljesítményének,
és a működésünkhöz biztosított feltételek közös eredménye, melyre
mindannyian büszkék lehetünk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A létszámigények az
intézmény bővítését sürgetik
- Óriási a túljelentkezés, nem
gondoltak arra, hogy több osztályt
indítsanak?
- Folyamatosan napirendben van
ez a kérdés, de teremhiány miatt
nem tudjuk bővíteni az osztályok
számát. Épületbővítésre lenne szükség, melynek megvalósítása érdekében jó pár éve az önkormányzat területet vásárolt a gimnázium északi oldalán, ahol most parkoló van. A
bővítés révén a nyolcosztályos gimnázium első négy évfolyama át tudna kerülni, ezáltal jelentősen csökkenne a főépület leterheltsége. Erre
nagy szükség lenne, ugyanis meggyőződéssel vallom, hogy minél
jobb eredményt érünk el, annál többen jelentkeznek a nyolcosztályos
gimnáziumba, amit az elemzések is
igazolnak.
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A „képíró”
Különös tárlat színhelye a VOKE József –Attila Művelődési Központ Magyarság Galériája. Városunk
negyven éves jubileuma alkalmából az egykori településről készült mintegy ezerkétszáz fotográfiából válogatott negyven kép segítségével október végéig időzhetünk el a múltban. A felvételeket annak idején Enyedi Lajos fotóművész (régies szóval képíró) és operatőr készítette.

Enyedi Lajos,
barátjával,
Duló Károllyal
1977-ben együtt
ajánlotta fel,
hogy fényképen
örökítik meg
a városavatóra
készülő
Dunakeszit

– Dunakeszin születtem, pontosabban az Árpád kórházban, 1950-ben.
A nagyszüleim 1920-ban költöztek
ide, erre a telekre, ahol élek, de a régi
ház már le lett bontva. Szüleim iparosok voltak, apám eredetileg szövőmester (régi nevén takács) az ő felmenői is takácsok voltak, Anyám
szövőnőként dolgozott. Vas megyei
családból származott, határőrszékelyek voltak, apám Erdélyben, Margittán született, ő is székelynek tartotta magát.
Az általános iskolát és a gimnáziumot itt végezte el a mai Széchenyi
István Általános Iskola épületében.
A művészetek szeretetét tanárának,
Uray Györgynek köszönheti, s egy
ideig tagja volt az általa vezetett irodalmi színpadnak is.
Amikor egyértelmű lett vonzódása a filmezés iránt, szüleitől megkapta élete első filmfelvevőjét, egy
nyolcmilliméteres Admira 8 típusú
gépet. Érettségi után a Színház- és
Filmművészeti Főiskolát választotta, de abban az évben nyolcszázan
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jelentkeztek operatőri szakra és négyet vettek fel.
Az Egyesült Izzó Villamossági Gépgyárban helyezkedett el, ahol
édesapja is dolgozott. De a filmezés
nem hagyta nyugodni.
– Anyámnak volt egy ismerőse, akinek a férje, Szalai Ferenc állatidomár volt dr. Homoki Nagy Istvánnál, a
világhírű természetfilmesnél. Az ő segítségével bekerültem a csapatba. Alcsútdobozon volt a bázisunk. Ott töltöttem öt évet, nyáron forgattunk,
télen a Mafilm kettes telepén dolgoztunk. Itt lettem segédoperatőr a
népszerű tudományos ismeretterjesztő stúdiónál. A jeles természetfilmes
halála után hamarosan Neményi Ferenc kiváló operatőr mellé kerültem.
1983-ban elvégeztem a főiskolát és,
egy évvel később forgattam az első önálló filmet Duló Károly rendezővel,
aki a barátom is, és itt él ő is a városban. Egyik mesterem Homoki-Nagy
volt, tőle igényességet, tartást, emberséget lehetett tanulni. Neményi Ferenctől megtanultam mindazt a gyakorlati fogást, amelyeket a főiskolán
nem tanítanak.
A rövidfilmgyártás nagyhírű műhelyét, a kettes telepet 1993-ban felszámolták, le is bontották, a helyén
buszpályaudvar van és egy emlékkő.
Enyedi Lajos addigra már mintegy
250 rövid- és dokumentumfilmet
forgatott, legtöbbet Duló Károllyal.
Első kameráját, amit a filmgyárban külföldről behozott alkatrészekből raktak össze, otthon őrzi. Ez az
egyik „filléres” emléke. A másik egy
kendő, melyet tibeti forgatás során a
Dalai Lámától kapott.
– Hogyan tovább? Kaszás Géza városunkban élő színművész barátom
segítségével ügyelő lettem a Ruszt József vezette Független Színpadnál.
Aztán úgy alakult, hogy felvettek a
Magyar Televízióhoz külső munkatársnak a vallási műsorok szerkesztőségébe. 2009-ben felszámolták az osztályt. Közben meglett a negyven éves
munkaviszonyom, és a nyugdíjat választottam.
A kamerát nem tette le. Több emlékezetes alkotást készítettek Duló
Károllyal, többek között feldolgozták Nagy-Magyarország századfor-

dulós művészetét, főként a szeces�sziót, majd a húszas évek első felének
építészetét. A közelmúltban is kaptak megbízást a Magyar Művészeti
Akadémiától. Portréfilmet készítenek Marosi Miklós Ybl-dijas építészről ami majd látható lesz a közszolgálati televízióban.
– A várossá avatási ünnepség előtt
1977-ben felajánlottuk Karcsi barátommal, hogy fényképeken megörökítjük az akkori települést és az
anyagból összeállítunk egy kiállítást az ünnepségre. Elkészült mintegy
ezerkétszáz felvétel, összeválogattuk
a tárlatanyagot, de az akkori bizottság nem fogadta el, mert nem volt elég
„szép” a város. Némi huzavona után
végül szeptemberben mégis megrendezhettük …
A negatívok bekerültek a szekrényembe, és negyven évig „pihentek”.
Örömömre Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nyugállományba vonult igazgatója megkeresett, hogy közeledik az évforduló,
mit szólnék egy kiállításhoz. Természetesen megörültem ennek a lehetőségnek. A fotózás egyébként az operatőri hivatás mellet ugyancsak a szakmám, de leginkább csak kedvtelésből
fényképezek.
Nagyon szép, elegáns tárlatot rendeztek. A nyitóünnepség megható
volt számomra, mert sokan eljöttek,
és a városvezetés is megjelent.
Hála istennek nem panaszkodom,
élményekben, emlékekben nagyon
gazdag életem volt. Sajnos megszűnt
a rövidfilmek iránti igény, pedig mostanában gyakran gondolkodom arról,
hogy Dunakeszin élnek olyan polgárok, akik sokat tettek a településért és
megérdemelnék, hogy portréfilmekben megörökítsük őket. A csapat meglenne… Friss hírként elmondhatom,
felkérést kaptam a városvezetéstől,
hogy a negyven évvel ezelőtti fényképezéshez hasonlóan örökítsem meg a
település mai arculatát. S ha ezzel elkészülök és egy majdani tárlaton a
mai felvételek mellé odatesszük a korabeli fotókat, úgy gondolom, a fejlődés önmagáért beszél majd.
Katona M. István
Fotó: Enyedi Zsófia
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Napsütéses időben és fergeteges hangulatban
zajlottak az idei Szent Mihály Napok
Dunakeszi egyik hangulatos, immár sokéves hagyománnyal rendelkező ünnepe a Szent Mihály napi búcsú, mely az
idén szeptember 30. és október 1. között került megrendezésre, a szokásos helyszínen, a IV. Béla király Főtéren.
Itt kaptak helyet a színpadi rendezvények, a gyermekprogramok és a kirakodók és Laci konyhák, míg a Penny parkolója a búcsú idejére vidámparki hintákkal felszerelt vurstlivá változott. A búcsú egyik fő eseményének számító ünnepi misének pedig – természetszerűleg - az idén is zsúfolásig megtelt Szent Mihály templom adott otthont.

A

z elmúlt évekhez képest
az idei Szent Mihály Napok külön színfolttal gazdagodott a Keszi Találkozónak köszönhetően, ami egybeesett
a búcsú nyitó napjával. Így a kétnapos rendezvényen részt vettek a Keszi városokból érkezett vendégek, a
hivatalos delegáció tagjai is, akiket
Dióssi Csaba polgármester fogadott.
Szintén plusz programelem volt a Hagyományok sátrának egyik felében kialakított - Dunakeszi 40. című
kiállítás, mely a település múltját, illetve történetét kísérte végig archív
felvételek, fotók és egyéb dokumentumok formájában. A helytörténeti
sátor másik részében – a tradíciónak
megfelelően – Szent Mihály napjához, illetve tágabban véve az őszhöz,
a szürethez kapcsolódó népszokásokat mutattak be, régi mesterségek
használati eszközeit, a szőlő - és bortermelés kellékeit, sőt a helyszínen
készült mustból a látogatók kóstolót
is kaphattak.
A családokat és a gyerekeket
számtalan színes program várta: a
Karzat Színház bemutatóitól kezdve a népi játszóház kézműves foglalkozásain és különféle kreatív játékokon át.
A helyi művészcsoportok közül
az idén, a búcsú első napján fellépő,
Dunakeszi Koncertfúvósokkal találkozhatott a közönség. De a hagyományőrző és gyermekprogramok
mellett természetesen nem hiányozhattak a sztárfellépők sem.
Szombaton nagy tömeget és különböző korosztályokat vonzott a Ruttkai Bori Banda, a Balkán Fanatik,
csakúgy, mint a vasárnapi nagykoncertek, a Holddalanap Zenekar vagy

a búcsú záró rendezvényeként fellépő Péter Szabó Szilvia.
A Szent Mihály Napok zárása után
Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvény – mind a
látogatók, mind a fellépők és az árusok visszajelzései alapján - nagyon
jól sikerült, és a különféle programok még az elmúlt éveknél is több
látogatót vonzottak. Ehhez hozzájárult az időjárás is, hiszen a gyönyörű,
napos idő a szabadba csábította az
embereket. Ennek ellenére – mondta Katalin – készültek „esőnapra”is,
fedett színpaddal és szükség esetére,
a látogatóknak is „menedéket nyújtó”, hatalmas sátorral. A tapasztalatok szerint – tudtuk meg – a legnagyobb népszerűségnek a népi játszóház és a régi, falusi búcsúkat idéző, kosaras körhinta bizonyult, így
a Programiroda munkatársai tervezik, hogy ezeket a programelemeket
más rendezvényekre is elviszik majd,
- előreláthatólag elsőként a következő esztendei gyermeknapra.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Vörös István
Péter-Szabó Szilvia

Az aradi vértanúkra emlékeztek
a Bárdos iskola tanulói
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján október 6-án, péntek reggel
a Parlament előtti Kossuth téren. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap
félárbócon maradt. Országszerte megemlékeztek a tizenhárom aradi vértanúról, Dunakeszin a
Bárdos iskola tanulói az Aradi vértanúk terén tisztelegtek a nemzet hősei előtt.

„Kossuth Lajos azt üzente...” zengte a gondozott park a magyar nemzet
megmentésére csatába hívó dalt. Mi
lesz most velünk? – idézték a diákok
a világosi fegyverletétel után a nemzet felkiáltó féltő kérdését miután jelképesen a földre helyezték a harci lobogókat.
Fábián Katalin tanárnő köszöntötte az emlékező diákokat, pedagógus társait, a jelenlévő polgárokat,
majd a kegyetlen történelmi tényről, a tizenhárom aradi tábornok, és
a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tragédiájáról beszélt, akikre 1849. Október 6. óta a
megtorlás hőseiként emlékezünk.
A Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója a szabadságharc egyik jelképévé vált harang mellet elmondott emlékező gondolataiban kiemelte, hogy az
emlékmű méltó helye az aradi vértanúk előtti főhajtásnak.
A harang szimbólum és jelkép,
melyből ágyút öntöttek, megkongatták az elhunytakért – mondta Szilágyi Ferencné, aki szólt arról is, hogy
az október 6-án kivégzettek emlékére a harang mellett lévő kopjafára gyászuk jeleként nemzeti színű
szalagot kötnek. A tizenhárom tábornok hősiességét, a magyar nemzet iránt érzett szeretetének hűsé-

gét mindennél jobban kifejezi, hogy
– többen – úgy adták életüket, hogy
nem magyar nemzetiségűek voltak – hívta fel a tanulók figyelmét
az igazgató asszony, aki azt is kiemelte; az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseinek is köszönhetjük, hogy napjainkban nem kell
harcolni, békében élhetünk. – A ti
dolgotok, hogy tanuljatok, a felnőtteké, hogy dolgozzanak, hogy tovább tudjuk építeni ezt a szép országot – mondta Szilágyi Ferencné.
Az iskola tanulói verses, zenés összeállítással emlékeztek a világosi fegyverletétel utáni megtorlás hős áldozataira, akik számára előrébb való
volt a haza, mint személyes sorsuk.
A fiatalok megható emlékműsora
után elsőként dr. Mervald Anna, a Dunakeszi Német Nemzetiségű Önkor-

tek el az emlékmű és a kopjafa előtt, majd a kivégzett vértanúk neveinek elhangzása közben
gyertyát gyújtottak emlékükre.
Arany János Magányban című vers
részletének elhangzását követően a
fiatalok – a magyar nemzet talpra
állásának szimbólumaként – a földről magasba emelték a zászlókat.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként a tanulók kis zászlókat helyeztek el az emlékműnél, majd közösen elénekelték a Himnuszt.
A Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói után a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Kárpáti Zoltánné igazgató és a diákok küldöttsége
rótta le kegyeletét az aradi vértanúk
emléke előtt.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

mányzat elnöke helyezte el a tisztelet
koszorúját az emlékműn. Sólyomvári
György a Dunakeszin élő örmények
képviseletében egy szál virággal emlékezett az 1849-es emlékműnél.
A Bárdos iskola nevében Szilágyi Ferencné igazgató és Petőné Hermann
Noémi igazgató-helyettes két tanulóval közösen rótta le kegyeletét.
A hazájuktól messze bujdosók emlékére két tanárnő, Bokor Tünde és László Mónika nemzeti színű szalaggal kötötték át a kopjafát miközben szólt a harang.
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A mintegy harminc éve életre hívott,
majd több éves megszakítás után Tiszakeszi polgármestere, Sipos Imre által
újra felélesztett Keszi Települések Találkozója program házigazdája idén mi,
dunakesziek voltunk. Az elmúlt években
résztvevőként megéltük a magyar nemzet kulturális és történelmi gyökereiből táplálkozó testvértelepülés kapcsolat közvetlenségének hangulatát, a
már-már rokoni összetartozás különleges élményét. Ezt a hangulatot és ezt az
élményt kívánta tovább erősíteni, gazdagítani vendéglátó rendezőként Dunakeszi Város Önkormányzata, a Városvédő és Városszépítő Egyesület valamint
a VOKE József Attila Művelődési Központ.

Tizennégy Keszi település találkozója Dunakeszin

Hűséggel őrzött örökségünk

K

eszi településként, önmagunk
meghatározásának fontos adaléka az a tudat, hogy bár a magyarság Hét-törzse közül az utolsó a
miénk, a Kárpát medencében mégis a legnagyobb számban megtalálható Keszi törzs hajdani telephelyein ma is élő, virágzó települések vannak.
Ezen települések öntudatos polgáraiként,
összetartozásunk történelmileg is nagy távlatának ismeretében sokkal eredményesebben
és céltudatosabban építhetjük településeinket,
őrizhetjük szűkebb és tágabb közösségeink ér-

Kollár Albin díszpolgár,
címzetes iskolaigazgató ünnepi beszéddel
köszöntötte a küldöttségeket
hattuk a rendezvénynek otthont adó József Attila Művelődési Központban.
Míg 1998-ban az első Dunakeszin megrendezett Keszi Találkozó három napig tartott, most
egy napba kellett sűrítenünk a programot, melyet az Országzászló felvonása után Várnagy
Enikő, a Keszi Találkozó ötletgazdája, a Keszi
törzs, valamint a Keszi települések történetének
kutatója és publikálója nyitott meg. Nem csak
jelenlétével tette értékesebbé az ünnepi találkozót, hanem a magyar nemzet összetartozásának
fontosságáról megfogalmazott gondolataival is.
Töhötöm nyomában című könyvét valamen�-

Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött
a rendezvény

Várnagy Enikő, a Keszi találkozó ötletgazdája

Karancskeszi küldöttsége
településük fájánál
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tékeit, hagyományait. E gondolatok jegyében
készültünk a Dunakeszin 2017. szeptember 30án, szombaton megtartott Keszi Települések
Találkozójára. Legfontosabb szándékunk a határon inneni és a határon túli települések részvételének serkentése volt, s örömmel mondhatjuk e szándék teljesült. Magyarkeszi, Papkeszi, Sárkeszi, Tiszakeszi, Várkesző, Budakeszi,
Egyházaskesző, Gyepükaján-Nagykeszi, Karancskeszi, Felvidékről Bánkeszi, Bátorkeszi,
Marcelháza-Kurtakeszi és Mezőkeszi polgármestere vezetésével érkező delegációját fogad-

Erdész Zoltán alpolgármester tájékoztatta
a polgármestereket és jegyzőket

Harangozó Katalin szervező
munkáját Csoma Attila
köszönte meg
nyi résztvevő ajándékba kapta tőle.
A Honfoglalási emlékműnél közösen elénekelt magyar Himnusz
lelkünket összekapcsoló fennkölt
áhítata, Kollár Albin címzetes igazgató, díszpolgár mindezt megfogalmazó ünnepi beszéde átélhető-

Dióssi Csaba polgármester
adta át a vándorzászlót
Tiszakeszi polgármesterének,
Sipos Imrének
vé varázsolta együvé tartozásunkat. A Keszi fasor 1998-ban, az
akkori delegációk által ültetett szilfáit nemzeti színű szalaggal jelölték
meg a települések mostani küldöttei, majd átsétáltak a frissen felavatott Atilla szoborhoz.
Amíg a Városházán Erdész Zoltán alpolgármester a vendég polgármestereknek beszélt városunkról, eredményeinkről, terveinkről, bemutatta az új ügyfélfogadó
rendszert, addig a jubiláló Szent
Mihály templomban Kozsuch
Zsolt atya, a helytörténeti gyűjteményben Szakáll Lászlóné fogadta a vendégeket. A felújított Művelődési Központ elegáns környezetet kínáló termeinek ebédhez terített asztalai körül jókedvű, élénk
beszélgetés zajlott régi és új élményekről, emlékekről, tapasztalatokról. Tervek és barátságok
szövődtek, ötletek, elhatározások születtek a jövőre vonatkozóan őszinte, nagy egyetértésben. Jól
éreztük magunkat együtt. A ven-

dégek ellátásáról, kiszolgálásáról, a jó gazda szeretetteljes figyelmességével a Nyugdíjas Kiránduló Klub népes segítő csapata gondoskodott. A Magyarság Galéria
falain a Kárpát medence Keszi településeit bemutató tablókon írásokban, képekben vallanak múltjukról, jelenükről a ma is élő Keszi
nevű községek, városok.
A délutáni műsorban a Honfoglalás korát idézte meg Dr. Hidán
Csaba régész, történész, orientalista, katonai szakértő viselet- és
fegyverbemutatója, majd Dióssi
Csaba polgármester köszöntője és
a zászlószentelés következett.
A Keszi települések összetartozását nem csak éreznünk, hanem jeleznünk is kell. Így került sor a Keszi törzs történetének képbe sűrítése a Keszi logó által, amely a Városvédő és Városszépítő Egyesület
alapította vándorzászlón is megjelenik. Az embléma egy életfát ábrázol,
melynek gyökerei a hét honfoglaló
törzset jelképezik, míg erős, egyenes
törzse a Keszi törzset, kusza, majd
egymással találkozó, gyümölcsöt
hozó ágai pedig a benne megtestesülő, tovább élő értékeket.
A Zsolt atya által megszentelt
zászlóra elsőként Dióssi Csaba
polgármester, majd a vendég polgármesterek kötöttek emlékszalagot. A zászlóátadás, a Keszi települések kapcsolatának ápolására, gazdagítására utaló felhívás, a
zászlót átvevő Tiszakeszi polgármester, Sipos Imre ünnepélyes komolyságú fogadalomtétele voltak

Búcsú Tarján Tamás
irodalomtörténésztől
a dunakeszi könyvtár Irodalmi
Szalonjának házigazdájától
„Nehéz a halálról mondani valamit” – indítja nekrológját Tarján Tamás 1976-ban a színészóriás, Latinovits Zoltán tragédiájára emlékezve. Milyen igaz Tamás,
tényleg nagyon nehéz. Most a Te
halálodról kellene „mondani valamit”, de arról egyszerűen nem lehet, hisz az még szinte felfoghatatlan. Úgyhogy maradnak az ilyenkor szokásos, üresen kongó mondatok…
2017. szeptember 24-én, 68 éves
korában elhunyt Tarján Tamás
József Attila-díjas irodalomtörténész, dramaturg, egyetemi docens, az irodalomtudományok
kandidátusa. 1973-ban szerzett
oklevelet az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-néprajz szakon, s attól kezdve – egészen haláláig – a kar Modern Magyar Irodalom Tanszékén oktatott, óraadóként tanított a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen és a Zsigmond Király Főiskolán is. Emellett mintegy húsz éven át működött színházi dramaturgként,
1973 és 2007 között szerkesztője
vagy rovatvezetője volt a Látóhatár, az Irodalomtörténet, a Könyvvilág és az Iskolakultúra című folyóiratoknak. Élete során közel
kétezer színi- és több mint ezer
könyvkritikát írt, s harmincnál is
több kötetet publikált. Munkássága elismeréseként – számos irodalmi és szakmai díj után – 2009ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. Missziója volt az irodalom
közvetítése, népszerűsítése, szerte

az országban tartott könyvbemutatókat, irodalmi beszélgetéseket,
rádió- és televízióműsorok házigazdájaként is találkozhattunk
vele. 1993-as alapításától kezdve,
24 éven keresztül volt a dunakeszi
könyvtár Irodalmi Szalonjának
mindenki által szeretett és tisztelt
házigazdája. Dunakeszi önkormányzata a város közművelődéséért végzett tevékenységét 2013ban díszoklevéllel ismerte el.
„A halál nem a körülményeitől, nem a módjától, nem a helyszínétől tragikus, hanem az idejétől, mindig az idejétől” – írja Tarján Tamás a fent említett 1976os nekrológban. Igen Tamás, mi
is így gondoljuk. Még oly sok közös munkát, megannyi együtt töltött időt terveztünk, de mára csak
a fájdalmas búcsú és az emlékezés
maradt.
Lőrincz Róbert
szakmai igazgató
Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár

MEGHÍVÓ
Dallos Gyula díszpolgár
mondta a zárszót
a nap legemlékezetesebb pillanatai. A 2017 évi Keszi Települések
Találkozója Dallos Gyula díszpolgár, Örökös Magyar Bajnok díjlovagló, a közösségei által erősödő
magyar nemzet mellett hitet tevő
zárszavával ért véget.
Harangozó Katalin
Fotó: KesziPress

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november
4-én, szombaton délután 15 órától 18 óráig a József Attila Művelődési
Központ színháztermében zenés, táncos műsoros nemzetiségi délutánt
rendez, melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.
A belépés díjtalan!
A műsorban fellépnek:
• Dunakeszi Fazekas Mihály Iskola nemzetiségi osztályok táncegyüttese
• Kismarosi Vilcsek Gyula Iskola nemzetiségi osztályok énekkara
• Nagymarosi Wildenrosen táncegyüttes
• Bogdaner Singkreis Dunabogdányi énekkar
• Dunabogdányi Svábzenekar
A műsor után a közös tánchoz
sváb zenekar garantálja a jó hangulatot.
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Atilla szobor és emlékhely
avatása Dunakeszin
Szeptember 23-án délelőtt a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét az Atilla nagykirály szobor és emlékhely
avató ünnepség a Fő út melletti Kegyeleti park közelségében, a gyönyörű dunai panorámával övezett területen,
háttérben a Pilissel. Az ünneplőket, az emlékhely egyik megálmodója és kialakításában főszerepet magára vállaló Szombat István köszöntötte a Dunakeszi Civilek Baráti Köre és a DunArt Képzőművészeti Egyesület nevében.
Ünnepi köszöntőt Dióssi Csaba polgármester, avató beszédet Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke mondott.

Dióssi Csaba polgármester és Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke mondott beszédet

D

ióssi Csaba polgármester kedves szavakkal köszöntötte
az ünnepség résztvevőit – köztük a város több díszpolgárát, intézményvezetőket, civil közösségek tagjait -, az avató beszédre felkért Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét,
akit nemcsak közjogi méltóságként, de politikus partnerként
és barátként is, akinek több évtizedes munkásságát rendkívül
nagyra becsüli, melynek fő célja, hogy példamutatással, oktatással nevelje a magyarokat, erősítse a hagyományok iránt érzett
tiszteletet. Lezsák Sándor példát mutat számunkra, hogyan éljük meg magyarságunkat, melyre
mindannyian büszkék lehetünk
- mondta. – Ne féljünk megélni
magyarságunkat, sőt, merjünk,
nagyok lenni. Ez Lezsák Sándor
legfontosabb küldetése – jelentette ki Dióssi Csaba.
2010 óta a városi önkormányzat nagy hangsúlyt helyez a közösségépítésre és a hagyományok tiszteletére – folytatta a polgármester. Példaként említette a
Helytörténeti Gyűjtemény mél-
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tó környezetbe költöztetését, a
IV. Béla király szobor avatását, az
idén elkészülő két kötetes Dunakeszi monográfia megjelentetését. Majd arról a népes lokálpatrióta közösségről beszélt, amely
mindig is fontosnak érezte a település hagyományainak ápolását.
– Ez a szobor nem az első megnyilatkozása ennek lokálpatrióta
szellemiségnek, hagyományápolásnak, amely kezdődött a Szent
István szoborral, majd az Árpád
szoborral, Trianon emlékművel,
az Országzászlóval, és most ez
egy újabb fejezete annak a nemes
összefogásnak, amelyhez gratulálok városunk elkötelezett polgárainak – hangzottak Dióssi Csaba elismerő szavai. A polgármester köszönetét fejezte ki a szobor
és emlékhely létrehozását segítő
valamennyi támogatónak, közreműködőnek. Bejelentette, hogy
az Önkormányzat az emlékhelyhez viacolor utat és parkolót épít,
melynek megvalósítását a hatósági eljárások nehezítik, de mint
fogalmazott: „Ezt is, mint minden mást, meg fogjuk valósítani.”
A város polgármestere szerint az
Atilla szobor és emlékhely a ma-

gyar értékrendet valló dunakeszi
emberek zarándokhelye lesz.
Szombat István beszámolt arról, hogy három és fél éve kezdték
el az előkészítő munkát és mindenféle buktatón átjutva sikerült
megvalósítani a szobrot és az emlékhelyt.
– Örömmel mondhatom, hogy
a kezdeti problémák után nagyon
gyorsan megtaláltuk a megoldáshoz vezető utat a támogató segítségeknek köszönhetően. Ez a közösségépítés egyik titka. Sokan
adtak különböző összegeket, de
még így sem tudtuk az emlékoszlopot beburkolni sütői mészkővel,
amit utólag pótolunk – jelentette
be Szombat István, aki külön kiemelte a DunArt három művészének alkotó támogatását.
Guttmann Vilmos, a költő fejedelem Arany János születésének 200. évfordulója - és Dunakeszi kiváló előadóművésze, Sellei
Zoltán emléke - előtt is tisztelegve Buda halála című költeményéből Rege a csodaszarvasról VI.
éneket mondta el, amelynek eszmei mondandója a hun és a magyar nép közös rokonsága, amit
az antropológusok egyre meggyőzőbben tudnak bizonyítani –
mondta a felvezetésként a népszerű verselő-borász.
Vincze József alkotását, Atilla szobrát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke leplezte le,
aki ünnepi beszédében rendkívülinek nevezte azt, ami történik
Dunakeszin.
– Rendkívüli alkalom, nevezhetem történelmi igazságtételnek is. Rendkívüli, mert évtizedek óta várunk arra az alkalomra, hogy egy ilyen emlékhely készüljön közadakozásból, sok-sok
ember akarata szerint. Köszönjük
ezt az ősök nevében is – mondta,
aki pedagógusként László Gyula professzor kettős honfoglalása
szerint tanította a történelmet a
diákokkal, akik ismerték a Rege a
csodaszarvasról írt éneket is.

– Azok közé tartozom, akik a
kilencvenes évek elején Szörényi
Leventével, Atilla - Isten kardja
című rockoperát írtuk meg – utalt
arra a korszakra, amikor elkezdte tudatosabban kutatni, hogy mit
tudunk Csaba királyfiról. – Csaba királyfiról, akinek alakja ott
él a tudatunkban, és kapaszkodunk belé a székely himnuszban.
Amikor azt mondjuk, Ne hagyd
el veszni Erdélyt Istenünk, akkor
azt is mondjuk, ne hagyd elveszni Kárpátalját, Felvidéket, Délvidéket, ne hagyd elveszni a nyugati magyarokat, ne hagyd elveszni
Dunakeszit. Ne hagyd el veszni a
magyar hazát, a Kárpát hazát – hasítottak szavai a néma csendben.
– Hun rokonság és tudat éltet bennünket – jelentette ki Le-

Ress Hajnalka színművésszel
együtt énekelte a közönség a
magyar és a székely himnuszt
zsák Sándor, aki László Gyulára hivatkozva így folytatta: - „A magyar őstörténet termékeny bizonytalanság”. De a
bizonyosság ez a szobor, a bizonyosság ez az emlékhely.
A bizonyosság ott van a tudatunkban – fogalmazott Lezsák

Az Atilla szobor és emlékhely egyik ötletgazdája és
a megvalósítás főszervezője Szombat István tájékoztatta az
ünneplő közönséget az előkészítő munka részleteiről
Sándor, aki Atilla államférfiú
nagyságát méltatva arról beszélt,
hogy képes volt működtetni a Kí-

nai nagyfaltól a Rajnáig terjedő
birodalmát.
Az Országgyűlés alelnöke abban a tudatban avatta fel Atilla
szobrát és emlékhelyet, hogy zarándokhely lesz.
Az ünnepi műsorban közreműködött Ress Hajnalka színművész, Petrás János, a Kárpátia
vezetője, Babják Annamária és
Vincze József, Guttmann Vilmos,
Turai Kiss Mária és Fehér László,

a Farkas Ferenc AMI tanulói: Kovács András, Tóth Máté, Tóth Tamás és tanáruk Varga Sándor.
Atilla nagykirály mellszobrát Vincze József, a kardot és
az íjat Czinege István formálta
meg, míg a feliratokat és jelképeket Péter Nándor véste a szobor előtt és mögött lévő kövekre és a négy pad közül háromra.
A negyedik pad motívumai Dér
Győző munkája. A beton oszlop
süttői mészkő lapokkal lesz majd
burkolva, rajta a jelképek és feliratok pedig homokfúvással kerülnek rá.
A helyi közösség összefogásának szép példája az egyedül álló
szobor és emlékhely avatása, melyet a Dunakeszi Civilek Baráti Köre állított az Önkormányzat
támogatásával. Mindhárom művész a DunArt Képzőművészeti Egyesület tagja, akik alkotásait Melocco Miklós, B. Laborcz Flóra, Mihály Gábor alkotta szakmai
zsűri bírálta el.
Az emelkedett hangvételű,
méltóságteljes ünnepség a székely
himnusz közös éneklésével zárult, amely Dunakeszi kulturális
és hagyományőrző tevékenységében egy újabb korszak kezdetét
indította el.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló

VOKE
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu
Október 14. szombat 20 óra
Bikini koncert
Jegyár: 3.300.-Ft

Október 28. szombat 10.30 óra
Levente Péter műsora
Jegyárak: 1.900-2.500.-Ft

November 18. szombat 19 óra
Muzsikás Együttes koncertje
Vendég Kacsó Hanga népdalénekes,
a 2015-ös „Felszállott a páva” győztese.
Jegyárak: Elővételben 1.500.
A helyszínen 2.000.-Ft.
November 19. vasárnap 11 óra
Jegesmaci barátai-zenés bábjáték
Jegyár: 1.200.-Ft

Október 21. szombat 17 óra
Városi néptáncest és táncház
Fellépők: Kőrösi Táncegyüttes csoportjai,
Székelykeresztúri Mákvirágok,
Rokka Táncegyüttes,
Duna Gyöngye Táncegyüttes.
Október 27. péntek 19 óra
8 nő – színházi előadás
Jegyárak: 4.300-4.900.-Ft

November 23. csütörtök 19 óra
Szőke ciklon – zenés akció-vígjáték
Jegyárak: 4.300-4.900.-Ft
November 10. péntek 19 óra
Farkas Ferenc Bérlet 2. előadása
Magyar est; Erkel: Hunyadi László nyitány,
Farkas: A furfangos diákok, Kodály:
Marosszéki táncok
Jegyár: 1.800.-Ft
November 11. szombat 21 óra
Előzenekar: 19:00 óra
Tankcsapda: 21:00 óra
Jegyárak: elővételben: 4.000.-Ft,
helyszínen: 4.500.-Ft
November 16. csütörtök 19 óra
Bödőcs Tibor önálló estje
Nincs idő gólörömre!
Jegyár: 2.900.-Ft

Házasságot kötöttek

2017. augusztus 5.

2017. szeptember 2.
2017. szeptember 9.
2017. szeptember 16.

Szili Norbert – Gábor Tímea
Tóth Viktor – Lipóczki Enikő Szilvia
Bancsi Zsolt - Hajba Anna Ramóna
Szabó János Zoltán – Hajdi Henriett
Istenes Márk – Zsömbörgi Kinga

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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November 27. hétfő 19 óra
Pál Ferenc (Feri atya) előadása
Hogyan segítsünk önmagunknak és
másoknak?
Jegyár: 2.400.-Ft
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Három tartalmas nap
olasz testvérvárosunkban
Négy ország négy városának találkozója CASALGRANDEBEN
Szeptember 14-én kora reggel három gépkocsival indultuk el a távoli olasz testvérvárosunkba, Casalgrandebe,
ahová késő este, ezer kilométernyi autózás után érkeztünk meg. A hosszú út fáradalmait gyorsan feledtette
vendéglátóink felénk áradó szeretete, a régi ismerősük baráti kézszorítása. A közös vacsoránál együtt koccinthattak a testvéri kapcsolatok határokon átívelő lélekemelő jelentőségére a lengyel Stary Sacz, az erdélyi
Székelykeresztúr és Dunakeszi küldöttségének tagjai Casalgrande polgármesterével, Alberto Vaccari úrral.

N

Alberto Vaccari polgármester mutatta be
a várost a delegáció vezetőinek

égy ország négy városa,
melyek egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően
megismerhették egymást, a nemzetek kultúráját,
a települések mindennapjait, az önkormányzatok tevékenységét, oktatási rendszerét, gazdasági, kulturális
és sportéletét. E rendkívül tartalmas
találkozás Casalgrande eredményes
uniós pályázatának volt köszönhető,
amely nem egyébről szólt, mint hogy
a három napos európai projekt keretében fogadja testvérvárosát, Dunakeszit, és a magyarországi testvérváros
lengyel és erdélyi testvérvárosait.
A lengyel város küldöttséget, Jacek
Lelek polgármester, az erdélyi delegációt, Köblös Domonkos alpolgármester, míg a dunakeszi küldöttséget,
Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő, külkapcsolatokért felelős tanácsnok vezette. A delegációk vezetőivel,
önkormányzati képviselőivel Alberto
Vaccari polgármester tárgyalt, ő mutatta be a város gazdasági életét. A pedagógusok számára külön programokat szerveztek, melyeken Dunakeszi
képviseletében a Radnóti gimnáziumból, Ráthné Murányi Rita angol tanárnő, és Varga Mária olasz szakos tanárnő vett részt, akik a vendéglátó város
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pedagógusaival egész napos rendezvényeken, intézmény látogatások alkalmával konzultáltak. A sportdelegáció tagjai, a Dunakeszi Kinizsi Futsal
Klub U12 és U13 korosztályú játékosai
és edzőik – Lámpi Tibor és Biczi Gábor - Seltenreich József önkormányzati képviselővel, városi sportigazgatóval sportrendezvényeken képviselték
városunkat. (Az ő programjukról külön írásban számolunk be e lap hasábjain. A szerk.)
Az ott tartózkodás kellemes hangulatát megalapozta az a kedves fogadtatás is, amely a vendéglátó családok részéről is megnyilvánult már a találkozás első pillanataiban, akik a delegáció
tagjai közül több személyt is befogadtak otthonaikba, ellátásukról gondoskodtak.
Érkezésünk másnapján, Alberto
Vaccari polgármester úr a kora reggeli órán fogadta a korabeli idők építészeti értékeit őrző városházán a politikusokat, akiknek bemutatta a vendéglátó Casalgrande értékeit, a város
gazdásági, kulturális és sportéletét.
Casalgrande három meghatározó egységből áll, melyek közül kettő úgy kapcsolódik a városközponthoz, mint pl.
nálunk Dunakeszi Alsó. A húszezres lélekszámú, negyven négyzetki-

lométer nagyságú település szerkezete is három, jól elhatárolható egységre bontható; a folyó parti természeti területre, a mezőgazdasági és az
ipari körzetre. A fő közlekedési útvonal észak-dél irányban, a hegyektől Modena, míg a kelet-nyugat főútvonal Reggio Emiliától Sassuolo felé
halad. A városban négy vasútállomás
fogadja a HÉV szerelvényeket, melyeken leginkább az iskolások utaznak.
Casalgrandeben csak bölcsőde, óvoda és általános iskola van. A fiatalok
a közeli Sassuoloba járnak középiskolába, a felsőfokú képzés pedig Reggio
Emiliában van.
A település gazdaságáról megtudtuk, hogy a kerámiáiról világhírű
Casalgrande Padana gyár a „zászlóshajó”. A családi vállalkozást a térségben egykoron fellelhető anyagra alapozva 1960-ban alapították. Sokféle
kerámiát gyártanak, legtöbbet a 25x30
cm-es padló lapokból, de készülnek
egy és három méter nagyságú lapok
is. Olaszország legszegényebb régiója hátrányából kovácsolt előnyt annak köszönhetően, hogy a II. világháború után ingyen juthattak agyagos
területhez azok, akik munkahelyeket teremtettek. Közel volt egymáshoz az agyagos terület, a hegyekből ér-

Látogatás a Padana
kerámia gyárban

kező víz, melyek nélkülözhetetlenek
a kerámiagyártáshoz. Ezért települt
ide a ma már világhírű Casalgrande
Padana kerámia gyár és a többi, kisebb
üzem. Jó másfél évtizede azonban kiürültek a bányák, ezért – és a megváltozott technológia miatt – a gyár
nagyrészt Törökországból importálja a kvarcot és a homokot, de pl. Lengyelországból is érkezik alapanyag. A
gazdaság fellendülő korszakában, ebben a régióban hatezer millió négyzetméter kerámiát termeltek az üzemek.
– A válság idején visszaesett háromezer millióra, de ma már újra eléri az
ötezer millió négyzetmétert az éves
termelés – mondta Alberto Vaccari
polgármester, aki hozzátette: - Itt csak
4 %-os a munkanélküliség. A kedvező
önkormányzati adónak köszönhetően mind többen teszik át székhelyüket
Casalgrandebe. 2016-2017-ben hétezer
új munkahely jött létre – hallhattuk.
A település gazdasági szerkezetének két meghatározó alappillére a kerámiagyártás és a gépipar, de jelentős
a borra és a parmezán sajtra épülő mezőgazdasági ágazat is.
A városban rengeteg a bicikli út, melyeken körbe lehet járni
Casalgrande-t. Megyei és városi ös�szefogással sikerült kiépíteni a kerék-

párút-hálózatot, melynek újabb szakaszát a vasútvonal mellett most fejezik be. Építését a vasút finanszírozza,
mivel a város engedélyezett a társaság
számára egy fontos fejlesztést.
A folyó közeli hatalmas rekreációs területükön – többek között – futball és íjászpálya van. Nyáron minden
szabadtéri koncertet és egyéb programot itt rendeznek – mutatta be a várost Alberto Vaccari polgármester.
A városházáról utunk a Casalgrande
Padana kerámia birodalomba vezetett,
ahol a rövid filmbemutató után két fia-

ló igényességet reprezentáló parmezán
sajtüzembe látogattunk, amely szintén családi vállalkozásban működik.
Különleges élményt jelentett látni hogyan lesz a tartályban érkező tejből világszerte kedvelt parmezán sajt, amit
a raktárban érlelődő „egekig” tornyosuló sajthegyek mellett mi is megízlelhettünk.
A város és a régió másik különlegessége a kézműves balzsamecet, melyet a város fölé emelkedő hegy tetején álló egykori kastélyban készítenek,
amit a hűtőszekrény megjelenése előtt

A balzsamecet
évszázados kincsük
tal mérnök hölgy szakszerű kalauzolásában testközelből is megismerhettük
a gyáróriást, melyben a számítógépes
rendszert felügyelő dolgozókon kívül
elvétve találkoztunk egy-egy emberrel. Mindent a gépek végeznek, még
a szárítóról is robot szállítja a kerámiát az egymás mellett sorakozó polcokra. Óriási a verseny a munkahelyekért, amin nincs mit csodálkozni, hiszen a gyártóüzemben dolgozó mun-

Ráthné Murányi Rita és Varga
Mária tanárnők és Jacek Lelek,
Stary Sacz polgármestere
kások általában kétezer eurót visznek
haza. Igényesség, korszerű technológia, szakmai felkészültség és nagyfokú fegyelem a siker titka - hallhattuk
kísérőinktől. De mielőtt utunkat egy
másik üzem felé vettük volna, a polgármester úr megmutatta a város két
büszkeségét, a két körforgalmi csomópontot, melyeket egy japán és egy lengyel művész tervezett - a Padana jóvoltából -, akik az újjáépített World Trade
Center torony épületének megalkotásán is dolgoztak.
A modern technológiát képviselő
alkotások után a kézművesség hason-

élelmiszerek konzerválására használtak fel. A borecetet cseresznye, gesztenye és tölgyfából készült hordókban
érlelik, melyek különleges aromájukkal is gazdagítják íz világát. Értékét és
jelentőségét jól mutatja, hogy amikor
a lányok férjhez mentek, nászajándékként vittek magukkal egy több hordóból álló készletet. Ezért minden készletnek női neve van: Franceska, Rina,
Marija…
Meglátogattunk egy szövetkezeti
formában működő borászatot is, ahová nagy mennyiségben érkezett a frissen szüretelt szőlő. A szövetkezetnek
360 tagja van, akik ültetvényeik termését beadják a közösbe, amit a legkorszerűbb technológiával dolgoznak
fel. A közös tulajdonú üzemben előállított borokat, pezsgőket a szövetkezet
palackozza és forgalmazza.
A szövetkezés, a közös összefogás szinte mindenhol tetten volt érhető. Ezt tapasztaltuk abban a két sportegyesületben is, melyben vendégül láttak bennünket ebédre és vacsorára. A
várostól átvett létesítményeket működtetik, a szakácsok és a felszolgálók önzetlenül, társadalmi munkában
dolgoznak. A bevételt működésükre,
közösségi programokra fordítják.
Érdekes és tartalmas tapasztalatokat hozott a pedagógusok konzultációja is, melyről Ráthné Murányi Rita
tanárnő adott tájékoztatást a dunakeszi küldöttség – politikusi, sport, és
fotó szekciójában résztvevő - tagjainak. A bölcsőde, óvoda és az alsó tagozatos iskola egy modern épületben
működik, melynek egy közösségi tere

A parmezán sajt
a régió büszkesége
van az óvodások és a bölcsődések kreatív foglalkozásaira. Ezzel arra szeretnék inspirálni a nevelőket, hogy egymás ötleteinek hasznosításával színesítsék tevékenységüket. Az óvoda és
a bölcsőde egyaránt fizetős, melyek
díja azonos a magánintézmények áraival. A migráns gyerekek létszáma alacsony. Az iskolát 5 éves korban kezdik,
ilyenkor még egy iskolai előkészítő
csoportnak megfelelő képzést kapnak
a gyerekek. Angolul már óvódás korban kezdenek tanulni; anyanyelvű pedagógusokat alkalmaznak. De ez még
nem tanítás – jelentette ki Ráthné Murányi Rita, aki beszámolt arról is, hogy
a városban van egy katolikus iskola is.
A lányok fehér, a fiúk fekete köpenyben járnak. Az iskolákban sok az értelmi fogyatékos, vagy rokkant gyermek,
mert integrálni próbálják a sérült gyerekeket a rendes osztályokba, viszont
külön fejlesztő pedagógus foglalkozik minden egyes gyerekkel. A kreatív, projekt módszerek nagyon fontos
részét képezik az oktatásnak, a frontális oktatást nem ismerik. A bútorok
is színesek, barátságos az osztálytermek hangulata. Az órák nem 45 percesek, hanem szekciók vannak, általában másfél-két órás egy foglalkozás
– sorolta az információkat a Radnóti gimnázium angol szakos tanárnője.
A négy város küldöttségeinek találkozóin számtalan értékes információ „cserélt gazdát”, melyekből profitálhatnak tevékenységük során.
Hosszasan lehetne sorolni a jó ötleteket, melyekből bőven meríthetett
Casalgrandeben a lengyel, az erdélyi
barátainkhoz hasonlóan a mi delegá-

ciónk is, melyeket „tálcán” kínált a város legnagyobb őszi vására. A kézművesek, iparosok forgatagában csak nyitott szemmel kellett járni, hogy valaki érdekes, számára vonzó terméket,
vagy ipari eszközt találjon. A vendéglátóink és a regionális televízió érdeklődését és figyelmességét dicséri, hogy
valamennyi küldöttséget és szűkebb
„hazájuk” különlegességét élő adásban mutatták be. Kárpáti Zoltán városunk születésnapjáról, a híres paradicsomunkról, neves borászainkról,
az alagi lóversenypályáról és a gyönyörű Duna-partunkról mesélt a nézőknek.
Három napba számtalan programot
sűrítettek olasz vendéglátóink, akik a
záró rendezvényre a városi könyvárba invitáltak bennünket egy fotó kiállítás megtekintésére, amely a delegációvezetők búcsú beszédével ért véget. Valamennyi felemelő, és baráti
hangvételű volt, melyek közöl Alberto Vaccari polgármester úr gondolatát
szeretném idézni, aki – mint mondta
– a régi testvérvárosuknak, Dunakeszinek köszönhetően új barátokra leltek, értékes kapcsolatokkal gazdagodtak, amely reményeik szerint erdélyi és
lengyel testvérvárosi együttműködésben teljesedik ki…
Nem tagadom, jó érzés volt dunakeszi polgárnak lenni, mindannyian
azzal az örömteli érzéssel szemléltük
a városháza épületén egy lengyel művész fényjátékát, hogy Dunakeszi hidat épített három nemzet három városa között.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Alberto Vaccari
Casalgrande
polgármestere
és Kárpáti Zoltán,
a dunakeszi
delegáció vezetője
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A zene összefűz
A zene olyan közös szál, ami összefűzi a nemzeteket,
erősít már megkezdett barátságokat, tovább gazdagít
közös értékeket. Ennek lehettek tanúi mindazok, akik
szeptember 23-án két fúvószenekar emlékezetes koncertjét hallgatták végig a VOKE József Attila Művelődési Központban.

E

zen az estén színpadra léptek a Dunakeszi Koncertfúvósok
és a testvérvárosunkból, Stary Sacz-ból érkezett
Miejska Orkiestra (Városi zenekar) zenészei.
Köszöntőjében Csoma Attila,
a művelődési központ igazgatója elmondta, hogy egy esztendővel ezelőtt nagyszabású
sportfesztivál keretében a testvérváros Művészeti és Kulturális Központjának vendége
volt az intézmény Duna Gyöngye Néptáncegyüttese. A sikeres fellépést követően Csoma Attila meghívta dunakeszi
vendégszereplésre a kulturális
központ fúvószenekarát. Ennek eredménye a most létrejött
közös koncert.
Az est első részében Ceglédi Gabriella műsorvezető

28 Dunakeszi Polgár

a Dunakeszi Koncertfúvósokat jelentette be. Elöljáróban
elmondta, hogy az 1972-ben
alakult zenekarnak 2006-tól,
közhasznú egyesületté alakulásuk kezdetétől a művelődési központ ad otthont. Rendkívül gazdag repertoárjukat klasszikus és kortárs művek mellett népszerű musical
átiratok, igényes könnyűzenei darabok alkotják. A „Koncertfúvós Aranydiploma”, valamint a show- és szórakoztató zene „Kiemelt Aranydiploma” minősítéssel rendelkező
együttes 2012-ben „Dunakeszi Városért Plakett” kitüntetésben részesült.
A koncerten a már említett
gazdag repertoárból kaphattunk ízelítőt Szilágyi Szabolcs
Balázs vezényletével. Kevéssé ismert szerző, Thern Károly

Magyar indulójával kezdődött
műsoruk. Az 1817-ben született szerző – aki a Nemzeti Színház másodkarmestereként is tevékenykedett – többek között megzenésítette Vörösmarty Mihály Fóti dalát is.
Ezt követően Bihari János,
a verbunkos stílus egyik legnagyobb képviselője, Palotás
című művét, majd Erkel Ferenc Dózsa György című operájának Fegyvertáncát hallgathattuk.
S aztán, egy „merész” stílusváltásként Carlos Santana
világszerte ismert és népszerű rockzenész műveiből
Giancarlo Gazzani olasz zenész által készített összeállítást, ezt követően Louis Guglielmi „Cerezo Rosa”
vagy „Gummy mambo” címmel is ismert zeneművét adták
elő Begidsán Péter trombitaszólójával, majd felcsendültek
Stevie Wonder legismertebb
dallamai, valamint a Rock it!
című összeállítás a rock and
roll világát jelenítette meg. Végezetül, mintegy a koncertprogram átkötéseként, Leon
Bernard Landowski 1982ben komponált Marsz Wiwat
című indulóját mutatták be.
Az együttes magas színvonalú

muzsikálásával méltán aratott
sikert a hazai közönség előtt.
Testvérvárosunk várva várt
zenekara következett Georg
Weiss vezényletével. A nagy
múltú együttes gyökerei jogfolytonosan száz évre nyúlnak
vissza s büszkeségük a XXVI.
Nemzetközi
Fúvószenekari
Fesztiválon elnyert Arany Líra
nagydíj. A nagyrészt fiatalokból álló együttes beérett hangzású, színvonalas muzsikálással méltán aratott sikert.
Kedves
színfoltként
az
együttes
legfiatalabb
zenészpalántája, a hét esztendős Olivia Grzegorzek fuvolista lengyel és magyar nyel-

ven köszöntötte a közönséget.
Koncertjük első számaként
egy amerikai neoklasszikus
zeneszerző, Alfred Reed négy
tételes A Little Concert Suite
című művének nyitó tételét
játszották el, ami egy királyi
felvonulást jelenített meg.
Bemutatták
Alexander
Konstantinovich Glazunov
orosz zeneszerző, zenetanár Szaxszofon Concertoját,
Aneta Baziak emlékezetes
bravúros szólójával. A keringőkirály, ifj. Johann Strauss
Cigánybáró című operettjéből
az „Einzugsmarsch” következett. A zeneszerzőtől még egy
polkát is eljátszottak, melynek
néhány motívumát a velencei
karneválok hangulatát idéző
jelmezben az együttes egyik
igen fiatal muzsikusa szólaltatta meg. Lehár Ferenc Víg
özvegy című operettjének Vilja-dalát hallgathattuk a zenekar és Iwona Chruslicka énekesnő bravúros előadásában.
Az előbbi Strauss testvérének, Josef Straussnak vidám
polkája csendült fel, melyben a táncritmusokat a zenekar kovácsjelmezbe öltözött
egyik zenésze humoros betétként egy üllőre mért kalapácsütésekkel hangsúlyozta.
Végül Dmitrij Sosztakovicsnak a The First Echelon című
filmhez komponált keringője
hangzott el.
A hangverseny zárásaként
a két együttes közös ”örömzenélésének” lehetett tanúja a
közönség. Wojciech Knapik, a
Stary Sach-i Művészeti és Kulturális Központ igazgatója városunk zenekarát meghívta a
lengyel zenekar 100. évfordulója alkalmából rendezett koncertre.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az 5. Dunakeszi ALcSÓfesztivál eredményhirdetése utáni szokásos „össznépi fotó”
a csapatok vezetőivel, a zsűri tagjaival és a szervezőkkel

Idén is közönségsiker volt
az ALcSÓfesztivál
Szeptember 16-án került sor – Szabolcs Csilla, Benkő Tamás, Stadler Erika és Kiss
Magyary Ilona főszervezésében – az immáron 5. Dunakeszi ALcSÓfesztiválra, a városrész lecsófőző versennyel egybekötött kulturális, szórakoztató rendezvényére.

A

bográcsok mellett
szorgoskodó csapatok tagjai és a közel másfélezer látogató egyöntetű véleménye szerint fergeteges buli kerekedett
az idei alsói lecsófesztiválból is.
Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: fantasztikus gyerekprodukciók a színpadon;
rengeteg játéklehetőség; 25 főzőcsapat finomabbnál finomabb lecsókülönlegessége; ismert-elismert, népszerű zsűritagok (az Alsón élő Ujréti László
színművész; Kaszás Géza színművész; dr. Guba Ágnes alsói
háziorvos és Mentős Laci énekes); remek zenei produkciók
(Korda György és Balázs Klári;
Matyi és a Hegedűs; Kozmix;
Mentős Laci és Czimmermann
Kitti) a színpadon és persze az
ALcSÓfesztiválok immár hagyományosan elmaradhatatlan
záró látványossága, a tűzijáték.
A lecsófőző verseny győztese a LE-CSODA (csapatvezető: Kovácsné Burián Erika) lett
214 ponttal; 2. a TELELECSÓ
(208 pont; csapatvezető: Ga-

A lecsófőző verseny győztese: a LE-CSODA csapata

ras Zsolt); 3. a LECSÓGOROK
(207 pont; csapatvezető: Ajler
László). A közönségdíjat az
ESZI, NEM ESZI ÓCEÁN
(csapatvezető: Arnold Máté)
csapata kapta, különdíjas lett
a PREDÁTOROK (csapatvezetők: Imre Kunos és Beatrix
Kiss). Ágnes Sostarics felajánlása alapján további két főzőalakulat kapott elismerést és
hozzá
szinkronstúdió-látogatást: a LET-SHOW (csapat-

vezető: Horváth László) és a
SZOMSZÉDOK (csapatvezető:
Anderle Lambert).
Köszönet a támogatóknak, a
segítőknek, a résztvevőknek, a
fellépőknek a felejthetetlen buliért, az égieknek a napsütésért:
az eső csak a tűzijáték idejére
érkezett meg, de azt nem tudta megzavarni.
Benkő Tamás
(Fotó: Sipos Hajnalka)
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Maurer Oszkár: A szervezet nem
tiltakozik a jó bor ellen, hanem kívánja
A Bormánia születésnapi partiján jártunk – beszélgetések a magyar borkultúráról
Az őszi napfény sugarai ünnepi „táncot jártak” a poharakban selymesen csillogó kézműves borokkal. Jó hangulatú társaságok koccintottak a tízedik születésnapját ünneplő dunakeszi Bormánia tulajdonosainak szakmai teljesítményére a gyönyörű
Duna-parti környezetben.

A

meghívott
vendégek
között volt az egyik legismertebb borász, Maurer Oszkár, akinek a
délvidéki Szerémségben, Hajdújáráson van a szőlőbirtoka és borászata.
A történelmi Szerémség a török
idők előtt a magyar királyi borvidék volt. A dunakeszi borkedvelőkkel több évre visszatekintő baráti
kapcsolatot ápolunk. Így kerültünk
ismeretségbe Kiss Zsolttal, akivel a
barátságunk komaságig nemesült,
hiszen feleségével, Judittal együtt
nagyobbik lányunk bérmaszülei

lyet háromszor választották meg a
világ legjobb éttermének.
Zsolték Bormánia szaküzletükben az egyedi ízlést és igényt igyekeznek kiszolgálni. A természetességben próbálják megfogalmazni
a bor egyik legfőbb üzenetét. Választékuk kifejezetten olyan termelők borait öleli fel, akik kézzel készítik, kevés vagy adalékanyag nélkül állítják elő termékeiket. Ezek a
borok jellemzően a magyar borok
nagykövetei, amelyek külföldön is
keresettek, megfelelnek az ottani
kívánalmaknak, a nemzetközi mezőnnyel is fel tudják venni a ver-

A jubiláló Bormánia tulajdonosai (jobbról balra), Judit asszony és
férje Kiss Zsolt, Karner Gábor, Maurer Oszkár és Kövesdi László
közi Borakadémiát, borszakértőként nagyon ért a borok kóstolásához, minőségük meghatározásához, ami révén ugyancsak egyedülálló az ő dunakeszi üzletük, hiszen
rendelkeznek a megfelelő szakmai
ismeretekkel a borok kiválasztásához, ajánlásához.
- Hogyan lehet felismerni a jó
bort, mik jellemzik? – tettem fel az
alkalmi borfogyasztók gyakori kérdését a neves borásznak.
A jó bort én úgy tudnám jellemezni, hogy a szervezet nem til-

más a jó bor, ki-ki meg kell, hogy
találja a maga borát. Ez nem lehetőség, hanem a gondolkodó, önmaga
iránt igényes ember számára kötelesség is, hogy lassan-lassan megtalálja azt az irányvonalat, megismerje, hogy mi az, ami neki jólesik. A jó
bor minőségi alapjai közé sorolom
a jó termőhelyet, de ugyanúgy odasorolom azt is, hogy a lehető legtermészetesebb módon készüljön a
bor. Vegyészkedés nélkül.
- Hol van Magyarországon a legjobb termőhely?

A rendezvényt megtisztelte Tuzson Bence államtitkár, a város
országgyűlési képviselője és felesége is, akik Eich Lászlóval, a
Dunakeszi Tankerületi igazgatóval beszélgetnek
lettek – mondja bemutatkozásként
a számos nemzetközi díjnyertes borász.
Maurer Oszkárék szakmai sikere
abban is mérhető, hogy tíz ország
meghatározó éttermeinek borlapjára felkerültek termékeik. Nyolckilenc – egy vagy három Michelin-csillaggal elismert – étteremben fogyasztják boraikat. 2013-ban
Londonban a természetes borok
nemzetközi kiállításán a szaksajtó
49 ország 150 borászata közöl Maurer Oszkár borászatát választotta a rendezvény felfedezettjének. A
legfrissebb hír, hogy a koppenhágai
két Michelin-csillagos Noma étterem borlapjára is felkerültek a szerémségi borász készítményei, me-

30 Dunakeszi Polgár

senyt. Ha megnézzük a nyugat-európai csúcs gasztronómiát, akkor
azt látjuk, hogy a legjobb éttermek
borlapjain tízből nyolc bio, vagy
biodinamikus birtokról származó,
de mindenképpen kézműves bor
szerepel. A dunakeszi borszaküzlet
széles választékkal képviseli a Kárpát-medence és jó néhány külföldi
borvidék termékeit. Ebben a választékban ott vannak a mi boraink is,
amely megtiszteltetés számunkra –
mondta elismeréssel a hangjában
a nemzetközi hírű szerémségi borász, aki külön hangsúllyal beszélt
Kiss Zsolt szakmai felkészültségéről, a borok és borászok iránt érzett
alázatától.
Kiss Zsolt elvégezte a Nemzet-

Kiss Zsoltékat köszöntötte Erdész Zoltán alpolgármester és felesége is
takozik ellene, hanem kívánja, jól
esik inni. Jó a gravitációja, szájba
kerülés után gyorsan landol a gyomorban. Egyik korty szólítja maga
után a többi társát is. Mindenkinek

A Szerémségben! – vágja rá a hitében és nemzeti elkötelezettségében szilárd, humán beállítottságú
borász, akit az irodalomtól kezdve,
a filozófián át, sok minden érdekel.

Most épp egy gyermekverset ír tíz versszakban a nándorfehérvári csatáról.
Az önkormányzat Duna-parti üdülőjének gondozott kertjében rendezett születésnapi partin jó fél órát beszélgettünk
Maurer Oszkárral a világ dolgairól, akinek az emberiséget foglalkoztató kérdésekről is karakteres véleménye van.
A Bormánia tulajdonosait az ország
legjobb borászai közül huszonnégyen jöttek el ünnepelni vállalkozásuk tízedik
születésnapján, akik a vendégeket saját
készítésű boraikkal kínálták.
Köztük volt Karner Gábor is, aki Mátra lankáin elterülő Szücsiben hat hektáron gazdálkodik. Ő is csak természetes
borokat készít, szőlő ültetvényében nem
használ gyomirtót és felszívódó növényvédő szert. Mint mondta: - A pincében a
kénen kívül semmit. Ez jóval munkásabb,
sokkal több benne a kockázat, de a természetes bornak sokkal jobb az íz világa, zamata.
- A jobb minőség velejárója, hogy drágább is. Az értékesebb borokra van fizetőképes kereslet?
- Boraim nagy részét külföldön, Angliában, Skandináviában, Csehországban ér-

tékesítjük. De itthon is haladunk ebbe az
irányba, hiszen az utóbbi harminc évben
előtérbe került a minőségi borkészítés.
Hazánkban is kezd meghonosodni a borkultúra, ami kétségtelen, hogy hosszabb
folyamat. Csak száraz borokat, olaszrizlinget és kékfrankost készítünk, de az új
telepítésben Rajnai rizling és Pinot Noir
is jelen van. Kevés fajtával dolgozunk, inkább többféle bort készítek.
- Mint mondta, boraik döntő többségét exportálják, így különösen izgalmas
a kérdés, hogy az Önök készítményei hogyan kerültek be a dunakeszi Bormánia
kínálatába?
Zsolttal nagyon régi, a kezdetek óta jó
kapcsolatot ápolunk. 2004 óta van saját
telepítésem, de már előtte is készítettem
bort vásárolt szőlőből. Már abban az időben megkeresett, megtetszettek neki a boraim, amiket elkezdett forgalmazni. Ba-

Finom borok, ízletes étkek, remek hangulat...
rátságunk és szakmai kapcsolatunk azóta
is töretlen.
- Fontos a baráti kapcsolat, de legalább annyira a szakmai felkészültség is
– vetem közbe a fiatal borásznak, miközben zamatos borát kortyolgatjuk.
- Nézze, aki egy ilyen gazdasági válsággal sújtott tíz év után is talpon tudott maradni, az csak jól csinálhatja a vállalkozását, akit az emberek szeretnek, becsülnek. Már pedig Kiss Zsoltékra ez mind
igaz. Semmi nem pottyant az ölébe, feleségével együtt nagyon komolyan dolgoznak nap, mint nap. Hozzáértő szakember,
nagyon nagy a szakmai tudása, „képben”
van a borászokkal kapcsolatban. Hiteles
kereskedő!
- Hogyan látja, a magyar borászok és
boraik milyen helyet foglalnak el a nemzetközi piacon?
- Azt tapasztalom, ahogyan ez a harminc év bővül, egyre jobban elismertebbek lesznek a magyar borok és a borászok a világpiacon. Végig kellett járni azt
a szakmai utat, amely elismertté tesz bennünket. Nagyon bízom benne, hogy haladunk a természetes borok irányába. Nyugat-Európában a natúr borok jelentik a
csúcskategóriát. Ezt a folyamatot nagyban
segítheti a fiatal, képzett borászok elhivatottsága, az egyediség keresése. Én bele
vagyok szerelmesedve dűlőimbe, a Vitézföldbe és a Tavaszföldbe. Semmi mással
nem akarom hígítani, uniformizálni, s ez
az, ami előre visz.
A népes társaságban kíváncsi voltam
arra is, hogy egy fogyasztó hogyan vélekedik a Bormániáról, a magyar borokról.
A meghívott vendégek között volt Kövesdi László is, aki dunakeszi lakosként régóta ismeri Kiss Zsolték borkereskedését.
Dunakeszi egyik legnagyobb borkereskedésének a 10. születésnapját ünneplik – fordultam a nyugdíjas férfi felé, aki
évtizedekig működtetett saját építőipari vállalkozást Németországban, de rögtön kijavított: - Nem az egyik, hanem a
legnagyobb magán borkereskedést működtetik Kiss Zsolték. Megvallom nagyon
örültem, amikor megnyitották üzletüket,
mert végre Dunakeszin is találtam olyan

helyet, ahol az ország, sőt a világ legjobb
boraiból lehet válogatni. Remek ízléssel,
nagy hozzáértéssel, nagy szeretettel és
rengeteg munkával igyekeznek művelni
ezt a tevékenységet. Borkóstolókat szerveznek, melyeken ma már negyven-ötven fő vesz részt. Mindenkinek csak azt
tudom javasolni, ha jó bort szeretne inni,
keresse fel őket.
- Mennyiben más a Bormánia szolgáltatása, mint a városban működő nagy kereskedelmi egységeké, melyekben mindenféle áru és minőségű bor megvásárolható? A magántermelőről nem is beszélve.
- Ez nem így van – jelentette ki határozottan Kövesdi László, aki ugyancsak elvégezte a Nemzetközi Borakadémiát.
Ez csak látszat, hiszen a nagy kereskedelmi hálózatokban többségében tömegborok kaphatók, nagyon olcsón, ami sok
mindent elárul. Itt pedig zömében kézműves borászatokból, szakmailag kifejezetten remek borok kaphatók, melyek alkotó részei egyensúlyban vannak. A Bormánia egyik nagy előnye - sok egyéb mellett -, hogy szakértőként tudják bemutatni
és ajánlani a borokat, melyekből olyanokat forgalmaznak, amiket ismernek, és jónak tartanak. Fogyasztóként számomra
ez nagyon vonzó – mondta mosollyal az
arcán, miközben a Bormánia tízedik születésnapjára koccintottunk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Ünnepeltek a nyugdíjas klubok
Az ENSZ kezdeményezésére 1991. október elseje óta évente megrendezik az Idősek Világnapját. Ez alkalommal városunk nyugdíjas klubjai is méltóképpen emlékeztek meg a jeles napról.

Dióssi Csaba polgármester szeretettel
köszöntötte a nyugdíjasokat, akikre
mindig számíthat a város

Negyvenegy éves
a nyugdíjas kiránduló
klub

A

Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
október 4-én ünnepelte meg az Idősek napját a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Zupka Sándor klubvezető egy
verssel kedveskedett, majd Balogh Gyuláné klubvezető-helyettes méltatta az ünnepet.
– Mit köszönhetünk a mindenkori időseknek? – tette fel a
kérdést beszédében Dióssi Csaba polgármester. – Tulajdonképpen mindent. A nyelvet,
amit beszélünk, a tudást, amit
nap, mint nap használunk, a
környezetünket, a várost, ahol
élünk.
Szólt arról, hogy Dunakeszi
idén negyven éves, a kiránduló klub pedig betöltötte a negyvenegyediket. Kérdésére kiderült, hogy a jelen lévők többsége itt ült a nézőtéren, amikor
a várossá avatási ünnepséget
rendezték.
– Gratulálok önöknek és

32 Dunakeszi Polgár

önökön keresztül generációjuk
tagjainak, akik sokat dolgoztak
azért, hogy városunk eljutott a
mai szintre. A klub létrejötte
nagy érték a városnak, s ha segíteni kell, önökre mindig számíthatunk – fogalmazott a polgármester.
Az Önkormányzat ajándékaként az Operett-Musical Voices
Társulat egy órás műsora következett, melyben magyar nótákat és operett részleteket adtak elő a művészek.

Három éves
az Őszi Napsugár klub
Az Őszi Napsugár Idősek
Nappali Klub tagsága végleges
helyén, a művelődési központ
emeleti klubhelyiségében október 6-án tartotta meg ünnepi összejövetelét.
Hegedűs Kornélia klubvezető
köszöntőjében örömmel szólt
arról, hogy közösségük az idősek világnapján egyúttal születésnapot is ünnepel, ugyanis három éve ezen a napon alakultak meg.

Nagy sikert
aratott
a szüreti
felvonulás

– Hagyománnyá vált, hogy
évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy megünnepeljük megalakulásunkat, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket
azoknak, akiknek köszönhetjük a nappali klub létrejöttét, a
támogatást, a folyamatos működés lehetőségét. Nagy öröm
számunkra, hogy ebben a szépen felújított helyiségben kaptuk meg otthonunkat – mondta a klubvezető.
Az ünnepi rendezvényen jelen volt Dióssi Csaba polgármester, Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója,
Wolfort Ágnes ügyvezető, Szabó Kitti egészségügyi ágazat-

gezetül népviseletbe öltözött
klubtagok az őszi szüreti időszakra emlékeztetve, szőlővel
kínálták az ünneplőket.

Hagyományőrző
szüreti mulatság
Október 7-én rendezte meg
a nyugdíjas kiránduló klub a
Dunakeszi Hagyományőrző
Szüreti Mulatságot. Hajdanán
szeptemberben elengedhetetlen volt a szüreti bál. Mindenki kiöltözött, a lányok a fehér
szoknya elé nemzetiszínű szalaggal díszített kötényt kötöt-

Hegedűs Kornélia klubvezetővel
együtt táncoltak a hölgyek
vezető, Szabó Ildikó szociális
ágazatvezető, Zupka Sándor, a
kiránduló klub vezetője és helyettese, Balogh Ágnes.
A terített asztalok mellett helyet foglaló vendégeket és klubtagokat kedves műsor szórakoztatta. Toldy Éva Gyulay Pál
Őszi délután című versét, Becseiné Erzsike Petőfi Sándor
Szeptember végén című költeményét mondta el. Tréfás viccmeséléssel szórakoztatta a jelen
lévőket Havas Sándor, majd az
alkalmi tánccsoport előadta a
„Hetvenkedők zumbáját”. Vé-

tek. A falun átvonulók vidám
táncot lejtettek, a lovas fiúk nagyokat kurjongattak. Az eseményeket minden esetben valamely civil szervezet támogatta, a Spóregylet, Legényegylet
vagy az Iparoskör. Majd a vigalom hajnalig a kocsmában folytatódott.
Ady Endre Szüret című költeményével indította el a programot Fülöp Zsóka, majd
Zupka Sándor sorolta a szüreti intelmeket.
A vendégek között jelen volt
Dióssi Csaba polgármester,

A jókívánság két keréken érkezik,
avagy látogatás az új iskolában
az autómentes napon
Balogh Ágnes és Zupka Sándor

Csoma Attila, a művelődési
központ igazgatója, valamint
Hegedűs Kornélia, az őszi napsugár klub vezetője.
A szépen feldíszített színpad előtt régi korok élőképeihez hasonlóan népviseletbe öltözve felsorakoztak a Bárdos
Lajos Általános Iskola diákjai,
Dióssi Csaba felidézte a régi
Dunakeszi település hagyományvilágának hangulatát, a
jól végzett szüreti munka utáni vidámságot.
Kedvcsinálásként
Csoma
Attila egy 1939-es szüreti báli
meghívószöveget olvasott fel,
melynek címzettje Legéndi
György volt. Azt is megtudhattuk, hogy az 1880-as években a
filoxéra járvány elvitte a szőlőt, így hát badacsonyi bort ittak a mulatozók.
Következett a nagy attrakció, a szüreti felvonulás. A Köröndről indultak, az Iskola sétányon át kijutottak a Béke
útra, aztán az Állomás sétányon érkeztek vissza a művelődési központba. Menet közben szólt az ének, meg-megálltak táncolni, az arra járókat
pedig szőlővel kínálták meg. S
miután ismét helyet foglaltak,
hamarosan hozzáláttak az estebéd elfogyasztásához, utána pedig elkezdődött a táncos
mulatság, ha nem is kivilágos
kivirradtig, de mindenképpen
estébe nyúlóan.
Katona M. István
A szerző felvételei

2017. szeptember 22., kora délután. Gyülekezik a maroknyi lelkes csapat a Fazekas
iskola oldalsó bejáratánál. Kisebb bemelegítő köröket rónak a fűben, ellenőrzik a
gumik keménységét, becsatolják a sisakokat. Végül egy közös kép indulás előtt, és
nyeregbe szállunk. Nagy szerencsénkre az egész heti esős idő után verőfényes napsütésben tekerhetünk úticélunk felé.

I

skolánkban már sok éve hagyomány az autómentes napon olyan jellegű programok megszervezése, amelyek a gyerekekhez közelebb
hozzák a környezettudatos életmódot. Ezen a
napon felhívjuk a figyelmet a füstmentes közlekedés fontosságára, az autók károsanyag kibocsátásának következményeire, és bíztatjuk őket egy alternatív közlekedési eszköz választására.
Idén, az egész napos színes programok zárásaként,
felső tagozatos diákjainknak kerékpártúrát szerveztünk. Dunakeszi kerékpárútjain haladva könnyedén
eljutottunk a gyönyörű új épületbe költözött Szent
István Iskolába.
Amikor megnyitotta az új iskola a kapuit, megfogalmazódott bennünk, hogy valamivel szeretnénk
őket köszönteni új helyükön, így a túra tervezésénél
szinte azonnal arra gondoltunk, ez egy jó alkalom
lenne a látogatásra. A küldött gyerekek is nagyon lelkesen várták, hogy megérkezzünk, nagy izgalommal
figyelték a modern épület fák közül kivillanó részleteit. Igaz, hogy aznap a Szent Istvánban nem volt tanítás, a gondnokok mégis szeretettel fogadtak bennünket, körbevezettek az egész épületben, és minden
kérdésünkre készségesen válaszoltak. Mind a gyerekek, mind a kísérő pedagógusok örömmel és ámulva

jártuk körbe a hatalmas iskolát. Jókívánságaink mellé egy szép virágot is vittünk ajándékba, beköltözésük alkalmából.
A közös biciklizés és iskolalátogatás kedves élmény
marad mindnyájunknak, hiszen az együtt töltött időre, a barátokra, közös programokra mindig szívesen
emlékezünk vissza.
A Fazekas iskola diákjai nevében köszönjük a látogatási lehetőséget!
Póczik Eszter
szervező

Géczy Gábor a szerencsés nyertes
Géczy Gábor nyerte az idei Dunakeszi Feszten kisorsolt,
a Winkler Sport által felajánlott Merida típusú városi
kerékpárt, melyet szeptember 26-án vett át a boldog
férfi felesége társaságában.

D

ióssi Csaba polgármester - miközben gratulált
a szerencsés férfinek - köszönetet mondott a kerékpárt felajánló Winkler Edének, aki e nemes gesztussal is hozzájárul a város sportéletének gazdagításához.
Jó érzéssel beszélt arról, hogy a településen kiépített kerékpárút-hálózaton nagyon sokan bicikliznek.
A másfél évtizede Németországból a városunkba költöző házaspárnak gratulált Tuzson Bence
államtitkár, a város országgyűlési képviselője is, aki szólt arról is,
hogy hamarosan kiépül a kerékpárút hiányzó szakasza Dunakeszi és Budapest között.

- Ez volt a hetedik Dunakeszi
Feszt, melyen minden alkalommal nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy felajánlhattam egy
jó minőségű kerékpárt a szerencsés nyertesnek – mondta Winkler
Ede miközben átadta és bemutatta a Merida kerékpárt Géczy Gábornak, aki rögtön tett is vele egy
kört.
A boldog nyertes elmondta,
hogy rendszeresen kerékpározik,
hetente közel hatvan kilométert
teljesít.
- Nagyon szeretem Dunakeszit, öröm itt élni, ezért boldogan
ajánlottam fel a kerékpárt – nyilatkozta a Dunakeszi Polgárnak a

szaküzlet tulajdonosa, aki e mellett immár 15 éve a Radnóti gimnázium pártoló tagjaként az intézmény bálján fődíjként felajánl egy
Merida kerékpárt és egy márkás sí
szettet. Winkler Ede annak pedig
külön is örül, hogy Dunakeszin
érzékelhetően növekszik a kerékpározók létszáma.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Az Ovi-Sport Alapítvány
és a városi önkormányzat
támogatásával épült meg
a két sportlétesítmény
az Alagi és a Gyöngyharmat tagóvodában. Dunakeszin korábban 2013-ban
az Eszterlánc óvodában,
2015-ben pedig a Piros és
a Játszóház Óvodában adtak át egy-egy kisméretű
műfüves sportpályát a
közhasznú szervezet és
az önkormányzat támogatásával.

O

Két új sportpályát kaptak
a dunakeszi óvodások

któber 2-án délelőtt
először az Alagi
Tagóvodában kezdődött az ünnepélyes pályaavató, ahol a Dunakeszi Óvodai és Humánszolgáltató Központ és Könyvtár
tagóvodák szakmai igazgatója, Faith Éva örömét fejezte ki,
hogy a városban újabb ovisport
pályákat avathatnak, melyek
használatával a gyerekek megtanulják a labdajátékok alapjait. - Az ovisport program a
gyermekek, a pedagógusok és a
szülők számára egyaránt nagy
élményt jelent, hiszen hozzájárul az egészséges életmód elsajátításához, a rendszeres moz-

gás megkedveléséhez – jelentette ki az igazgató asszony, aki
köszönetet mondott az OviSport Közhasznú Alapítványnak és a fenntartó helyi önkormányzatnak a pályázati lehetőségért, és a megvalósításhoz
nyújtott támogatásért.
Dióssi Csaba polgármester
arról beszélt, hogy a sportpálya
átadásával az Alagi Tagóvodában végéhez ért az nagy volumenű fejlesztési, felújítási program, melynek eredményeként
egy jóval korszerűbb, komfortosabb intézményben tölthetik
mindennapjaikat a gyerekek.
Az ovisport pályák sikere arra
buzdítja az önkormányzatot,

Zsiga Gyula, Dióssi Csaba,
Erdész Zoltán, Pál Dávid
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hogy az újabbak építése érdekében a jövőben is megragadnak minden pályázati lehetőségét – hangoztatta a polgármester, aki köszönetet mondott
a megvalósításban résztvevő
szakembereknek.
Pál Dávid, az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány képviseletében azt emelte ki, hogy
a multifunkcionális sportpályán a kézilabda alapjainak elsajátításán túl számos sportágat ismertethetnek meg a
gyerekekkel. Az alapítvány
programjában jelentős hangsúlyt helyeznek az eszközkészletek bővítésére, a pedagógiai
tevékenységre. – Szakmai kezek között tehessék meg első
nagy lépéseiket kis cipőikben
– idézte az alapítvány ars poeticáját. Szólt arról is, hogy a
Buzánszky Jenő nevével fémjelzett egykori ovi-foci programot az évek során kibővítették számos sportággal és feladattal, melyet hűen tükröz
az új, Ovi-Sport megnevezés.
Köszönetet mondott a Magyar
Kézilabda Szövetség együttműködéséért, melyet Zsiga
Gyula szakmai igazgató képviselt az avató ünnepségen.
Az Alagi Tagóvodában létesített sportpálya felavatása

után a lakótelepi Gyöngyharmat Tagóvodában is átadták
a gyerekeknek a város immár
ötödik ovisport pályáját, ahol
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkár, a Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője fontosnak
nevezte, hogy a gyerekek megfelelő időben kezdhessenek el
sportolni, amely a test edzettségi állapota mellett jó hatással
van a szellemi fejlődésükre is.
– Ezért külön is megköszönöm az alapítványnak és az
önerővel hozzájáruló önkormányzatnak, hogy támogatta a két ovisport pálya építését. Örömteli, hogy az alapítvány a pályák építése mellett
az eszközökkel is támogatja országszerte a gyermekek
sportolását, fejlődését – emelte ki az államtitkár, aki szerint a szakmai képzés támogatásával válik teljessé az OviSport Alapítvány elismerésre
méltó tevékenysége. – Dunakeszi a gyermekek és a sportok városa, hiszen a fiatalokat
szolgálja a szeptemberben felavatott 24 tantermes iskola és
sportcsarnok is. Azzal pedig
a Dunakesziek több évtize-

des álma vált valóra, hogy néhány napja megnyílt a városi
uszoda – mondta Tuzson Bence, aki szerint a kormány számára is nagyon fontos a gyerekek fejlődésének támogatása, hiszen ők alkotják majd
a jövő felnőtt nemzedékét, a
jövő Magyarországát.
Az ünnepi beszédek után a
nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták az
óvodáknak a két ovisport pályát, melyeket a gyerekek nagy
örömmel vettek birtokba. Az
avató ünnepségeken jelen volt a
két körzet önkormányzati kép-

lya mérete 6x12 méter, műfűvel borított, multifunkcionális,
kifejezetten a gyerekek igényeihez fejlesztették ki. A töltetlen műfű, a kapuk, a kosárpalánk, valamint a kifeszíthető
háló többféle sportág alapjainak elsajátítását teszi lehetővé a
gyermekek számára, így például kézilabdázhatnak, kosárlabdázhatnak, focizhatnak, tollaslabdázhatnak, teniszezhetnek,
de sok egyéb mozgáskoordináció-fejlesztő játékokra is lehetőségük nyílik.
Az Ovi-Sport Programra önkormányzatok, egyházak, óvo-

Faith Éva, Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Pál Dávid

viselője, Erdész Zoltán alpolgármester, és Seltenreich József
sportigazgató is.
A most felavatott két létesítménnyel együtt tehát immár öt
ovisport pályája van a városnak.
Az Ovi-Sport Program három fő részből áll: elsődlegesen
az ovisport pályából, az ahhoz
tartozó eszközkészletből, valamint a kapcsolódó óvodapedagógusi képzésből. A pá-

dák pályázhatnak, az önrész
mértéke minden évben változik – az idén 2.850.000 forint –,
s ehhez, a program kivitelezéséhez szükséges fennmaradó
részt az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány gyűjti össze olyan
cégektől, amelyek a társasági adójuk egy részét sportcélra
ajánlják fel.
Mogyorósi-Vetési
Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár 35

Újabb Európa-bajnoka van Dunakeszinek, ezúttal a racketlonban hoztuk el az aranyat

Szombati Edina és a mágikus hetes
Könnyen előfordulhat, hogy felkapják a fejüket arra a hírre, miszerint a nemrég véget ért racketlon csapat Európa-bajnokságon a magyar válogatott a 40+ kategóriában aranyérmet szerzett, és ebben a csapatban elévülhetetlen érdemeket szerzett a sikerhez vezető úton a városunkban élő, a squash-ban már-már legendának számító
Szombati Edina.

E

lőször is tisztázzuk, mi is
az a racketlon! Kizárólag
ütővel játszható sportág,
mely a négy legnépszerűbb ütős játék, az asztalitenisz, a
tollaslabda, a fallabda – vagy más
néven squash – és a tenisz kombinációja. A sportág Finnországból és Svédországból származik az
1980-as évekből, az első hivatalos
racketlon világbajnokságot 2001
novemberében rendezték meg.
Bármilyen hihetetlenül hangzik,
de attól még igaz: a sportág a hivatásos játékosok száma alapján
a leggyorsabb ütemben növekedő
sportágnak számít.
Nos, legutóbb Bécsben gyűltek
össze a legjobb válogatottak Európából, hogy eldöntsék különböző korosztályokban, hogy ki is a
kontinens legjobbja. Nos, a legnagyobb örömünkre a 40+ kategóri-
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ában induló magyar válogatott valamennyi meccsét megnyerve EBaranyat szerzett, soraiban a Dunakeszin élő, a squash-ban hatszoros
magyar bajnok Szombati Edinával.
„A játék szabályai szerint a versenyzőknek a négy alap sportág
mindegyikében 21 pontos szetteket kell lejátszania. A játszmák
sorrendjét a könnyebb ütőtől a nehezebbig határozták meg, vagyis

asztalitenisz, tollaslabda, squash
és tenisz szettek követik egymást.
A győztes az, aki több pontot szerez a játszmák során” – ismertette a sportág alapjait a fallabda sokszorosan koronázott királynője.
Hogy miként lett a fallabda mellett immár a racketlon egyik legjobbja itthon? Nos, a squash mellett Edina a tollaslabdában is válogatottságig vitte korábban, így
máris adott volt két sportág a
négyből.
„Egy felkérést kaptam a hazai
racketlon szövetségtől, hogy legyek tagja az Eb-n induló magyar
válogatottnak. A csapatban rajtam
kívül négy férfi volt, így nőként
jelentős teher hárult rám. Egész
nyáron erre készültem, hiszen az
asztaliteniszben és a teniszben is
olyan szintre kellett magam hozni, hogy képes legyek a jó teljesít-

ményre. A csapattársaimnak köszönhetően, akik minden idejüket
a felkészítésemre szánták, sikerült
olyan szintre jutnom, hogy a kontinensviadalon is megálltam a helyem” – árulta el Szombati Edina.
Ám nehogy azt higgye valaki, hogy a squash-ban, illetve új
sportágában, a racketlonban még
nincsenek tervei.
„Úgy érzem, még mindig versenyképes vagyok itthon a fiatalokkal, így nem tettem le arról,
hogy a hetedik bajnoki címemet
is megszerezzem. Miután jövőre
az Egyesült Államokban rendezik meg fallabdában a szeniorok
világbajnokságát, így szeretném
kivívni az indulás jogát, de 2018
novemberében a racketlon vb-n is
kivívnám a csapattagságot” – jelentette ki Edina.
M. L.

Kőrösis sikerek az országos
Sulisárkány döntőjében
2017. szeptember 23-án rendezték meg a Sulisárkány Program országos döntőjét Sukorón, melyre a régiós versenyek első
helyezettjei kvalifikálták magukat. Így szerzett indulási jogot az I. és II. korcsoportban is a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor
Általános iskola két csapata.

A

z országos viadalt
megelőző több edzésen Tárnoki József, a
Dunakeszi Sárkány
Légió kiváló tagja segített a felkészülésben. Az ő taktikai tanácsai, buzdítása, valamint a
versenyző gyerekek lelkesedése mellett tréningezem én is diákjainkat több éve. A kemény

munka, a csapatként gondolkodás meghozta eredményét,
és mindkét korcsoportos hajónkat szép sikerhez vezette.

Stier Olivér, Kányi Anna, Varga Bernadett, Burulitisz Árisz,
Molnár Dávid, Szikszai Gergő
és Rácz Dávid.

II. korcsoport (7-8. osztály)
III. helyezést ért el
A csapat tagjai: Tatár Szabina (dobos), Kokavec Richárd,
Kokavec Zoltán, Puskás Patrik,

III. korcsoport (5-6. osztály) V. helyezést ért el
A csapat tagjai: Egri Luca
(dobos), Kovács Levente, Csipkés Tamás, Tóth Máté, Hidasi

Veronika, Pozsár Ramóna, Lestyán Benedek, Rétvári Gergő,
Burulitisz Nikosz, Orosz Ádám,
Nahóczki Bence, László Tamás
és Neszmélyi Márk.
Gratulálunk a sikerhez!
Hajrá Dunakeszi! Hajrá Kőrösi!
Kellnerné Géczy Ágnes
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A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub

fiatal játékosai „oktatták” olasz ellenfelüket
Dunakeszi olaszországi testvérvárosa meghívására városunk - önkormányzati képviselőkből, pedagógusokból és a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub U12-13 csapatától álló - küldöttsége Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő, külkapcsolatokért
felelős tanácsnok vezetésével szeptember 14-18. között nemzetközi szakmai konferencián és sporttalálkozón vett részt. A
sportszakmai tanácskozások tapasztalatairól a delegáció egyik tagját, Seltenreich József önkormányzati képviselőt, a Dunakeszi Város sportigazgatóját kérdeztem.
- A tapasztalatok és az élmények tükrében meggyőződéssel vallom, hogy nagyon hasznos volt
az a nemzetközi sportkonferencia, melyen a
vendéglátó Casalgrande, és a mi két testvérvárosunk, az erdélyi Székelykeresztúr és a lengyel
Stary Sacz mellett Dunakeszi küldöttsége vett
részt. Olasz sportbarátaink bemutatóval egybekötött konferenciát szerveztek, melynek keretében betekintést nyerhettünk a casalgrandei
sportélet mindennapjaiba. A szakmai tapasztalatcsere, a látványos bemutatókon túl nagyon
sok hasznos ötlettel gazdagodhattam sportigazgatóként, amit reményeim szerint sikerül
hasznosítani Dunakeszi sportéletében.
- Mondana konkrét példát is?
- Természetesen. A sportot felügyelő alpolgármester úr jóvoltából megismerhettünk egy
olyan kérdőívet, egy olyan szakmai módszert,
aminek segítségével felmérik az iskolások véleményét a városban jelenleg működő sportágakról és arra is választ kapnak, hogy mire lenne
igényük a fiataloknak. A minta kérdőívet elkértem, amit igyekszünk mi is hasznosítani Dunakeszi iskoláiban. Szeretnénk megismerni a fiatalok véleményét, kíváncsik vagyunk arra is,
hogyan értékelik a jelenlegi sportolási lehetőségeket, van-e igényük olyan sportág bevezetésére, amit ma még nem űzhetnek Dunakeszin.
- A konferencia jó alkalmat kínálhatott
arra is, hogy összehasonlítsa Dunakeszi és
Casalgrande szabadidő és versenysportját.
Merre billen a mérleg nyelve?
- Megvallom, büszkén jöttem el olasz testvérvárosunkból, mert úgy érzem, amikor először jártunk Casalgrandeben, akkor jóval előttünk jártak, most viszont nálunk van az előny.
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Jó érzéssel számoltam be a konferencia résztvevőinek a dunakeszi eredményekről, s arról,
amivel megelőztünk olasz testvérvárosunkat a
sport területén. Örömmel töltött el, hogy jó néhány szakmai javaslattal és ötlettel segíthettem
testvérvárosaink sportéletét.
- A Dunakeszi Kinizsi fiatal futsal csapatának fantasztikus játéka és eredményessége feltétlenül azt bizonyítja, hogy a 12-13 éves játékosaink fényévvel az olaszok előtt járnak. Így
különösen izgalmas a kérdés; mi az oka, hogy
felnőtt korban ez éppen fordítva van? Pedagógusként, sportvezetőként miben látja a megtorpanás okát?
- Ez egy nagyon összetett kérdés. Én úgy
gondolom, hogy nálunk a sport sokkal fontosabb az emberek számára, mint pl. Olaszországban. Ennek ellenére felnőtt csapataink
nem tudnak helytállni a nemzetközi megmérettetésekben, hiszen az élsportban az anyagiak
döntően befolyásolják a teljesítményeket. Mondanom sem kell, hogy a futball Olaszországban egy rendkívül sikeres sportág, amely nemcsak a közönséget, de a befektetőket is vonzza.
A magyar labdarúgásban is voltak biztató sikerek az elmúlt időszakban, amelyek reményeink
szerint lendületet adhatnak a sportágnak, hogy
megközelítsük Olaszországot. De tényszerűen ki kell jelenteni, hogy – sajnos – utol nem
érjük őket, hiszen elég csak a „merítési” lehetőséget kínáló jóval nagyobb lakosságszámra
és gazdasági előnyükre gondolni. De az nagy
büszkeség volt számomra is, hogy futsal csapatunk jelentős, 26-2 arányú győzelmet aratott a
helyi csapat ellen, ami az olasz sportszakemberek, edzők érdeklődését is kiváltotta, hogy elegánsan fogalmazzak. A látottak alapján a leg-

nagyobb elismeréssel beszéltek a Dunakeszi
Kinizsi Futsal Klub utánpótlás nevelő munkájáról. Önkormányzati képviselőként, de a város polgáraként is külön büszkeséggel töltött el
a futsal csapatról elhangzó olasz vélemények,
melyek kivétel nélkül dicsérték a fiatalok udvarias, kulturált viselkedését, magas színvonalú játékát, az edzők - Biczi Gábor és Lámpi Tibor - pedagógiai megnyilvánulásait, a gyerekek
és a sportág iránti rajongásukat. Az pedig igazán felemelő érzés volt, amikor mindezt a polgármester, Alberto Vaccari úr is elmondta egy
kiállítás megnyitón.
- Véleménye szerint egy ilyen tornának, a
külföldi csapatok és játékosok megismerésének milyen értéke van a fiatalok körében, a
nemrég rendezett olimpiáról nem szólva?
- Ez mindig nagy élmény! De számunkra is
óriási élmény, hiszen látjuk a gyerekek örömét,
osztozunk sikerélményükben, akik barátságokat építhetnek. Külföldön is meg tudják mutatni azt a teljesítményt, amit itthon elértek. A
Tricolor Olimpia varázsát csak a felnőtt sportolok legnagyobb világjátékéhoz, az ötkarikás
játékokhoz tudom hasonlítani. Nem lehet szavakba formálni azt a felszabadult boldogságot és örömöt, amit a gyerekek számára jelent
ez a rangos sportesemény. A Tricolor Olimpiát négyévente rendezik olasz barátaink, akiknek drukkolok, hogy a következő megrendezéséhez is sikerüljön előteremteni az anyagiakat,
ami nem kevés összeg. Bízom benne, hogy az
olimpiára újra meghívást kap Dunakeszi, melyen fiataljaink megmutathatják tehetségüket,
tovább öregbíthetjük városunk jó hírét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jövőre még a saját korosztályában
bizonyítana Sólyom Dóra
Dunakeszi nevét biztos, hogy megjegyezte idén nyáron a kajak-kenu világ. Városunk több szülötte is komoly nemzetközi sikereket ért el: 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 közül Dóra kétszeres felnőtt Európa-bajnok és korosztályos vb-ezüstérmes lett,
míg húga, Anna ifjúsági vb-címet szerzett. Jól illik ebbe a csapatban Sólyom Dóra is, aki amellett,
hogy háromszoros ifjúsági világbajnok, az U23-as kontinensviadalon is szerzett egy ezüstérmet.

E

gy ideje a felnőtt és korosztályos
világversenyeken több, Dunakeszin élő,
a sportág alapjait a városi sportklubban megtanuló kajakos is
szép eredményt ért el, a különböző világ-, és Európa-bajnokságokon több alkalommal játszották el
a tiszteletükre a magyar himnuszt,
vagy állhattak éppen dobogóra.
Mint arról már korábban írtunk,
Hagymási Réka előbb a plovdivi
Európa-bajnokságon nyert aranyérmet K2-1000 méteren, majd jött
a világbajnokság, ahol K2 200 méteren diadalmaskodott. Rajta kívül Lucz Dóra kétszer is felállhatott a dobogó tetejére a felnőtt Európa-bajnokságon – a női K4 500on és K1 200 méteren –, majd az
U23-es Eb-n lett ezüstérmes, míg

a húga, Anna lett korosztályos világbajnok 500 méteres kajak négyesben.
Tökéletesen illik a sorba az idén
a Radnóti Gimnáziumban érettségizett és jelenleg a Testnevelés
Egyetem első évfolyamán sport és
rekreációs szervezést hallgató Sólyom Dóra, aki háromszoros ifi
világbajnok – maratoni K1 és K2,
valamint K2 500 méteren –, valamint idén ezüstérmet szerzett az
U23-as Európa-bajnokságon. Külön érdekesség, hogy a 13 éve kajakozó ifjú hölgy ugyanúgy sikeres
az olimpiai távokon, mint a maratoni versenyszámokban.
„Jó az állóképességem, így mind
a maratoni, mind pedig ötszázon képes vagyok jó teljesítményre. Most kezdődik a felkészülésem,

napi két edzéssel. Mindent bele
kell adnom, hiszen jövőre mind
egyesben, mind pedig csapatban
szeretném kivívni a korosztályos
válogatottságot, hiszen Európabajnokságot és világbajnokságot is
rendeznek majd. Noha az olimpiai
táv lenne számomra az elsődleges,
majd a jövő év eleji versenyeken eldől, hogy a maratoni távokon is elindulok-e” – jelentette ki lapunknak Sólyom Dóra.
A felnőtt válogatottban is szeretné kivívni a szereplést, de pontosan tudja, milyen nehéz oda bekerülni. Ám 2018-ban már a felnőtt versenyeken indul – ahol a
fiatalabb korosztályt külön értékelik – és azt reméli, sikerül itt is
bekerülnie a csapatba.
„Jelenleg kerettag vagyok, de

ennek ellenére tisztában vagyok
azzal, milyen nehéz lesz bekerülnöm a felnőtt válogatottba. Bízom
abban, hogy már a tokiói olimpiára sikerül kijutnom, de hét év múlva mindenképpen ott szeretnék
lenni Párizsban. Csapathajóban
mindig sikeres voltam eddigi pályafutásom során, de az az álmom,
hogy egyesben is odaérek majd a
legjobbak közé. Mondjuk éppen
a párizsi olimpián…” – árulta el
a jelenleg az MTK-ban versenyző
kajakos.
M. L.

Orvosi asszisztenst keresek!
Dunakeszi felnőtt háziorvosi körzet, lakóparkban,
főállású orvos asszisztenst keres 8 órában foglalkoztatva.
Kiemelt bérezés.
Képzettség: körzeti közösségi ápoló, híd,
OKJ 54 (klinikai szakápoló)
Elvárt tapasztalat: számítógépes jártasság, gépkocsi előny,
vérvételben tapasztalat, MESZK tagság,
érvényes működési kártya.
Dunakeszi lakosok előnyben.
Érdeklődni, önéletrajz küldés: jbabcsanyi@yahoo.com

Téli-nyári
gumi csere!
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