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István a király
a főtér avatón

Ezen az augusztus 20-i ünnepi estén mintegy 5-6 ezer dunakeszi lakos gyűlt össze városunk megújult Főterén, hogy együtt emlékezzünk államalapító Szent István királyunkra,
s közösen örvendezzünk, hogy megvalósult a nagy álom, huszonegyedik századi köntösbe
öltözött az egykori piactér, a mai Dózsa György tér.

M
Zsúfolásig megtelt a megújult főtér
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ár órákkal a meghirdetett program kezdete
előtt gyülekezni kezdtek a polgárok, családok, hogy megcsodálják a tér esztétikus kialakítását, körbejárják a 18 méter átmérőjű szökőkutat, amely máris
vidám vízi játszadozásra serkentette a
kisebbeket, s hogy olvasgassák a városunk történelmének korszakos állomásait felidéző időspirált. Hét órakor Bocsák Istvánné önkormányzati
képviselő asszony, családügyi tanácsnok köszöntő szavai után kezdetét
vette az ünnepi program.
Elsőként a szökőkút közelében
Tóth Ferenc karnagy vezetésével a
Dunakeszi Koncertfúvósok színvonalas térzenéjét hallgathatták az érdeklődők, majd a színpadon Farkas
Pál, művészeti iskolánk igazgatója vezényletével a rangos Váci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje kötötte le a közönség figyelmét.
Ennek befejeztével színpadra lépett
Dióssi Csaba, városunk polgármestere, hogy elmondja ünnepi beszédét.
Örömmel köszöntötte a nagy
számban megjelent közönséget, s külön üdvözölte Tuzson Bence országgyűlési képviselőt, Wittner Mária,
volt országgyűlési képviselőt, Szijjártó Péter külügyminiszter helyettest,
városunk díszpolgárait, a képviselőtestület tagjait.

Dióssi Csaba polgármester mondta
az ünnepi beszédet

Bevezetőben hangsúlyozta, hogy
nemzeti ünnepeink között augusztus 20 a dönteni tudás, az alapok lehelyezése, a béketeremtés, az Európához tartozás, a megújulás, vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett hit ünnepe.
Majd így folytatta: „Mintegy száz
évvel azután, hogy a honfoglaló magyar törzsek hazát találtak a Kárpátmedencében, komoly döntést hoztak
meg. István királlyá választásával úgy
határoztak, hogy a nyugat-európai államokhoz, a nyugati kereszténység-

hez, valamint az arra épülő kultúrához akarnak tartozni…
Szent István egyszerre európai, keresztény, és ami a legfontosabb; magyar államot épített… Azt az egységet kell ma is képviselnünk, amelyet
ő teremtett meg számunkra… Kiszámítható jövőképpel rendelkező településeink nélkül nem lehet teljes az
a nemzetformáló folyamat, amely a
magyarság közösségét igyekszik egységesebbé tenni, felemelni.
Városunkban az önkormányzati ciklus elején életre hívott
együttműködés, összefogás lehetővé tette,
hogy közös munkával létrehozzuk azokat az
alapokat, amelyekre a következő időszakban egy
hosszú távon
is sikeres várost építhetünk.
Az államalapítás
mellett, ma a várossá válásunkat jelképező főtér létrejöttét is
ünnepeljük, amely az összefogást, az eddig közösen elért eredményeinket is szimbolizálja.
Szent István király fiához írt intel-

alá elhelyeztünk egy időkapszulát,
amelybe bekerült az elmúlt
évek
eredményeit meghatározó képviselő-testületi együttműködési nyilatkozat, régi idők fényképei,
városunk iskoláinak egy-egy emléktárgya, valamint az első városi kon-

rését fejezte ki művészeti közösségeink mintegy 160 tagjának, vezetőiknek, a felkészítő tanároknak, akik a
Sziget Színház énekes-színész szereplői mellett részt vállaltak az István a
király produkcióban.
Méltó koronája volt a főtér avató
ünnepségnek a rockopera részleteinek színre vitele. Az egykori, 1983-as,
akkor a reveláció erejével ható bemutató színvonalát is idéző előadásért
dicséret és elismerés illeti a rendezést,

zultáció eredménye, amelyben az itt
élők döntöttek arról, hogy megérett
az idő egy Dunakeszihez méltó főtérre, amely nemcsak infrastrukturálisan, de szimbolikusan is kifejezi
azt, hogy Dunakeszi most kezd igazán várossá válni… Büszkeséggel tölt
el, hogy a jövő generációja már egy
olyan településen nőhet fel, amelyhez
méltó közösségi tér van, és ahol az itt
élők büszkén vallhatják, Dunakeszi, a
Mi Városunk.”
Beszéde befejező részében elisme-

a művészeket és művészeti csoportjaink táncosait, énekeseit egyaránt.
A rockopera eddigi előadásainak
hagyományos zárásaként, egyúttal
az ünnepség befejezéseként elhangzó Himnuszt követően káprázatos,
mintegy 10 perces tűzijáték ragyogta
be a várost, a Mi Városunk feletti csillagos égboltot.

Bocsák Istvánné önkormányzati
képviselő nyitotta meg az ünnepséget

meiben kiemeli, hogy az ősök, múltunk tisztelete elengedhetetlen egy
hosszútávon gondolkodó közösség
életében. Mi is ebben a szellemben
építjük Dunakeszit.
Amikor a főteret terveztük, szerettük volna 759 éves városunk gazdag
történelmét is megjeleníteni benne.
Talán nem véletlen, hogy a tér helyszíne az egykori piacnak is helyet adó
Dózsa György tér, amely az akkori
falu központja is volt…
Az építkezés kezdetén az alapkő

Katona M. István
Fotó: Vörös István
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Köszönet
Dunakeszi Város Önkormányzata szeretne mindazoknak köszönetet mondani, akik az augusztus
20-i ünnepi műsorban közreműködtek. hónapokon
keresztül tartó kitartó munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre a produkció. Köszönet minden
kórustagnak, táncosnak, énekesnek és zenésznek,
összesen több mint 150 embernek, hogy szabadidejükből áldoztak arra, hogy a város lakossága az
ünnephez méltó produkciót élvezhessen.
Fotó: Vörös István

Et Vie Danse Táncstúdió és
Táncegyüttes
Művészeti vezető:
Nagyné Szöllősi Márta

Az István, a király produkcióban
részt vevő művészeti csoportok és
vezetőik:
Dunakeszi Koncertfúvósok
(térzene)
karnagy: Tóth Ferenc
A Sziget Színház produkciójának
szereplői:
István – Tóth Attila
Koppány – Makrai Pál
Gizella – Halasi Bianka
Réka – Becz Bernadett
Sarolt – Lőrincz Andrea
Laborc és Torda – Varga Lajos
Radnóti Diákszínpad (4 szerepben)
Asztrik főpap – Sass Csaba
Koppány felesége I. – Bréda Bianka
Koppány felesége II. – Kovács Alíz
Koppány felesége III. – Havas Nóra
Radnóti Diákszínpad művészeti
vezető: Lengyel István
Váci Szimfonikus Zenekar
Karmester: Farkas Pál, a Dunakeszi
Farkas Ferenc Művészeti Iskola
igazgatója.
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Dunakeszi Duna Gyöngye
Néptáncegyüttes
Rokka Néptánccsoport
Művészeti vezető: Gyúró Tamás
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Néptáncosai
Művészeti vezetők:
Fias Zsuzsanna,
Tóth Zoltán
Bárdos Lajos Általános Iskola
Növendékei
Karnagy: Altsach Gergely
Harmonia Sacra Kórus:
Karnagy: Szakáll Lászlóné
Magyarság Férfikar
Karnagy: Gyombolai Bálint
Servite Ökomenikus Kórus
Karnagy: Dr. Gyombolainé Kindler
Edit
Koreográfusok Nádasdy András,
Patuzzi Mónika
Karigazgató		
Gyombolai Bálint
Karmester Farkas Pál
Rendező Pintér Tibor

Megújuló főtér

– képekben

Fotó: KesziPress

A város megújuló főterére több ezren „csodálkoztak rá”, akik
megtekintették a részlegesen átadott Dózsa György téren rendezett Szent István napi ünnepséget. Az újjáépülő közösségi tér
szeptember 20-ra nyeri el végleges arculatát, amely a dunakesziek körében már is a 759 éves település egyik büszkesége. Képes
összeállításunkban azoknak szeretnénk bemutatni az újjászülető főteret, akik még nem látogattak el a városközpontba…
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körzeti képvi
Utak és parkolók épülnek körzet szerte
Dunakeszi szerte folytatódik
az a tervszerű építkezés, amelyet a fideszes többségű képviselő-testület 2010 őszén, hivatalba lépésekor megkezdett, és
azóta is következetesen megvalósít. A nyári hónapokban az
alagi és alsói részén is az utak
burkolása és a P+R-parkolók
építése zajlik. Alsón már június
végére elkészült a P+R-parkoló
Muskátli utcai része. Az alsói kivitelezés komplexen várhatóan szeptember végén fejeződik be egy komplex műszaki átadással. Augusztus közepén az
alagi nagyállomás környékén is
megkezdődtek a P+R-parkolók
kivitelezése, mégpedig a jelenlegi MÁV-területen levő, már
használaton kívüli épületek elbontásával. Ami az utcák szilárd burkolattal való ellátását
illeti, Alagon a Klimscha Albert
és a Sajdik Sándor, Alsón pedig a Zsófia utcák építése kezdődött meg. Hamarosan a Fóti
úti fenyvesben is megkezdődik
a térköves út kivitelezése.
Az elmúlt hetek heves esőzései bizony sajnos több ponton
okoztak problémát a körzetben
élők számára. A lakossági jelzések után kérésemre személyes
szemlét tartottak a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Osztályának, illetve a Közüzemi
Kft.-nek az illetékes szakemberei, akik minden tőlük telhetőt
elkövettek a tüneti kezelés érdekében. Tény: azáltal, hogy a város korábban poros-földes útjaira szinte teljes mértékben burkolat került, jelentős mértékben
csökkent a csapadékvíz szikkadásának – a földbe történő elszivárgásának – a lehetősége. Az
ingatlanok előtt létesített vízelvezető árkok ilyen rendkívüli esőzés idején nem tudják elvezetni az egyes gócpontokon
összegyűlő csapadékot részint
azok „beszemetelése” (zöldés egyéb hulladékkal való szabálytalan feltöltése…), részint a
csekély kapacitásuk következtében. A hasonlóan problémás
helyeket igyekszünk összeír-
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ni, és megkeresni a megoldást
a hasonló gondok elkerülésére.
Februárban benyújtott kérvényemet kedvezően bírálta el
a Dunakeszi Kistérség Társulás,
így Alagon a Sport és a Pavilon,
Alsón pedig a Muskátli, a Piroska, valamint a Margit utcákkal sikerült bővíttetni a szúnyoggyérítést.
Augusztus közepén a Garden
Faápoló Kft. szakemberei tájékoztattak a Kincsem utcai fenyves keleti végében az önkormányzat megbízásából elvégzett állapotfelmérés folyamatáról. Döbbenetes és szinte
hihetetlen, de gyakran a kívülről teljesen egészséges, ép(nek
tűnő), zöldellő fákról is születik
olyan szakvélemény, hogy – jóllehet külsérelmi nyomok nincsenek, belül mégis üregessé vált –
egy erősebb viharban elveszítheti tartását, és a balesetveszély
megelőzése érdekében kivágásra javasolják... Ebben az esetben
az elmúlt hetek esőzései következtében jelentősen felázott talaj, majd egy kisebb vihar által
könnyedén kicsavart fenyő szerencsés körülmények között dőlt
ki – hála Istennek!, sem személyi, sem jelentősebb anyagi kárt
nem téve környezetében.
Július 12-én délután a bejegyzés alatt álló, megalakulását tavasszal kimondó Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület nevében szerveztünk toborzó napot Alsón, a választókörzet alagi
és alsói részén élőknek egyaránt.
Az eseményre ellátogató közel
nyolcvan érdeklődő megismerhette a polgárőrség működését
és céljait. A rendezvényen meghívásomra megjelent dr. Bilisics
Péter, a Pest Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, aki ajándékot
is hozott az új egyesület elnökének, Király Jánosnak: 6 darab
új, az egyesület nevével ellátott
polgárőrmellényt. A toborzásra a helyszínen 19, az eseményt
követő napokban további három, összesen tehát 22 személy
jelentkezett, akik a nyár második
felében polgárőrjelöltként meg

is kezdték tevékenységüket. Az
egyesületbe való jelentkezés továbbra is nyitott. Jelentkezni a
Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület elnökénél, Király Jánosnál
a +36 20 943 63 37-es számon,
vagy a j.kiraly74@gmail.com
e-mail címen lehet. Amennyiben
a közbiztonsággal, vagy bármilyen konkrét bűncselekménnyel
kapcsolatos történést tapasztalnak, kérem, soron kívül hívják Klopp Balázs körzeti megbízottat a +36 30 346 72 51-es telefonszámon (e-mail címe: dkalso.
kmb@freemail.hu), vagy a rendőrkapitányság ügyeletét: +36 27
341 055.
Alsón a legutóbbi, augusztusi fogadóórámon tíz lakótársam is megtisztelt személyes jelenlétével, jellemzően a nyugdíjas korosztályt képviselve. Örömmel fogadták azt a hírt, hogy
az önkormányzat szeptemberben – amennyiben sikerül megfelelő képesítésekkel rendelkező autóbuszvezetőt alkalmaznia
– üzembe helyezi a kezdetben
hetente egy Auchan-járatot biztosító kisbuszt, amely a káposztásmegyeri átjárón fogja majd a
szupermarketbe szállítani utasait. Apropó, átjáró! Ugyancsak jó
hír, hogy Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármesterének hatékony
közbenjárására a korábbi újpesti tervekkel ellentétben mégsem
zárják le a forgalom elől az átjárót a majdani intermodális csomópont elkészültével. Csak a történeti hűség kedvéért: a főként
az alsóiak által megfogalmazott

igény előterjesztésével először
jómagam Zelenka Zoltánnal, a
Dunakeszi Alsóért Egyesület elnökével közösen jártam a negyedik és a tizenötödik kerület főépítészénél még 2013 áprilisában.
Réges-régi lakossági igény valósult meg Dunakeszi-alsón augusztus elsejével: a képviselőtestület – a korábbi körzethatárok módosításával – önálló háziorvosi körzetet alakított ki a
városrészben. Az elmúlt két évtizedben megsokszorozódott
helyi lakosság fokozatosan erősödő igénye alapján került napirendre az elmúlt közel egy évben
e kérdés, amelyre sikerült megoldást találnia a testületnek. A háziorvosi feladatokat Bodorné dr.
Guba Ágnes Rita látja el. A rendelő címe: Muskátli utca 2. Rendelési idő: hétfőn és szerdán 14-től
18 óráig; kedden és csütörtökön
8-tól 12 óráig; pénteken 14-től 17
óráig. Telefonszám: +36 27 342
890. Készenléti telefonszám: +36
70 25 19 547 (hétfőn, szerdán és
pénteken 10 és 18 között; kedden és csütörtökön 8 és 16 óra
között). Reményeink szerint a fiatal, kedves, elhivatott doktornőhöz minél több alsói lakos jelentkezik át az elkövetkezendők egy
esztendőben, hogy hosszú távon fennmaradhasson az önálló
háziorvosi körzet.
Ami a közösségi programokat illeti: az első alkalommal tavaly megrendezett lecsófesztivált idén szeptember 20-án,
délután tartjuk meg Dunakeszi
Alcsófesztivál néven. A részletek-

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!

ről hamarosan számos fórumon
adok majd tájékoztatást. Szeptember 27-én a DAE másodízben
tartja majd meg Egészségnap
nevet viselő programját.
Az alagi városrész lakói számára legközelebb szeptember 4-én,
csütörtökön a Kinizsi-pálya földszinti klubhelyiségében (Fóti út
41.), míg az alsóiak számára október 2-án, csütörtökön a közösségi ház emeletén (Muskátli utca

2.) 17.00 és 18.00 óra között tartok
fogadóórát. Elérhetőségeim: +36
20 41 91 533; benko.tamas.dunakeszi@gmail.com. Folyamatosan
várom lakótársaim környezetünk
szebbé, jobbá, élhetőbbé tételét
szolgáló megkeresését, ötleteit,
javaslatait.
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője

Lassan az önkormányzati ciklus végéhez közeledünk. Megtisztelő volt számomra, hogy
az Önök bizalmából az 1. számú
választókerület egyéni képviselője lehettem. Az elmúlt négy
évben számos eredményt sikerült Önökkel közösen elérnünk.
A Katonadomb megújulása, a
rendezvények, az útaszfaltozások, járdák, csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése a Stromfeld utcában, a Duna-parti sétány bővülése - és még hosszan
sorolhatnánk - mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy körzetünket élhetőbbé tegyük.
Szeretném
megköszönni rendszeres visszajelzéseiket,
észrevételeiket, megkereséseiket, segítségüket, amit négy
éven keresztül kaptam az itt lakóktól. Rengetegen segítették
munkámat, körzetünk fejlesztését, amiért igazán hálás vagyok.
A következő ciklusban más területen fogom tovább segíteni

Dunakeszit. Azonban továbbra
is fontosnak tartom, hogy a közösen elért eredmények megőrizzük, tovább folytassuk a
megkezdett munkát, ezért bátran ajánlom Önöknek Csoma Attilát, aki a Dunakeszi Programiroda vezetőjeként, és a Művelődési Központ igazgatója az elmúlt években számos területen
bizonyította, szívügye Dunakeszi fejlődése, közösségének építése. Arra bíztatom Önöket, támogassák őt munkájában, biztos vagyok benne, hogy kitartóan és eredményesen képviselné
az Önöket érdekeit!
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bizalommal szíveskedjenek keresni, mint azt eddig is
tették (tel.: 70-337-1604, e-mail:
vincze.geza56@gmail.com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Jelentős fejlesztések a 2. számú körzetben
A 2. számú önkormányzati körzet életében
az elmúlt időszak intenzív és jelentős változásokkal telt el, melyek közül az egyik legfontosabb fejlesztésként valósult meg a Barátság u. 16. számtól a piachoz vezető járda szakasz kiépítése, amit nagyon sok lakótársunk kért. Az önkormányzattól ígéretet
kaptam arra is, hogy az úttal párhuzamosan néhány parkolóhelyet is ki tudunk alakítani. Ez a megoldás megkönnyíti a babakocsival közlekedők helyzetét is.
Ugyancsak örvendetes tény, hogy a Játszóház Óvodában augusztus végére befejeződik az a több mint 20 millió forintos fejlesztés, melynek köszönhetően az udvar
teljesen megújul. A földcsere és az alácsövezést követően gyepszőnyeg borítja a területet, míg a játékok környezetében gumiszőnyeg garantálja a játszó gyerekek biztonságát. Többszöri helyszíni szemlénk
során Madárné Kondacs Máriával, az intézmény vezetőjével, örömmel állapítottuk
meg, hogy fejlesztés jelentős változást hoz
az óvoda életében, amit minden bizonnyal
a gyerekek nagy élményként élnek meg.
Őszinte örömmel tölt el, hogy kezdemé-

nyezésem – a 2010 és 2014 közötti időszakban született gyermekek tiszteletére fát ültessünk a Szent István parkban és nevüket
emléktáblán őrizzük meg az utókor számára - óriási érdeklődésre és támogatásra talált az ott élő lakóközösség körében. A területi védőnő segítségével több mint 100
szülő írta alá azt a lapot, melyben hozzájárul ahhoz, hogy gyermekének neve szerepeljen ezen a táblán. Reményeim szerint
ezek a gyerekek – ahogy mind nagyobbak
lesznek – időnként kimennek majd a születésük tiszteletére ültetett fákhoz és meglocsolják, féltő szeretettel gondozzák őket.
Terveink szerint az öt fát és az emléktáblákat ősszel helyezzük el a parkban. E lap
hasábjain is tájékoztatom azokat a szülőket, akik még nem jelentkeztek, de örömmel csatlakoznának a többiekhez, kérem,
hogy a kz@dkrg.sulinet.hu e-mail címemre írjanak.
Bizonyára jó érzéssel fogadták a Szent
István park környezetében élők, hogy megújult a kézilabda pálya mellett lévő játszótér, ahová a játékokat és egy játszóvárat helyeztek el, amit köszönök a Polgármesteri

Hivatal műszaki csapatának és a Közüzemi
kft. munkatársainak.
Jó hír, hogy a Szent István park keleti oldalán aszfalttal burkolt, pormentes út épül,
melynek mindkét oldalán újabb parkolók
is készülnek. A kivitelező a munkálatokkal
várhatóan szeptember elejére elkészül.
Augusztus végi tájékoztatómat – önkormányzati képviselőként és pedagógusként
– azzal zárom, hogy a napokon belül elkezdődő új tanévben minden diáknak sok sikert kívánok!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A Mikes Kelemen és a Perczel Mór utcában a
szilárd burkolat elkészült, a mi választókerületünkben immár egyetlen földút sincs.
Az önkormányzati támogatással épülő járdák a Szent György és a Mikes Kelemen utcában elkészültek.

A Chilli cukrászdánál megkezdődött a
buszöbölbe helyezett buszmegállók és a
zebra kiépítése. Ismét tájékoztatom a lakosságot, hogy a már meglévő megállók – a
Szent Imre téren és a Széchenyi-Kossuth utcai kereszteződésben – változatlanul megmaradnak. Az új megálló pár azért kerül kialakításra, mert a két meglévő megálló távolsága túl nagy, indokolt a kettő közti megállók
létesítése. A Toldi-Dombliget lakóparkban és
a Tóvárosban is sokan veszik igénybe a busz-

Tisztelt Lakótársaim!
Az előző havi hírlevélben a P+R parkolók kialakításáról írtam, amely a város vasúti állomásainak jobb megközelíthetőségét teszik
lehetővé. A Dunakeszi-Gyártelep állomásnál
történő építkezés látványos szakaszához érkezett. Elkészült a parkoló belső úthálózata,

valamint a parkoló felület borítása is. Jelenleg a parkolóhoz vezető járdafelületek kialakítása történik. A már elkészült területeket
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közlekedést, akik itt szállnak majd fel illetve
le, azoknak kevesebbet kell gyalogolniuk.
Nagy öröm számomra, hogy a Kassa utca
csapadékvíz elvezetésének megnyugtató
megoldását jelentő nagy átmérőjű vezeték
építését az Önkormányzat előrehozta, és kivitelezése gyors ütemben halad. Elkészülése után a Szabadka utcai vízgyűjtő aknától
a Szabadka utca-Kismarton utca nyomvonalon haladva a váratlanul nagy vízmennyiségeket is képes lesz igen gyorsan a tóba juttatni. Ezzel a tó vízmennyiségének utánpótlása
is megoldódik.
Szerencsés kimenetelű baleset történt július 30-án a Toldi utcában. Egy háromtagú
családot ütött el egy, a környéken lakó fiatalember. Az egyéves kislány „csak” zúzódásokat szenvedett, az édesapa súlyosan sérült, az édesanya könnyű sérülést szenvedett. A gázolásban szerepet játszott, hogy az
autó vezetője nem tartotta be a 30 km/órás
sebességkorlátozást. Már nagyon sokszor írtam arról, hogy választókerületem területén
a megengedett sebességet egyesek jelentősen túllépik, ráadásul a szabálytalankodó autós azon a területen lakik, ahol bemérték - ezt
a rendőrségi adatok is igazolják. Sajnos az is
gyakori, hogy aki előzőleg gyalogosként nehezményezte a gyorshajtást, autóba ülve,
a kivitelező folyamatosan adja át, így már a
gépjárművek a parkolót birtokba is vették. A
Gyártelepi állomás túloldalán is megkezdődött a parkoló kialakítása.
Nagyüzemben folyik a városi főtér kialakítása. E sorok olvasásakor már a főtér első
ütemének avatásán is túl vagyunk. Reményeim szerint aki kilátogatott az avató ünnepségre és körbenézett, azt láthatta, hogy
a tér kialakítása méltó a városunkhoz. Emlékeztetőül írom, hogy a térnek a Bajcsy-Zsilinszky úti szakasza, valamint a régen Mázsa térnek hívott rész elkészültének határideje szeptember 20.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a
következő ciklus egyik fő fejlesztési irányának tervezett járdaépítési program előzeteseként elkészült a Fő úti járdaszakasz Béke
és a Petőfi Sándor utcai szakaszának teljes
felújítása. Ezen kívül felújításra került a Vasúti felüljáró Bajcsy-Zsilinszky oldalának járdaszakasza, valamint a Vasút utcában közel
100 m-es járdafelület.
Több útszakaszon megtörtént az útburkolati jelek átfestése, ami nagyban elősegíti a balesetmentes közlekedést.

ugyanúgy nem tartja be az előírt sebességet.
Nyomatékosan kérek mindenkit, aki autóba
ül, hogy gondoljon a saját családjára, amikor
rálép a gázra…
A balesetet szenvedett édesapának ezúton
is minél gyorsabb, teljes felépülést kívánok.
Egyúttal köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután
is keressenek meg minden, közösségünket
érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője
A Gyártelep közvilágítási problémájával
kapcsolatban az illetékesektől azt a tájékoztatást kaptam, hogy hosszú huzavona
után az ott lakók érdekében Polgármester
úr hozzájárulásával a probléma megoldását a város saját hatáskörébe vonta. A kivitelező cég kiválasztását követően a munkálatok elkészültéről számolhatok be.
Az oktatási intézmények szokásos felújítási munkálatai terv szerint haladnak, melynek során új tanterem kialakítására, vizesblokkok felújítására is sor kerül a körzetben.
Ezekről a munkálatokról következő havi
cikkemben, az évnyitókat követően számolok be Önöknek.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is
várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A Lakótelep Szíve
Tisztelt
Lakótelepi
Polgárok!
Örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy több, az előző számokban említett fejlesztés, felújítás munkálatai kezdődtek, kezdődnek meg a körzetben!
- A Barátság út végén lévő parkoló építés utolsó szakasza is megkezdődött, amikor a helyszínen jártam azt is kértem az illetékesektől,
hogy utána a kátyúkat is javítsák
majd ki, amelyek a már elkészült
részeken teszik nehézzé a közlekedést.

- A Garas utca elején is felszedték
már az aszfaltot, s reményeim és a
tervek szerint egy újabb szép zöldfelülettel gazdagodhatunk. Ennek
érdekében kértem a Közüzemi Kft.
segítségét is, hogy a lakóközösségnek segítsen a parkosítást is a lehető legmegfelelőbben elkészíteni majd.
- A Fillér utcai járda felújítás következő szakasza is megkezdődött,
nagyon sok idős ott élő kérésére, s
bízom benne megelégedésére is.
Sajnos ennek a munkának már ellenzője is akadt, persze politikai ol-

dalról, mondván minek kell egy jó
járdát felújítani. Nos azért, mert a
fák gyökerei annyira felgyűrték a
régi járdát, hogy több baleset is
történt emiatt, mivel itt él a körzetben a legtöbb szépkorú lakó, úgy
gondolom, nem felesleges pazarlás a rájuk való odafigyelés.
- A Nap utcában is megkezdődnek a munkálatok, s parkoló részek
rendbetétele, a gödrök eltüntetése.
- Zajlik az óvoda udvarának felújítása, megszépítése is, emellett a
Casalgrande tér padjainak cseréje
után, a megmaradó modern kültéri padokat a Kőrösi Iskolának ajándékozzuk, ahol remélem a gyermekek számára jól használható
lesz majd!
A kisebb felfordulások, építkezések miatt a türelmüket kérem ezúton is, hiszen a mi kényelmünket,
otthonosabb lakókörnyezetünket
szeretnénk kialakítani. Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!
Sokan keresnek meg levélben,
e-mailben, és telefonon vagy akár
személyesen a körzet gondjaival, s
néha örömeivel is. Ez nagyon fontos számomra, ezért továbbra is
kérem, segítsék a képviselői munkámat!
Elérhetnek a Dunakeszi Garas
utca 4. levélcímen, a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu e-mail címen, vagy
telefonon a 06-27-542-805 számon.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
A hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű
csapadék
kerületünk több utcájában problémát okozott,
ez különösen az Esch
Győző utcára, a Korsós
utcai körforgalom környékére és a Konrád utca
végére, vonatkozott. Kezdeményeztem a Városházán, hogy vizsgálják meg,
milyen műszaki megoldások lehetségesek a
problémák megoldására azokban az utcákban,
ahonnan telefonos bejelentés érkezett. A Konrád
utca végén, a szennyvízátemelő miatt sürgős a
mielőbbi cselekvés, a Városháza szerint csak a lakópark mellett elterülő
mezőn keresztül lehet elvezetni a vizet, ezért a telek tulajdonosával hamarosan megkezdődnek a
tárgyalások. A nagy esőzéseket követően személyesen ellenőriztem,
hogy a korábbi vízelvezető beruházásaink hogyan vizsgáztak. A Tamás
Győző utcában a túlfolyó,
amelynek segítségével
az Alagi majori útra vezetjük ki a vizet, jól működik, azonban a víz körbemosta az utcán lévő
víznyelőt, és két gödör is
keletkezett a parkoló bejárata előtt. Ez utóbbiak
kapcsán intézkedést kezdeményeztem.
A Jászai utcából kaptam megkeresést, ami az
új járdára belógó cserjék
metszésére, a vízelvezető
árkokba benövő növényzet eltávolítására, illetve
parlagfű irtásra vonatkozott. A kérelmezővel való
személyes találkozót követően azonnal intézkedtem, és kezdeményeztem
a munkálatok elvégzését.

Kértem továbbá a Közüzemi Kft-t, hogy a Fóti
úti járda sövényét a jövőben rendszeresen gondozzák.
A Határ úti közlekedés
szervezés kapcsán - korábbi
tárgyalásunknak
megfelelően - indítványoztam, hogy a nehézgépjármű forgalom korlátozásáról szóló előterjesztés a soron következő
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottsági ülés napirendjére kerüljön.
Közlekedési témában
tárgyaltam a dunakeszi
Pallag utcában (az Auchan és az Aldi, ill. Lidl
áruházakat összekötő út
mentén) működő cégek
képviselőivel. Kezdeményezték, hogy a dolgozóik tömegközlekedéssel
juthassanak be a munkahelyükre. A tárgyaláson
elmondtam, hogy bármilyen irányú döntést csak
annak ismeretében tud
a Városháza hozni, hogy
összesen hány dolgozót
érint ez a kérdés, és milyen napszakokban, milyen irányból igénylik a
személyszállítást: Dunakesziről vagy Budapestről járnak erre a területre dolgozni. A felsorolt
információk birtokában
hoz a Városháza elvi döntést arról, hogy elindítsuk-e a menetrend ös�szeállítási projektet és a
finanszírozási tárgyalásokat az útvonalban érintett cégek bevonásával.
Az Auchan menetrend
kapcsán is kapok javaslatokat, ezeket az áruháznak eljuttattam.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik

ISTEN ÉLTESSE A SZÉPKORÚAKAT!
Ildikó és Györgyike csoki tortával köszöntötték 90 éves édesanyjukat
Hupka Istvánné, Saci néni 90. születésnapját
ünnepelte június 20-án. A Bocskai u. 13. sz.
lakóját, Saci nénit szűk családi körben ünnepelték barátok és ismerősök.
- Kezdeményezésemre Dr. Füzi József
háziorvos posztumusz díszpolgári kinevezésével kapcsolatban, Erdész Zoltán alpolgármesterrel 07.10-én folytatott tárgyalás eredménye: „Füzi doktor” posztumusz díszpolgári kinevezésére legközelebb 2015-ben kerülhet sor, mivel a 2014-es
esztendőben a díszpolgári cím kiosztásra
került. Remélhetően az őszi önkormányzati választás befejeztével, az újonnan megválasztott Képviselő-testület régi-új tagjai,
méltó tisztelettel adóznak városunk köztiszteletben álló orvos emlékének. Egyúttal köszönöm annak az 1251 lakosnak, akik
Dr. Füzi József díszpolgárrá kinevezésével
egyetértettek, és a kezdeményezést aláírásukkal támogatták.
- Kossuth köz bevezetőjénél az útépítés
során elmaradt munkálatok befejezését jeleztem, melyet hamarosan pótoltak.
- Király u.-i lakó a vasúti forgalomból adódó zajártalom megszüntetése és az esetleges balesetek elkerülése végett keresett
meg. A zajvédő fal kiépítésével kapcsolatban a helyszín vizsgálatát kértem, mely
megkönnyítené a környék lakóinak életminőségét.
- Árkok takarítását 23 címen kértem, melyet a közmunkások elvégeztek.
- Fák gallyazása 3 helyen: - Zápolya u. 2.
előtti akácfa, - Sződi u. 46-48. előtti eperfa
- Zápolya u.i szel. hull.gyűjtő melletti szederfa
- A Rákóczi út 8-10-12. és vele szemben a
volt Mozi előtti részen, a „K” szegély mellett
hiányzó aszfalt pótlása, valamint 12 címen

a kátyúk megszüntetése végett az osztály
és a Közüzemi illetékeséhez fordultam.
- A Kossuth L. u. elején kiépített rácsos
víznyelő tisztítását csak Womás teherautóval lehet elvégezni. A helyszín vizsgálatának kérelmét ismételten benyújtottam. A
07.09-i esőzések alkalmával a helyzetképről fotót, és filmet is készített a kérelmező.
- Kb. 2 m3 föld elszállítása a Rákóczi és
Kálmán u. sarokról megtörtént
- Az Esze T. u. 17. lakójának járdaépítési hozzájárulás igényét teljesítették a
Közüzemisek.
- Rácsos víznyelő helyreállítási munkálatai a Kálmán u. 85. sz. előtt elvégezve
- Érdeklődések benyújtása a 2014. évre
kért fejlesztések, ill. a folyamatban lévő
ügyek megoldása – 17 féle ügyben –, elmaradt munkálatok várható időpontja felől
- Az Esze T. u. 18. a Rákóczi út 51., majd a
szemle alkalmával a szomszéd 53. sz. lakója

is kérte a „K” szegélyek kialakítását.
- A 07.22-i esőzés: 1. A Batthyány u. 12.
és 14. előtt évek óta problémát okoz a lakóknak az esőzés. Megoldást jelentene, ha
a Kossuth L. u csatorna hálózata végig elkészülne, melyet 4 éve jelzek rendszeresen a Kossuth L. u. rekonstrukcióját tekintve. Ezenfelül a Batthyány u. mindkét végénél, ill. a Kereszt u.-nál a keresztrácsos víznyelők újbóli kiépítésére van szükség 2. A
Zápolya u. 30-nál befolyó esővíz miatt a tulajdonos kérésére aznap megkapták a homokzsákokat a lakók. 3. A Hunyadi u.-i Gazda Bolt előtti hordalék eltakarítása végett
közmunkások lapátolták el az eső és a sár
maradványát. A köszönet Bauer Márton és
Glasza Gábornak jár, akik már előzőleg intézkedtek ez ügyben.
- A Tábor u. 5-7. ingatlanoknál az esőzések során, az akna fedlapját megemelve fekália öntötte el a közterületet. Az ott lakók
kizárólag maguknak köszönhetik, mivel
torlaszokat építettek, hogy kertjüket nem
öntötte el. A DMRV-sek megoldásként a lecsavarozható fedlapot ajánlották, melyet
időközben el is végeztek.
- A Kálmán u. 42. előtt az úttest és a járda is megsüllyedt, valamint K szegélycsere szükséges. Intézkedését kértem az illetékestől.
- A HONI ABC előtt ismételten beigazolódott, hogy a kizárólag 2 db. szikkasztókút kiépítése oldaná meg a csapadékvíz elvezetés problémát. A helyszín vizsgálata, a
megoldás érdekében mielőbbi intézkedés
miatt az osztályvezetőhöz fordultam.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Kedves Dunakesziek! Tisztelt Lakótársaim!
Az 5. számú választókerület képviselőjeként köszönöm támogatásukat, segítségüket!
A körzet az elmúlt négy évben, az önök észrevételei, igényei alapján látványosan fejlődött. Négy év alatt számos
fejlesztés történt a körzetben. Megújultak intézményeink, műfüves pálya épült a Fa-
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zekas Mihály Általános Iskola
mellett, szilárd burkolatot kaptak földutaink, új, akadálymentes gyalogátkelőhelyek és járdák épültek például a Madách
utcában, a Tompa Mihály utcai
játszótér körül. Kiépült a városi
kerékpárút-hálózat, a vonattal
közlekedők számára hamarosan
elkészül a térfigyelőkamerával

ellátott P+R parkoló, ahol kulturált körülmények között hagyhatjuk autóinkat, kerékpárainkat.
Köszönöm bizalmukat, észrevételeiket, segítségüket! A közösen elért eredmények folytatásának kulcsa, egy határozott,
megbízható, a város vezetésével
együttműködő képviselői mun-

ka. Ezért kérem, támogassák
Dr. Kováts Sebestyént, aki biztos
vagyok benne, hogy eredményesen, Önökkel együttműködve tudná képviselni a körzetben
élők igényeit.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

Lakossági segítséggel fogták el a fegyveres rablót

Lövések dördültek a dunakeszi lakótelepen
Nem sokáig élvezhette zsákmányát az az álarcos férfi, aki fegyverrel rabolta ki Dunakeszin a Casalgrande téren lévő egyik
drogériát. Hiába lőtt rá többször is a nyomába eredő egyik helyi polgárra, a lakosok segítségének köszönhetően rövid idő
alatt a kiérkező rendőrök és a Bod Reflex munkatársai elfogták, s jelenleg már előzetes letartóztatásba is helyezték.

T

örtént, hogy augusztus
14-én délután egy idős
hölgy azzal rohant be a
Casalgrande téri üzletbe, hogy
egy fegyveres férfi kirabolta az
egyik drogériát. Az üzlet egyik
alkalmazottja azonnal kiszaladt
az utcára, s éppen szembe találta
magát egy futó álarcos férfival.
- Megpróbáltam megállítani, de
ellökött magától, majd elővette fegyverét és rám lőtt – mesélte lapunknak a történetet az eset
hőse, aki nem kívánta nevét elárulni, s kérte, fényképfelvétel se
készüljön róla, majd így folytatta: - Ezután futottam utána, az
üldözésbe egy gépkocsi vezetője is bekapcsolódott. Az illetőt
egy nádas területbe tereltük, a
férfi újra rám lőtt és elkezdte a
pénzt eldobálni. A sűrű nádasban nem tudott előre jutni, közben kiérkezett a rendőrség és az
őrző-védő szolgálat, aminek hatására feltartott kézzel kijött a
rabló és megadta magát.

A két bátor dunakeszi polgárt, a rendőrség és Bod Reflex
munkatársait ünnepség keretében jutalmazta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve Dunakeszi Város Önkormányzata.
- Ez az az állampolgári magatartás, amely nélkül ma nem lehet a rendőrség sikeres és eredményes. Bátorságról tettek tanúbizonyságot, lakókörnyezetük méltán lehet rájuk büszke
– hangsúlyozta rövid beszédében dr. Fekete Csaba dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányhelyettese a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányságon.
- Ez a fajta állampolgári helytállás és bátorság azt jelzi, hogy
az állampolgárok is úgy érzik,
megvédhetik jogaikat és közösségeiket – csatlakozott a rendőrtábornok szavaihoz Dióssi Csaba. Bár a város polgármestere
mindenkit óvatosságra intett,

A fegyveres szolgálatot ellátó „akció hősök” nyilvánosan is
vállalják az arcukat
hangot adott annak, hogy egy
olyan országban szeretne élni,
ahol nem az átlagpolgároknak,
hanem a bűnözőknek kell félniük, akik megkapják méltó büntetésüket. A konkrét esetre utalva hangsúlyozta: volt két bátor ember, aki úgy gondolta, ne
mi, hanem a bűnözők féljenek.
Tóth Csaba városi rendőrkapitány úgy értékelte a rabló elfo-

gását, hogy az a rendőrség és a
polgárok együttműködésének
eredménye. Majd hozzátette: a
szeptemberben elinduló térfigyelő rendszer az ilyen jellegű
cselekmények megelőzésében,
felderítésében jelentős szerepet
tud majd betölteni, javítani fogja a város közbiztonságát.
V. I.
Fotó: KesziPress

Hamarosan több mint 100 kamera pásztázza Dunakeszi közterületeit

A hálózat kiépítése tovább javítja a város közbiztonságát

A városban élő polgárok közérzetét nagyban meghatározza, hogy milyen a biztonságérzetük, ezért évek óta támogatást
nyújtunk a rendőrségnek és a polgárőrségnek, mezőőri szolgálatot, közterület-felügyeletet biztosítunk – nyilatkozta
lapunknak Erdész Zoltán alpolgármester.

A

város alpolgármestere
kifejtette: még az önkormányzati ciklus elején a rendőrséggel és polgárőrséggel egyeztetve úgy döntöttek, hogy térfigyelő rendszert
alakítanak ki Dunakeszin, s az
ehhez szükséges terveket is elkészíttetik. Széles körű egyeztetést követően elkészült egy
megvalósítási terv, ezt követően pedig a kamerahálózat teljes tervdokumentációja.
Mint Erdész Zoltántól megtudtuk, a modulokban korlátlanul bővíthető hálózat képét
a rendőrség valós idejűen látja és rögzítik majd, s a közterület-felügyelők is figyelemmel
kísérhetik a kamerák képét,
amelyek tevékenységükhöz indokolt. Első ütemben, várhatóan idén szeptembertől, a város
bevezető útjait, a nagyobb tereket, intézmények környeze-

tét, forgalmasabb csomópontokat és a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket kamerázzák
be.
A beruházás első részében
30 kamerát helyeznek el, melyhez a Belügyminisztériumtól 9,8 millió forint pályázati
támogatást nyert Dunakeszi,
amit a város hasonló összeggel egészít ki. Az információkat továbbító kábelt a DiGi
TV hálózatán helyezik el, melyet díjmentesen használhat az
önkormányzat. A folyamatos
bővítés eredményeként, ös�szesen 104 kamera lesz a város különböző pontjain. Erdész Zoltán azt is elmondta,
hogy az adatok feldolgozása
érdekében olyan szoftvereket
készíttetnek, amelyek segítségével a közbiztonsági szakemberek számára hozzáférhetőek lesznek a pontos informá-

ciók. A fejlesztés első ütemének működési tapasztalatairól
majd újra egyeztetést tart a város vezetése a civil szervezetekkel és a közbiztonsági szakemberekkel, melynek eredményeként, ha szükséges, újabb
kamerák kihelyezésére kerül-

het sor. - Célunk, hogy a bűncselekmények számát, különösen a betöréseket drasztikusan csökkentsük Dunakeszin
– hangsúlyozta a város alpolgármestere. Az esetleges aggodalmakat eloszlatandó, még
hozzátette: - A kamerák képét
kizárólag rendőrség hivatásos
állománya és a közterület-felügyelők nézhetik meg, a személyiségi jogokat minden esetben
szigorúan be fogjuk tartani.
Erdész Zoltán azt is elmondta, hogy akikkel a fejlesztésről konzultáltak, valamennyien örömmel fogadták, mert ez
által tovább nő a város közbiztonsága, a polgárok vagyonvédelme. – A kamerával rendelkező ingatlantulajdonosok díjmentesen csatlakozhatnak a
városi rendszerhez – tájékoztatott a város alpolgármestere.
(Vetési)
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Becsengetés előtt
Interjú Eich Lászlóval, a tankerület vezetőjével
Néhány napon belül városunk több ezer diákja számára is véget ér a felhőtlen nyári vakáció.
Megkezdődik a 2014/2015-ös oktatási év. Mint közismert az általános és középfokú oktatás pedagógiai és intézményi feltételrendszerének biztosítása ismét az állam feladata. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) Dunakeszi Tankerülete vezetőjét, Eich Lászlót kérdeztük
a tanévkezdés aktualitásairól.
– Hogyan készültek fel az új tanévre,
adott-e minden feltétel a zavartalan kezdéshez? Sokakat foglalkoztató kérdés volt az elmúlt időszakban
az is, hogy maradéktalanul megérkeztek-e a tankönyvek?
– A tankerület a 2013/2014-es tanév lezárását követően, júliustól elkezdte előkészíteni az új tanévet.
Ennek során a működtető önkormányzattal közösen áttekintettük
a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra helyzetét és meghatároztuk azokat a fejlesztéseket, amelyek
a tanév zavartalan megkezdéséhez
szükségesek.
A nyár folyamán valamennyi iskolában jelentős felújítások valósultak
meg. A Bárdos és a Szent István iskola főépületében teljesen megújultak a mellékhelyiségek, a Fazekas
és a Kőrösi iskolában pedig a ros�szabb állapotúak kerültek felújításra.
A Radnóti Gimnáziumban, a Fazekas és Kőrösi iskolákban megújításra kerültek az aulák, a Farkas Ferenc
Művészeti Iskolában pedig fűtésrekonstrukció zajlott és térkő burkolatot kapott az udvar. Minden iskolában voltak festési munkálatok is.
Így összességében elmondható, hogy
a működtető önkormányzat jóvoltából a korábbinál sokkal jobb körülmények között fogadhatják az iskolák a tanulókat.
A tanév indításának fontos eleme,
hogy a tankönyvek időben megérkezzenek iskolákba. Az Oktatásért
Felelős Államtitkárság az idei tanév előkészítésekor kiemelt figyelmet
fordított erre a kérdésre. A tankönyveket, a Könyvtárellátó megbízásából a Magyar Posta szállítja ki az iskolákba előre meghatározott ütem
szerint. Dunakeszire augusztus 6. és
25. között érkez(nek)tek meg a tankönyvcsomagok. Az iskolák visszajelzései alapján a megrendelt tankönyvek mindenhol rendben megérkeztek.
– A tárgyi eszközöknél még fontosabb a személyi feltételek biztosítása.
– Valóban, ezért a tanévkezdés
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másik meghatározó kérdése a megfelelő számú pedagógus megléte. A
rendkívül gyorsan bővülő osztályszámok miatt ezen a területen jelentős státuszfejlesztésre volt szükség, melyet a KLIK biztosított is az
iskolák számára. Ennek értelmében
Dunakeszin összesen 29 új pedagógus, 6,5 új adminisztratív és 3 új iskolapszichológus státusz került kialakításra, mely reményeink szerint
a szakmai munkavégzés színvonalán is érezteti majd hatását. Mindezek alapján úgy érzem, hogy a szeptemberi tanévkezdéshez minden feltétel rendelkezésre áll, és bízom abban, hogy az iskolák a korábbi évek
sikereit is felül fogják múlni a most
következő tanévben.
– Korábban lapunk is írt róla,
hogy a zavartalan oktatás érdekében a városi önkormányzat magára vállalta a tanterem bővítések nem
kis feladatát. A szeptemberi megnyitóra sikerül(t) megvalósítani a fejlesztéseket?
– A tanulólétszám nagyarányú
emelkedése miatt a Fazekas és a Bárdos iskolában elengedhetetlenné vált
a meglévő épület bővítése. Az állami
iskolabővítési program keretein belül, az önkormányzat által kért határidőre nem valósulhatott meg a be-

ruházás, ezért Dunakeszi Városa saját erőből elindította a férőhelybővítést. Örömmel tapasztaltam azt az
összefogást és segítőkészséget, melyet a képviselő-testület, az önkormányzat és a város vezetése tanúsított az ügyben. Mivel Dióssi Csaba
polgármester úr személyesen is kiemelten kezelte a fejlesztéseket, és
folyamatosan ellenőrizte a munkák
előrehaladását, biztos voltam benne, hogy az iskolakezdésig minden
bővítés gond nélkül megvalósul.A
Bárdos iskola Fő út 143. szám alatti telephelyén 6 tanterem és 1 csoportszoba kialakítása történt meg a
nyár során az épület eddig használaton kívüli 2. és 3. szintjének felújításával. Ezen kívül kicserélték a már
korábban használatba vett földszinti tantermek nyílászáróit, és hőszigetelő réteggel látták el az épület
homlokzatát is. A munkálatok két
héttel az iskolakezdés előtt 90%-os
készültségi szinten állnak, így a tantermeket augusztus utolsó hetére
már birtokba is vehetik a kollégák.
A Fazekas iskola esetében 6 új tanterem építését kell megvalósítania az
erre kijelölt állami beruházónak. Az
építési munkálatok nagysága és az
előkészítési, engedélyezési eljárások
nem tették lehetővé, hogy a bővítés
egy-két hónap alatt megvalósuljon.

Ennek ismeretében az önkormányzat vállalta, hogy két mobil tanterem
bérlésével biztosítja a megfelelő számú tantermet az iskola számára. Az
ideiglenesen elhelyezett termekkel
együtt az iskola még jobb helyzetbe
is került, mint a korábbi tanévben,
hiszen akkor az osztályok számához
képest egy teremmel kevesebb állt
rendelkezésükre a feladat ellátásához. A mobil tantermek jelenleg már
a helyükön állnak, beüzemelésük folyamatban van, így az iskola augusztus utolsó hetében már használhatja is azokat.
– A konténer tantermek mennyire
felelnek meg a kulturált, igényes oktatás feltételeinek?
– A mobil tanterem teljes mértékben megfelel a hivatalos előírásoknak. Saját tapasztalataim szerint komfortosak, a biztonsági előírásoknak megfelelően kiépített
világítással, padlóburkolattal és termosztátos fűtő rendszerrel rendelkeznek. Budapesten a budai kerületekben, illetve az agglomerációhoz tartozó több településen is ezzel
a korszerű megoldással orvosolják
hosszabb távon az óvodai és iskolai
férőhelyek problémáját. Úgy gondolom, hogy különlegessége, sajátossága miatt akár a diákok kedvencévé is
válhat ez a két tanterem.
– Hamarosan becsengetnek,
megkezdődik a 2014/15-ös tanév.
A „régi” tanulók mellett hány elsős
kisdiák lépi át először a majdani
alma mater kapuját?
– A szeptemberi iskolakezdéskor a város általános iskoláiban
3.000 diák kezdi meg tanulmányait.
A gimnáziumban 660, a művészeti iskolában pedig 530 tanuló fog
tanulni a 2014/2015-ös tanévben.
A korábbi éveknek megfelelően, Dunakeszin ismét sok, 500 első osztályos kisdiák fogja először átlépni az
iskola kapuját.
– Távlatokban gondolkodva mit
tart Dunakeszin a közeli-távoli jövő
legfontosabb feladatainak?
– Elsősorban az iskolák magas
szintű szakmai munkájának megőrzését és lehetőség szerinti továbbfejlesztését. Másodsorban a növekvő tanulólétszám miatt szükségessé váló intézményhálózat-fejlesztést, melynek keretében először egy
új általános iskola felépítésére, majd
a középiskolai férőhelyek bővítését
kell megoldani.
– Köszönöm az interjút.

(Vetési)
Fotó: Katona M. István

A Fidesz és a KDNP egyöntetűen támogatja

Újra Dióssi Csaba

a polgármester-jelölt
Dióssi Csabát újra egyhangú döntéssel fogadta el polgármester-jelöltnek az elnökség javaslata alapján júniusban a Fidesz
városi csoportja. Ajánlásukat ugyancsak egyöntetű támogatással hagyta jóvá a párt országos választmánya – jelentették be a minap tartott sajtótájékoztatón. A polgármester-jelölt és a városi elnökség közösen tett javaslatot az egyéni
képviselő-jelöltek személyére.

D

ióssi Csaba polgármester-jelölt arról beszélt, hogy a jelölési folyamatban közel tíz
szempont alapján értékelték a mandátummal rendelkező képviselők
négy éves tevékenységét. Az elmúlt
években végzett jó munka eredményeként szinte változatlan csapat indulnak az október 12-i önkormányzati választáson.
Mint azt a sajtótájékoztatón megtudtuk, az újra induló Bocsák Istvánné, Benkő Tamás, Erdész Zoltán, Kárpáti Zoltán, Seltenreich József, Szabó József és Thoma Csaba
mellett új jelöltként száll ringbe a 6.
számú körzetben Bartinai Péter, míg

Csoma Attila az 1. számú körzetben,
dr. Kováts Sebestyén pedig az 5. számú egyéni körzetben méretteti meg
magát. Vincze Géza és Botka Gábor
a jövőben más területen szeretné segíteni a várost.
A közös összefogással elért eredményeink - reményeim szerint – szilárd alapot jelentenek egy hosszú távon is sikeres városépítő munkához,
melynek megvalósításhoz ismét a választók támogatását kérjük – mondta
a sajtótájékoztató végén Dióssi Csaba, a Fidesz-KDNP Szövetség közös
polgármester-jelöltje.
(Vetési)

Fakivágásokról, telepítésekről,
egyéb környezetvédelmi kérdésekről

Az alábbi összefoglalót azért teszem közzé, mert úgy tapasztaltam, hogy a lentebb tárgyalt kérdésekkel a lakosság jelentős része nincs tisztában, így a kérdéskör gyakran – pláne így a választási kampányhoz közeledve – pártpolitikai hangulatkeltés eszközévé válik.
Hogy ezt elkerüljük, összegyűjtöttem azokat a kérdéseket, melyek legtöbbször irányulnak
felém lakótársaim részéről. A válaszokat egyrészt saját tapasztalatom, másrészt a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjének tájékoztatója alapján prezentálom:

F

akivágás indulhat szakvélemény alapján, vagy lakossági kérésre. Ez utóbbi esetben a Polgármesteri Hivatal
munkatársai megvizsgálják a fákat,
és megállapítják, ha a fa balesetveszélyes, vagy beteg. Magánkezdeményezés esetén az engedélyt a Műszaki Osztály adja ki, jegyzői hatáskörben. Az Osztály nem ad ki engedélyt
egészséges fa kivágására. Amennyiben a kivágási kérelem indokolt, és a
kezdeményező megkapja erre az engedélyt, minden esetben a kivágott fa
keresztmetszetének megfelelő számú
fa telepítésére kötelezik az engedélyest. A fakivágást engedélyező határozat tartalmazza a pótlás határidejét, ez általában hat hónap, így ős�szel, illetve tavasszal pótlásra kerülnek a fák. A pótlás helyét egyeztetik
a kérelmezővel, ha nem fér el az ingatlana előtt, akkor kijelölik Dunakeszin belül máshol a helyét, lényeg,
hogy a fás területek aránya nem
csökkenhet. A teljesítést a Hivatal
munkatársai minden esetben leellenőrzik, az ügyirat csak ezután kerülhet az irattárba.
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Hozzá kell tennem, hogy az elmúlt
négyéves ciklusban kiemelt cél volt a
fásított zöldterületek arányának növelése, így közel 2000 fa telepítése
történt meg városunkban.
Mindezt azért tartottam szükségesnek összefoglalni, mert azt tapasztalom, hogy az önkormányzati választásokhoz közeledve egyesek
azzal igyekeznek politikai tőkét kovácsolni maguknak, hogy „környezetvédelmi” szervezetek mögül keltenek hangulatot, egyébként szakmai kérdésekben. Talán mondanom
sem kell, hogy az ilyen „környezetvédőket” nem látni egyetlenegy vá-

rosi környezetvédelmi rendezvényen
sem, elkerülik az immár rendszeressé váló Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napokat, melyek keretében civilek, pártok, lakóközösségek,
VALÓDI környezetvédő szervezetek, magánszemélyek, vallási közösségek segítségével közel 40 helyen
szüntettünk meg illegális hulladéklerakókat városunkban.
A „kampány-környezetvédők” elkerülik a kodifikációs munkát is: az
elmúlt években újraalkottuk városunk jogi hátterét környezetvédelmi szempontból is, ebből a munkából sem vették ki a részüket, pedig
a lehetőségük megvolt rá. Nem kívántak részt venni a ciklusban lezajlott TSZT és HÉSZ módosításokban
sem, egyetlen javaslat, egyetlen ötlet
sem érkezett tőlük, pedig ezek a dokumentumok határozzák meg egyegy terület hosszú távú sorsát. Jelenleg is zajlik védelem alá vett területeink kezelési terveinek elkészítése,
melyben lelkes civilek és környezetvédelmi szakemberek vesznek részt.
Úgy gondolom, akad munka még
bőven városunkban környezetvédelmi téren, ezért arra biztatom azokat,
akik a Facebook mellől igyekeznek
„megvédeni a környezetet”, hogy
kapcsolódjanak be az érdemi munkába, szakmai javaslataikat, érdemi
ötleteiket szívesen fogadjuk, amen�nyiben építő szándék, és nem pártpolitikai hangulatkeltés jellemzi
ezeket.
Nyíri Márton,
környezetvédelmi tanácsnok

Mind többen vannak, akik fontosnak tartják városunk
környezetének védelmét, ápolását

Friss lendülettel
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a tavalyi évben megújult arculattal és újabb feladatkörökkel látta el
tevékenységeit. Idén ismét friss lendülettel igyekszik kiszolgálni az ügyfelek igényeit, ezért megújult szolgáltatásokkal és új honlappal – www.dkkozuzemi.hu – várja partnereit. Az újításokról és az eddigi feladatokról Homolya József ügyvezetővel beszélgettünk.

– Cégük látja el többek között a hulladékszállítás, távhőszolgáltatás,
város- és temetőüzemeltetés feladatköreit. Hogyan sikerül megfelelni az
újabb és újabb kihívásoknak?
– A Közüzemi Nonprofit Kft. alkalmazottai igazi csapatmunkát végeznek. Napra készen követjük a
jogszabályi változásokat és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
az újabb feladatainkat is maximális
szakértelemmel lássuk el. Minden
nap arra törekszünk, hogy észrevétlenül, a háttérben végezzük munkánkat, amely biztosítja, kiszolgálja
és növeli a lakosság komfortérzetét.
Ahogy Ön is mondta, több tevé-

kenységi körrel rendelkezünk, így
nagyon oda kell figyelnünk a részletekre. Személyes ügyfélszolgálatunk munkatársai mindig készséggel állnak felhasználóink rendelkezésére nyitvatartási időben. Az idei
évben megújult honlapunkon kialakítottuk 0-24 órás online ügyfélszolgálatunkat, amely a weboldalon
lévő regisztrációt követően válik elérhetővé. Letölthetővé tettük szerződéseinket és űrlapjainkat, valamint a meleg vízórák állása továbbra is diktálhatók a honlapon keresztül. Tudjuk, hogy az átállás apró
nehézségekkel jár, ezért előre is köszönjük szíves türelmüket. Mindent
megteszünk, hogy ügyfeleink vis�szajelzéseit figyelembe véve a lehető legzökkenőmentesebbé tegyük az
átállást.
– Minden évben több változáson
is keresztülmegy a cég. Idén milyen
feladatokkal bővültek tevékenységeik, illetve milyen fejlesztéseket végeznek jelenleg?
– Nagyon mozgalmasan indult az
idei évünk is. Az összehangolt munka eredményeképpen kísérleti jelleggel bevezetésre került az ingyenes házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Alagliget és Dombliget
városrészen. A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat díjmentesen bocsátjuk a lakosság rendelkezésére, valamint a zsákok tartalmazzák a gyűjtéshez szükséges információkat. Új

A Jobbik üdvözli az iskolai
férőhelyek bővítését
– A A Jobbik Dunakeszi Alapszervezete már 2010-es önkormányzati választási programjában rámutatott arra, hogy a dinamikus beköltözés
miatt Dunakeszin szükség lesz az iskolai férőhelyek bővítésére. Az erről
szóló képviselő-testületi döntéseket a ciklus folyamán ezért a Jobbik önkormányzati képviselője is támogatta.
Civil és egyházi részről ugyanakkor a későbbiekre vonatkozóan felmerült egyházi iskola létrehozása is. A Jobbik üdvözli ennek ötletét, hozzátéve, hogy megvalósítását a már meglévő állami oktatási intézmények megtartása mellett képzeli el.
Szombat István
a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének alelnöke

szolgáltatásunkkal felhasználóink
számára lehetőség nyílik egy felelősebb, környezettudatosabb életmód
kialakítására. Célunk, hogy egy következő lépésben a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést az egész
városra kiterjesszük.
Június 12-én - mint azt már említettem - elindítottuk új honlapunkat, amely az új arculatunkkal ellátva segíti, hogy könnyen és egyszerűen intézhessék szolgáltatásainkkal
kapcsolatos ügyeiket. A Tallér úti
kazánház felújítása jelenleg is zajlik.
Célunk a fűtőmű üzemeltetésének
további racionalizálása és modernizálása, a távfelügyeleti rendszer fejlesztése valamint az üzemeltetett
önkormányzati épületek felügyelet
alá vonása. A kazánházzal kapcsolatos, 2012-ben megkezdett KEOP
5.4.0 programban finanszírozott rekonstrukciós beruházásunk I. szakasza a 2013-as év során lezajlott.
Az elöregedett távvezetéki rendszer
elzáró szerelvényeinek cseréje megtörtént, a Nyárfa közi kazánház lekapcsolódott a rendszerről. A beruházás II. szakasza újra kiírásra került, a központi Tallér úti kazánház
felújítása, korszerűsítése reményeink szerint az idei évben befejeződik.
A továbbiakban is tesszük a dolgunkat és igyekszünk minden igényt
kielégíteni.
B. Kovács Erika

Jobbikos javaslatra helyi védelem
alá került a Nagyállomás épülete

B

ernát Kristóf, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezete tagjának javaslatára és Varga Zoltán Péter
helyi elnök háttérmunkájának felhasználásával helyi védelem alá került a Nagyállomás épülete. A
több mint százéves épület helyi egyedi védelem alá helyezése egyfajta helyi műemlékvédelmet jelent, melynek eredményeként a Nagyállomás felújítása a jövőben
csak az eredeti állapotának megfelelő módon kezdődhet meg. Egyszerű anyagi szempontok nem eredményezhetik tehát az épület jellegétől, stílusától teljesen
elütő felújítási munkálatokat.
Nyíri Márton
a Jobbik Dunakeszi
Alapszervezetének alelnöke
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A város felülvizsgálja a csapadékvíz
elvezetési koncepcióját
A település alpolgármestere szerint elkerülhető lesz a júliusihoz hasonló helyzet
Az idei év júliusának hatalmas esőzései próbára tették Dunakeszi csapadékvíz elvezetésének
rendszerét is. A nagy mennyiségű víztömeggel a város jól kiépített hálózata több esetben nem
tudott megbirkózni. Fel lehet-e készülni ilyen rendkívüli állapotra, s milyen intézkedéseket
tesznek meg annak érdekében, hogy a jövőben a júliusihoz hasonló esetek ne forduljanak elő
Dunakeszin – kérdeztük Erdész Zoltánt.

A

város alpolgármestere szerint a júliusi, szinte monszunszerű esők rávilágítottak arra, hogy a város csapadékvíz elvezetésének rendszere az
extrém helyzeteket nem tudja kezelni. Miután nem kizárható, hogy a jövőben is hasonlóan nagy mennyiségű eső
zúdul a városra, az önkormányzat úgy
döntött, felülvizsgálja a hatályos csapadékvíz elvezetési koncepcióját. Erdész
Zoltán emlékeztetett arra, hogy néhány
évvel ezelőtt 700 millió forintos beruházás keretében elkészült a Tisza utcától
a Dunáig tartó új gerincvezeték, melyre a város jelentős részét sikerült rácsatlakoztatni. Időközben elkészültek azok
a tervek is, melyek révén a közeljövőben a Toldi lakópark és a Dombliget lakópark csapadékvizét is ebbe a gerinchálózatba tudják vezetni. A beruházás a
közeljövőben pályázati forrás bevonásával megtörténhet, így elkerülhető lesz az
a helyzet, amely idén júliusban is kialakult az érintett két területen, ahol a szikkasztóárkok nem tudták elnyelni a hatalmas vízmennyiséget és sajnos néhány
alacsonyabban fekvő ingatlanba is bezúdult a csapadékvíz.
A másik kritikus helyzet idén júliusban a Tóvárosban, a Kassa utcában volt.
Ezt a problémát néhány héten belül a város saját erőből megoldja – tudtuk meg
a település alpolgármesterétől. Erdész
Zoltán elmondta: közel öt millió forintos beruházás keretében a terület csapadékvizét a közeli tóba vezetik bele, így a
teljes Tóváros ilyen jellegű gondja megoldottá válik.
Ezen kívül azokat a problémákat is
meg kell oldani, ahol több ingatlanba is
befolyt a lezúduló víz, miközben az árkok szinte szárazak maradtak. Az önkormányzat problématérképet készített, s minden helyen megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a júliusihoz
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hasonló esetek elkerülhetőek legyenek.
A város alpolgármestere fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy a Dunakeszin
élő polgárok egymásért is felelősek, ezért a
háztetőkről lezúduló vizet a lakók ne en-

gedjék ki a közterületekre, mert egy felhőszakadás esetén a szikkasztóárkok nem
tudnak megbirkózni ilyen mennyiségű
csapadékvízzel, és sajnos a terület legmélyebben fekvő ingatlanát öntheti el a víz.
Ezért a város vezetése arra kér mindenkit,
hogy a tetőről lezúduló csapadékvizet a saját telkén szikkassza el.
Erdész Zoltán fontosnak tartotta
megjegyezni, a város már felvette a kapcsolatot a Belügyminisztérium illetékeseivel annak érdekében, hogy a város
csapadékvíz elvezetési gondjainak megnyugtató megoldása érdekében megfelelő pályázati forrásokhoz jusson Dunakeszi. – Az önrészhez szükséges forrás természetesen rendelkezésünkre áll
– hangsúlyozta a város alpolgármestere.
B. Szentmártoni

„Otthon vagyok minden értelemben”

Világ életében Dunakeszin
élt, ám nevét a tánc, azon
belül is az akrobatikus
rock’&’roll
társadalmán
belül nagyon jól ismerik,
hiszen világ- és Európa-bajnok. Regős Imre immár nem
versenyzőként, hanem tánctanárként, edzőként szeretné egyre nagyobb számú
tanítványaival elsajátítani
a rendkívül népszerű tánc
csínját-bínját.

Már 7 éve itt él Dunakeszin, ahova a
szívére
hallgatva
költözött ki. Azóta
már három kisfia született, ő lett a Diófa
Nagycsaládosok Egyesületének az elnöke,
és Iklódy-Szathmáry
Eszter állítja, minden
tekintetben otthonra
lelt a folyamatosan
fejlődő településen.
– Életmód, tanulás, munka, vagy
esetleg szerelem volt az oka, hogy
Dunakeszire költözött?
– Egyértelműen az utóbbi. Noha én
is vidéki lányként nőttem fel szülővárosomban, Kisvárdán, ám utána Budapestre kerültem a tanulmányaim miatt, és ott is kezdtem el
dolgozni utazás és rendezvényszervezőként. Megismerkedtem a férjemmel, aki Dunakeszin nőtt fel, itt
élt a szüleivel, és az esküvőt követően hét évvel ezelőtt költöztünk ki
a településre a felépített családi házunkba.
– Azóta jelentősen megnőtt a család létszáma…
– Így van, hiszen megszületett a
három fiam, akik 7, 5 és 2 évesek.
Jelenleg még itthon vagyok a legkisebbel.
– Sokakban törést okozhat egy
új lakóhely megszokása. Volt ilyen
gondja?
– Sosem, OTTHON vagyok minden értelemben. Dunakeszi egyáltalán nem egy alvó település, hanem
valamennyi itt élő korosztály számára komoly szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket biztosít. Egy
többgyermekes anyának például kifejezetten jó, ha a bevásárlást kön�nyen el tudja intézni: a környék boltjait a kiépített kerékpár-utakon, míg
a bevásárlóközpontokat autóval hamar elérhetem.
– A város melyik részét emelné
ki, mint amelyik a legjobban a szívéhez nőtt?
– Szerintem ez egyértelműen a
csodálatosan felújított Duna-part.
Mi családostul járunk sportolni,

A tánc a lelke mindennek

és a kerékpár mellett egyértelműen
az evezés a legfontosabb számunkra. Éppen ezért már nagyon várjuk
a Csónakház és a kikötőjének megépítését, de bevallom, sokunknak
hiányzik egy strand valamint egy
uszoda.
– Legkisebbik fia mellett jelenleg
otthon van, ám a Diófa Nagycsaládosok Egyesületének elnöki tisztét
ellátja. Milyen feladatokat lát el a
szervezet?
– Jelenleg 110 tagcsalád, azaz több
mint 600 fő tartozik az egyesületünkhöz. Elsősorban a közösségépítést tekintjük az egyesület fő feladatának, ennek érdekében programokat, találkozási lehetőségeket
szervezünk tagjainknak. Szociális
segítségnyújtásunkat is úgy igyekszünk alakítani, hogy a közösségépítést szolgálja akár a közös munka, akár a találkozási lehetőségek révén. Ezen kívül évek óta anyagi segítséget is nyújtunk: belső pályázat
útján iskolakezdési támogatást osztunk szét, illetve a rászorulóknak a
közüzemi számláik kiegyenlítésében is tudunk segíteni.
– Ha valaki csatlakozni kívánna
az egyesülethez, akkor hol találkozhat Önökkel?
– Legközelebb szeptember 20-án,
szombaton, a MAGYI pályán szervezünk egy sport és egészségnapot
reggel kilenctől délután egyig. Itt
nemcsak az egyesületet lehet majd
megtalálni, hanem a Dunakeszin
működő sportegyesület képviselőivel is találkozhatnak a kilátogatók.
– molnár –

– Az elmúlt harminc évben szinte a szeme előtt alakult át Dunakeszi egy vidéki kisvárosból egy
negyvenezres, modern településsé.
A gyermekkori város, vagy ez a mostani áll közelebb Önhöz?
– Természetesen az utóbbi, noha a
város fejlődésének különböző státuszai is mind-mind hordoztak szépségeket magukban. De az is tagadhatatlan, hogy gyermekként biztosan az akkori Dunakeszire szavaztam volna, míg felnőtt fejjel
természetesen a modern város jobban tetszik.
– Melyek a legfontosabb változások a településen?
– Emlékszem, gyerekkoromban
az utcák többsége még hírből sem
ismerte az aszfaltot, mára pedig ez
a trend megfordul, alig van olyan
utca, amely ne lenne leaszfaltozva.
De mondhatnám a kerékpárutakat
is, amely a régi kettesen kívül szerintem nagyon jó ötlet volt, és be is
vált.
– Ön a város egyik olyan sportolója, aki világversenyeken is állt
már a dobogó tetején…
– Akrobatikus rock’&’roll-ban
voltam 2002-ben világ- és Európabajnok junior kategóriában, de ezen
kívül nyertem felnőtt magyar bajnoki címet is.
– Immár évek óta tanárként,
edzőként próbálja meg a tudását átadni a fiatal korosztálynak. Jelenleg mennyi tanítványa is van?
– 2007 végén abbahagytam az aktív sportolást. Azóta a 4 Muskétás
SE vezetőjeként próbálom a táncot
népszerűsíteni. Jelenleg 120 gyer-

mek jár hozzánk, és büszke vagyok
arra, hogy a versenyzőink immár
több magyar bajnoki címmel rendelkeznek.
– Milyen korosztályúak a tanítványai?
– A kezdőknél leginkább a 7-10
évesek találhatóak meg, míg a versenyzőink nagy része már 11-12
éves. Előbbiek heti kétszer egy órát
gyakorolnak, míg a versenyzőimnek
négy alkalommal másfél órásak az
edzések.
– Ebben a korban még a fiúkat
más érdekli. Nem jelent ez gondot a
versenyeknél?
– Sajnos ez tényleg így van, hiszen
a hozzánk járó gyerekek 90 százaléka kislány. Ám nemcsak párban, hanem különböző formációkban is bemutathatják a versenyzők a gyakorlatukat, és egy ilyen csapatot akár
csak lányokból is ki lehet állítani.
– Hol tartja a foglalkozásait,
edzéseit?
– A kezdők számára eddig csak a
Kőrösi iskolában tartottam edzéseket, de szeptembertől már a Széchenyiben is lesznek foglalkozások. A
versenyzők pedig a Magyar utcában
található Amazon Tánc és Mozgásstúdióban gyakorolnak.
– Legközelebb hol csodálhatják
meg az érdeklődők a bemutatójukat?
– A Keszi Feszten lépünk fel legközelebb szeptember 13-án, szombaton délelőtt negyed 11-től, amikor körülbelül negyven kis táncossal egy 25 perces komoly bemutatót
tartunk majd.
– molnár –
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Dunakeszi Nyári Tárlat
A Dunakeszin élő és alkotó képző- és fotóművészek hagyományos seregszemléjére, a XVII. Nyári Tárlatra, ezúttal is az Állami ünnepünket megelőző napon, augusztus 19-én került sor a VOKE József Attila Művelődési Központban. Idén, az újonnan bemutatkozókkal együtt, harmincöt
művész munkáival ismerkedhetett a megnyitón megjelent nagyszámú
közönség.

Fiatalok körében is
népszerű a tárlat

K

öszöntőjében Ceglédi Gabriella művelődésszervező üdvözölte a közönséget, köztük Dióssi Csaba polgármestert és
a képviselő testület megjelent tagjait, majd bemutatta az először szereplő alkotókat. Dr. Molnár György
– Dunakeszi Város jegyzője – fotóival hívta fel magára a figyelmet, s
korábban egy kamara kiállításon
már bemutatkozott a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Török Levente festő, grafikus, tagja a Magyar
Képzőművészek Országos Szövetségének és a Magyar Üvegművészek
Társaságának, valamint Kóródi Tamás számítógépes grafikus – mun-

Dióssi Csaba polgármester:
Az alkotók művészetükkel
megszínesítik az emberek hétköznapjait

káit láthatták a Kép/Más kiállításokon – ugyancsak elsőként szerepelnek a tárlaton.
Őket is, valamint a többi művészt
megismerheti a szeptember 12-ig
nyitva tartó kiállítást látogató közönség abból az elegáns kivitelű, tartalmas katalógusból, melyet Csoma At20 Dunakeszi Polgár

Együtt az alkotóközösség

tila igazgató kezdeményezésére, idén
első alkalommal nagy gonddal készítettek el a művelődési központ munkatársai.
Megnyitó beszédében Dióssi Csaba kiemelte, hogy ez a nagy hagyományokkal rendelkező tárlatsorozat
a legrangosabb találkozója lett a város képző- és fotóművészeinek. Majd
azzal folytatta, hogy nagyon fontos,
hogy a városban megfelelő utak, jól
működő intézmények, szép parkok,
járdák, parkolók legyenek, de mindez kevesebb lenne, ha nem töltenénk
meg életünket művészetekkel, kultúrával. Egy hasonlattal élve, így fogalmazott: – Talán olyan lenne e nélkül környezetünk, mint egy jól megépített ház, amelyben azonban nincs
meg a család öröme. Vagy az emberi
test, amit nem gazdagítana az ember
lelke, nem töltené meg vágyakkal, elképzelésekkel, érzelmekkel. – Köszönetet mondott Csoma Attilának, aki
sokat tett azért, hogy a város kulturális, művészeti élete egyre gazdagabb, sokrétűbb legyen. Örömét fejezte ki, hogy a bemutatkozó alkotók
között jelen van Dr. Molnár György
jegyző, akivel szoros munkakapcsolatban van, és régóta ismeri fotóművészi munkásságát.
Méltatta a polgármester a kiállító művészek értékteremtő munkáját, s azt, hogy művészetükkel megszínesítik az emberek hátköznapjait.
Elmondta, hogy munkatársaival közösen – nagyot álmodva – tervbe vet-

ték létrehozni a Dunakeszi Művészetek Házát, ami egy kétmilliárd forintos beruházás lesz s remélik, hogy a
következő ciklusban az ehhez
szükséges állami pénzeszközöket
megkapják.
Ezt követően, a hagyományoknak megfelelően a kiállítók munkáját
egy-egy üveg borral köszönték meg,
melyet az intézmény nevében Ceglé-

di Gabriella és Mangol Tamás művelődésszervező adott át. A megnyitó
ünnepséget a Rák Béla Kombó hangulatos zenéje színesítette.
Végezetül idézzünk egy mondatot dr. Molnár György alkotói hitvallásából: „Számomra a tájak már attól is szépek, hogy Magyarországon
vannak.” Igen, mert ez a hazánk, az
anyaföldünk, mindannyiunk ihlető
forrása.
Katona M. István
Fotó: A szerző
és Vörös István

VOKE József Attila Művelődési Központ
SzeptemberI programajánlója
Augusztus 19- Szeptember 12-ig.
Dunakeszi Művészek XVII Nyári Tárlata
Nyitva tartás: hétköznap 9-18 óráig

Szeptember 26 péntek 18 óra
Kiállítás megnyitó az I. világháború
emlékére

Szeptember 6. szombat
A Nyugdíjas Klub évadnyitó
gulyáspartija a város nyári napközis
táborában.

Szeptember 28. vasárnap 18 óra
Ünnepi koncert a Művelődési Központ
színháztermének centenáriuma,
valamint a Zene Világnapja alkalmából:
Beethoven V. „Sors” szimfónia
„Egmont” nyitány
„Wellington győzelme”
Belépő: 1 000 Ft
Diák/Nyugdíjas 500 Ft
Előadja a Váci Szimfonikus Zenekar

Szeptember 11. Csütörtök
10-14 óráig
Önkéntes véradás a Bombardier MÁV
Kft. dolgozóinak részére
Szeptember 11. csütörtök 17 óra
Uray Tanoda ismerkedő foglalkozás
Szeptember 20. szombat
10-17 óráig
Városi véradás
Szeptember 25. csütörtök 19 óra
Werner Gitt ismeretterjesztő előadása:
„Miért vannak csillagok?”
A belépés ingyenes!

VOKE

Moldvai táncház-sorozat
a Jászok Együttessel
Időpont: szeptember 19., péntek, 19.00-22.00,
havi rendszerességgel!
Moldvai táncház indul szeptemberben
a művelődési központban.
Tánctanítás az alapoktól!
Első alkalom szeptember 19.
9-99 éves kor között mindenkit várunk!
Helyszín: Dunakeszi Művelődési Központ,
Állomás sétány 17.
Belépő: 500Ft

(Emléktábla avatás a százéves
színházterem tiszteletére a főbejáratnál:
17:45-kor)
Októberi előzetes
Október 1. szerda 14 óra
Idősek Világnapja a Nyugdíjas Klubban:
Fellép Korda György és Balázs Klári
A belépés ingyenes

(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
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Az ünnepi megnyitó résztvevői

Tizenhárom testvérváros találkozója
Székelykeresztúri Kistérségi Napok

Erdélyi testvérvárosunk, Székelykeresztúr évtizedek óta a nyár derekán tartja a város egyik legjelentősebb
rendezvénysorozatát, a Kistérségi Napokat, amely idén a Petőfi Hét jegyében telt. A székelyföldi magyar ajkú
település tiszteletre méltó elhivatottsággal ápolja történelmi hagyományainkat, kulturális értékeinket,
a magyar konyha jellegzetes gasztronómiai íz világát. A három napos nívós programra meghívást kapott
Székelykeresztúr mind a tizenhárom testvérvárosa. Dunakeszi küldöttségét Kárpáti Zoltán önkormányzati
képviselő, testvérvárosi tanácsnok vezette.

A

Együtt vonult tizenhárom
testvérváros küldöttsége

Rafai Emil polgármester adta át
a Díszpolgári címet Halász Jánosnak
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rendezvény július 31-én
– a magyar szabadságharc lánglelkű költője, Petőfi Sándor halálának 165.
évfordulójára emlékezve – történelmi kerékpártúrával kezdődött. Az emlékezők azon az útvonalon haladtak,
melyen Petőfi Sándor 1849. július 31én Székelykeresztúrról vonult honvéd
társaival a Fehéregyháza melletti végzetes csatába. A túra résztvevői megkoszorúzták Petőfi Sándor sírját a város felett emelkedő domboldalon, ahová – helyi a historáit jól ismerő, a költő
nevét viselő iskola nyugalmazott igazgatója, Balázs Béla szerint – titokban
temették el. A költő sírhelyét a tragédia utáni évtizedekben néma hallgatással oltalmazták a székelykeresztúri
emberek.
A megemlékezés délután ünnepélyes
felvonulással folytatódott a Gyárfás kúriához, ahol utolsó éjszakáját töltötte a
költő, aki az azóta híressé vált körtefa
alatt írta az Egy gondolat bánt engemet
című versét. A színpompás menetben
haladt az erdőszentgyörgyi 6. Württemberg Huszárezred is, melynek „katonái”
előtt Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere és a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében
Halász János országgyűlési képviselő
mondott köszöntő beszédet. A Gyárfás
kúriában rendezett ünnepség koszorúzással zárult, ahol központi helyet foglal
el Lengyel István szobrász alkotása, me-

lyet Dunakeszi Város Önkormányzata
ajándékaként készített.
A rendezvény másnap zászlófelvonással folytatódott a főtéren a testvérvárosi küldöttségek jelenlétében, melyet
ünnepi képviselő-testületi ülés követett. A Molnár István Városi Múzeumban Rafai Emil polgármester szívélyes
szeretettel köszöntötte a testvérvárosi
küldöttségek tagjait, és azokat a köztiszteletnek örvendő jeles személyiségeket, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez.
Székelykeresztúr Önkormányzata a város díszpolgári címét idén Halász János
országgyűlési képviselőnek adományozta, aki az elmúlt években államtitkárként önzetlenül segítette a székelyföldi
település törekvéseit, több tízmillió forinttal támogatta a helyi közösség gyarapodását, értékeinek ápolását.
Az ünnepi ülés után a testvérvárosok delegációi - Székelykeresztúr vezetőivel együtt - részt vettek azon a felvonuláson, melyet mindenhol lelkes ovációval
fogadtak a lakók. A megkülönböztetett
érdeklődés annak is szólt, hogy Hargita
megye vezetője Rafai Emil polgármesterrel felavatta az egyik újonnan aszfaltozott utat, melyen végig haladt a népes
küldöttség.
A nap felemelő hangulatát méltóképpen koronázta meg a katolikus templomban tartott ökumenikus Istentisztelet.
A harmadik nap a felhőtlen kikapcso-

lódás jegyében telt, melyet olyan nagyszerű programok garantáltak, mint a főtéri zenés-táncos műsorok sokasága, a
sportrendezvények, a főző és borverseny,
az erdélyi és az anyaországbeli népszerű
együttesek fergeteges koncertjei.
Jól érzékelteti a remek hangulatot
Rafai Emil polgármester nyilatkozata, aki arra a kérdésünkre, hogy: Mikor
és milyen elhatározással hívták életre a
Székelykeresztúri Kistérségi Napokat? –
így válaszolt: „A borkóstoló és a főzőverseny hatása alatt azt mondanám, hogy
Krisztus születése után néhány száz éve
hozták létre őseink. Mi csak az ő hagyományaikat, szokásaikat ápoljuk – mondta cinkos mosollyal. – Önök is érzékelhetik, hogy milyen nagy népszerűségnek örvend a rendezvény, melyet a 89-es
rendszerváltás után sikerült „felfuttat-

ni”, kistérségi szintre emelni. Az emberek, a családok örömmel jönnek, remekül érzik magukat, sokak számára
ez jelenti a nyár legnagyobb élményét –
mondta a fiatal polgármester, aki szerint a Petőfi napokkal együtt maradandó történelmi és kulturális élményt ad a
rendezvény.
- Mi genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy szeretjük a nagycsaládot.
Én magam négy gyerekes családapa vagyok. Polgármesterként is örülök, hogy
Székelykeresztúrnak ilyen nagy családja,

Jó hangulatban vonult
Dunakeszi küldöttsége

tizenhárom testvérvárosa van. A családi
kapcsolatok ápolása időnként nehézségekbe ütközik. De ha mérlegre tesszük az
előnyöket és ráfordításokat, melyek ezzel együtt járnak, meg vagyok győződve,
hogy sokkal több az előnye, mint a hátránya. Semmivel nem lehet összevetni
azt az élményt, érzelmi kötődést, melyet
a nagycsalád, a határon átnyúló nemzeti
közösségek adnak számunkra a testvérvárosi együttműködésben – hangsúlyozta Rafai Emil. Székelykeresztúr polgármestere stratégiai jelentőségűnek tartja a Dunakeszivel ápolt több évtizedes
kapcsolatot, melynek megbonthatatlan
szálait az önkormányzatok, iskolák, civil
szervezetek, tánccsoportok és a fúvószenekar tagjai erősítenek. - Ezek azok a
dolgok, melyek életet lehelnek a testvérvárosi kapcsolatokba – fogalmazta meg
az együttműködés lényegét Rafai Emil,
aki elismeréssel beszélt Kárpáti Zoltánról, aki a dunakeszi önkormányzattal
karöltve minden segítséget megad a testvérvárosi kapcsolat kiteljesedése érdekében. Legfrissebb példaként a borverseny
szakmai támogatását emelte ki.
Kiss Zsolt, a dunakeszi Bormánia tulajdonosa már tavaly is rendkívül nagy
sikert aratott szakmai tanácsaival a szőlősgazdák, a borkészítők körében, aki
idén hazánk és Szerbia egyik legismertebb borászát, a délvidéki Szerémségben
élő Maurer Oszkárt is megnyerte, hogy
közösen zsűrizzék a székelykeresztúriak
borait. A szőlőbirtokokon tett látogatás
után órákon át tartott a harmincnál is
több szőlősgazda borainak szakmai értékelése. Óriási érdeklődés kísérte a két
kiváló szakember értékeléseit, akik „finom eleganciával” mondták el serkentőleg ható gondolataikat. Maurer Oszkár nagy jövőt jósolt a székelykeresztúri
borászoknak, akik - ha jól sáfárkodnak a szakmai tanácsokkal és az azzal a
kedvező klímaváltozással, amely hatással van a térség éghajlatára, a szőlőművelésre, a borkultúra fejlődésére – Hargita megye meghatározó szőlőműve-

lői, bor készítőivé válhatnak. A három
nap remek alkalmat kínált arra is, hogy
a jól működő testvérvárosi kapcsolatot
újabb színfolttal gazdagítsa Kárpáti Zoltán, aki előkészítő tárgyalásokat folytatott a székelykeresztúri asztalitenisz csapat vezetőjével, Dobos Alberttel. A helyi
és a székelyudvarhelyi bajnokságban játszó együttes mecénása rendkívül nyitottan fogadta a dunakeszi asztalitenisze-

zők együttműködési ajánlatát. – Örülök, hogy újabb szállal sikerült erősítenünk a testvérvárosi együttműködést. A
kapcsolatfelvétel megtörtént, most már
minden erőmmel azon leszek – hiszen
ez a munkám lényege - hogy Bartinai
Péter és a szakosztály elképzelése valóra
váljon. Ehhez azonban nélkülözhetetlen
Dunakeszi Város Önkormányzata támogatása, melyet nagy örömünkre minden évben megkapunk, amit ezúton is
köszönünk a testvérvárosi programokban résztvevő sok-sok dunakeszi polgár
nevében – mondta Kárpáti Zoltán testvérvárosi tanácsnok.
A három napos színes programok kavalkádját a Napoleon Boulevard tomboló sikert hozó koncertje zárta, melyet éjfélkor beragyogott a főtéri tűzijáték…

Kiss Zsolt és
Maurer Oszkár
szakmai tanácsaikkal sokat
segítettek a
székelykeresztúri borászoknak

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Keszi települések
találkozója 2014
2014. augusztus 9-én a Tolna megyei Magyarkeszi adott otthont a Kárpát-medencei Keszi települések éves találkozójának. 1987-ben, Budakeszin jöttek össze először a közös történelmi gyökerű
települések képviselői. A hagyományok ápolása és a kapcsolatépítés volt, és ma is a legfontosabb
célkitűzése e civil kezdeményezésnek.
zó megszervezését. Regöly polgármestere
Koppány szobrukkal dicsekedett el, melyből az országban csak kettő van összesen.
A dunakeszi delegációt vezető Szakáll
Lászlóné, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény alapítója bemutatta városunk sajátos hármas egységét, híres lovas múltját, dinamikus fejlődését, és utalt

A Regölyi
Népdalkör tagjainak fején a
gyöngyös-füles
főkötő,
a "pille"

A "Keszi Liget" dunakeszi nyírfafája alatt a dunakeszi küldöttség tagjai:
Szakáll Lászlóné, a Révész István Helytörténeti Gyüjtemény, Terbe Józsefné,
a Vasutas Nyugdíjas Kiránduló Klub, Radvánszky Edit, a Humán Szolgáltató
Központ vezetője, valamint Harangozó Katalin, a Városvédő és
Városszépítő Egyesület elnöke látható

I

dén a magyarkeszi szervezők meghívásának kilenc Keszi település tudott eleget tenni, s polgármestereik,
alpolgármestereik vezetésével népes
delegációt küldtek az ünnepi gyűlésre. A
Somogy-Tolnai dombság festői szépségű
lankái közt, a Tita-patak völgyében meghúzódó 1300 lélekszámú község békés
ünnepélyességgel fogadta az érkezőket.
Az évenkénti találkozóknak köszönhetően sokan barátként, jó ismerősként köszöntötték egymást. A finom falatokkal
és italokkal megrakott asztalnál felfrissült vendégek a művelődési ház színháztermében rövid képes bemutatkozó előadásokban számoltak be településük nevezetességeiről, napjaink eredményeiről,
gondjairól. Budakeszi alpolgármestere városuk robbanásszerű fejlődéséről és
nagyszabású sport beruházási terveikről
beszélt. Javasolta a Sport-Keszi Találko-
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Dunakeszi meghatározó szerepére a Keszi Találkozók múltjában, megköszönve
meghívásunkat, és elismerve a vendéglátók szervezői teljesítményét. Az 525 fős
Egyházaskesző polgármestere pályázati pénzekből és önkéntes munkából megvalósult fejlesztésekről, valamint a lakosság összetartását is fémjelző, több generációban tevékenykedő néptánc csoportokról számolt be. Karancskeszi lelkes,
fiatal polgármestere büszkén sorolta
eredményeiket, a Karancs-völgyi települések közt létrehozott kulturális és sport
együttműködést, a 2009-ben és 2010-ben
elnyert virágos település címet.
A Papkeszit bemutató kisfilm után Tiszakeszi energikus, fiatal polgármestere
sziporkázó ötletgazdagént sorolta eredményeiket, s a megoldásokat, ahogyan
úrrá lesz a lakosság összetételéből adódó
nehézségeken. Szólt a közfoglalkoztatot-

tak 250 fős csoportjának általa irányított
mindennapos tevékenységéről, és a település gazdag közösségi életéről. Várkesző
polgármestere a 184 főre csökkent falu
kistelepülési létének nehézségeit ecsetelte.
Az ebéd utáni séta a pályázati pénzből
és az önkormányzat támogatásával közösen felújított külsejű Szent Mihály római katolikus templomba vezetett, ahol
a nyolc települést és három tanyát ellátó
Scherbán Valentin plébános tartott rövid
ismertetőt, majd megáldotta a találkozó
résztvevőit. A tekintélyes látványt nyújtó,
nagy időket idéző hajdani Gizella-hengermalom szintén csak külsőleg felújított épületében a lakosság gyűjtéséből készült helytörténeti anyagot és fotókiállítást mutatta be vendégeinek Magyarkeszi
polgármester asszonya, Kovács Erzsébet.
A program szabadtéri kulturális bemutatóval folytatódott. A színpadra lépő
tánccsoportok és népdalkörök hölgytagjainak öltözete településük tájegységének jellemző viseletét idézte. Legnagyobb tetszést a regölyi asszonyok fejére illesztett „pille”, azaz a fehér színű,
dúsan gyöngyözött füles főkötő aratta,
egyúttal dicsérve viselője kézügyességét.
A bemutatóról visszatérve újabb kulináris meglepetés fogadta a jelenlévőket. Az
elfogyaszthatatlan mennyiségű, falusi lakodalmakat idéző választékú sütemény
kínálat mellé frissen sült, illatukkal és látványukkal is csábító pék kifli halmok kerültek, a rendezvényt támogató helyi pékmester ajándékai.
A vendéglátó Magyarkeszi polgármester asszonyának értékelő mondatait és
köszönetét kifejező zárszavát ajándékátadások követték vendégek és vendéglátók részéről egyaránt. A gondosan ös�szekészített csomagokba a települések nevezetességeit, mindennapi életét bemutató reklám anyagok, újságok, kiadványok,
képeslapok kerültek. A Keszi települések
képviselői körében eltelt nap után, a közösségi érzés élményének gazdagító érzésétől áthatottan, s a legnagyobb Keszi település felelősségét átérezve tervezgettük
hazafelé egy reménybeli dunakeszi helyszínű Keszi Találkozó eseményeit.
Harangozó Katalin

CSALÁDI NAP

A fenti elnevezéssel rendezte meg a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub július 9-én azt
a nagyszabású kirándulást, melyen unokák és nagyszülők, összesen 105-en két autóbusszal
indultak el a Velencei tóhoz, tudtuk meg Terbe Józsefné Csöpi nénitől, a klub vezetőjétől.

A

gárdon hajóra szálltak és egy
órás viziút során ismerkedtek a
tó élővilágával. Innen Pákozdra
vezetett az útjuk, ahol a Mészeghegyi Katonai emlékhelyen megkoszorúzták a Hősök emlékművét, majd megnézték
a katonatörténeti kiállítást. Ennek egy részében, a Magyarok a békefenntartásban
című tárlaton Elek József, aki a vietnami
háborút követően tagja volt a magyar békefenntartó kontingensnek, megtalálta a
nevét a róluk szóló emlékkönyvben. Tisztelegtek a Doni katasztrófa emlékére felállított Hősök Kápolnájában, ahol a kisgye-

rekek elhelyeztek egy-egy nemzetiszínű
zászlót.
Kápolnásnyéken, a Holdvilág Hotelben várták őket ebéddel, majd a kirándulás utolsó állomása Velence település volt.
Itt rövid fürdésre is lehetőség nyílt a tóban,
majd kisvasúttal körbejárták a települést.
A nagyszabású kirándulásra önkormányzati támogatással, pályázaton nyert
összegből nyílt lehetőség, melyért ezúttal
is köszönetet mondott Terbe Józsefné.
Katona M. István
Fotó: Glasza Ildikó
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Elhívta az Úr!

Testvérem, Fenyvessy Lajos emlékére
Mindenkit megdöbbentett a hír: 2014. július 11-én kora reggel meghalt „Lajos bácsi”, a dunakeszi Jézus Szíve
templom „mindenese”. E napon már nem Ő nyitotta a híveknek templomot, nem Ő készítette elő a reggeli
szentmisét,… egy másik ajtón nyitott be: magához szólította a jó Isten.

T

estvérem 1944. augusztus 23án született Pásztón. A háborús viszonyoknak köszönhetően megfá-zott, súlyos agyhártyagyulladást kapott. Az orvosok már
lemondtak róla, de az égiek nem így döntöttek és felépült. Szüleink vallásos nevelésének köszönhetően, hamar eljegyezte
magát a jó Istennel. Szolgálatát a debreceni Szent Anna templomban, mint kis
ministráns kezdte, majd egész életét a
mély istenhit és a római katolikus vallás
előírásai vezérelték.
A váci gimnázium elvégzése után teológiai tanulmányokat folytatott, és sikeresen befejezte a hittudományi főiskolát.

Nagy lelki fájdalommal, de töretlen
hittel viselte el, hogy nem szentelték pappá. Próbált „beilleszkedni” a civil világba, ám ez nem az Ő „terepe” volt. Látva a ’70-es évek vallástalan és erkölcsileg erősen kifogásolható nevelési elveit,
mindenképp a fiatalok hitéletéért szeretett volna tenni. Elvégezte hát a gyógypedagógiai főiskolát és különböző állami nevelőintézetekben vállalt munkát.
Tevékenységének alapjául a lelkek megmentését, a sanyarú sorsú fiatalok számára a szeretet és világosság Istenhez vezető útjának megismertetését tekintette.
Több egykori tanítványának keresztapja
lett és haláláig mély emberi kapcsolatot
ápolt velük.
Édesanyánk öregkori ellátása hazaszólította. Feladva az intézeti gyerekek nevelését, ismét irányt kellet váltania. Sekrestyési állást vállalt és nagy örömmel
fogadta az egyházi elöljáróságtól időközben elnyert diakónusi szentséget. Szalézi munkatárs lett, belépett a cserkészszövetségbe és több helyen tevékenykedett
hitoktatóként.
Immár több évtizede a dunakeszi Jézus Szíve templomban végzett munkája jelentette számára a „legfőbb szolgálatot”. Szolgálta a plébános urakat, szolgálta a híveket, szolgálta, akit csak tudott, de legfőképpen szolgálta a jó Istent.
Aktív részvevője volt a szentmiséknek, a
szentségek kiszolgálásá-nak, hozta-vitte az újságokat, könyveket, zarándokutat
szervezett, ha kellett takarította a templom környékét… Az egész élete e tevékenységének rendelődött alá. Még a családi eseményeket is őhozzá kellett igazítanunk.
Mindezek mellett jutott ideje és ener-

giája publikációk írására. Többször jelentek meg cikkei, különféle egyházi eseményekről szóló beszámolói az Új Ember és a Keresztény Élet újságokban.
A Ministráns Élet című újságban „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” címmel külön rovatot is kapott. Az utóbbi időben
rendszeres résztvevője volt a Mária Rádió
egyik délutáni imádkozó csoportjának.
Testvérünk élete az emberi meggyőződés oly magas fokát példázza, amikor az
egyén valamennyi tettét a hitének, az Isten-szeretetének rendeli alá. Igazi szolga
(diakonos) vált belőle, az embereket szolgálta, hogy könnyebben találhassák meg
az utat, a saját útjukat a jó Istenhez. Emberségére jellemző két legfontosabbnak
tartott két életelve: a megbocsájtás és a
szeretet. Bár érték nemtelen támadások
és talán néha az ő „makacssága” is sértett másokat, bizonyosan tiszta lélekkel
jelent meg az Úr színe előtt.
Fenyvessy Tibor

2014-ben is tisztelje meg
hirdetéseivel a régió legnagyobb
példányszámú és legolvasottabb
színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente,
31 000 példányban.
Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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Egyesült a Rába ETO
és Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
A fúzió révén az ország legnagyobb utánpótlás-nevelő bázisa jött létre

Négy éves örömteli menetelés, káprázatos mérkőzések mámorító hangulata, NB II-es bajnoki diadal, majd remek szereplés a hőn áhított NB I-ben – röviden így foglalható össze a Dunakeszi Futsal Klub férfi csapatának
teljesítménye, amely igazi társadalmi esemény a város életében. Az ország méltán legjobb és legnagyobb
szurkolótáborát valósággal sokkolta a nyáron napvilágot látott hír, amely arról szólt, hogy a Dunakeszi
Kinizsi Futsal Klub egyesül a Rába ETO-val. A hír valóság lett. A két klub egyesült.

M

a már tényként rögzíthetjük, hogy a
legutóbbi év kivételével az NB I-es
bajnokságot sorozatban nyerő győri
csapat vezetőedzője a Kinizsi kiválósága, a spanyol Jordi Illa lett. Pályaedzőként a győri csapat szakmai stábjában dolgozik a Dunakeszi
Kinizsi Futsal Klub vezetőedzője, Fehér Zsolt.
A sajtóhírekben megjelent közlemény szerint
az NB I-es Rába ETO fiókcsapataként az NB IIes bajnokságban indul a Rába ETO II Dunakeszi Kinizsi. A döntéssel szeretnék elérni, hogy
nemzetközi szinten is ütőképes csapat formálódjon Győrben, amely a magyar futsal fejlődését nagymértékben elősegítené. Az egyesülés másik meghatározó pozitívuma, hogy a
két klub bázisára építve az ország legnagyobb
utánpótlás nevelő centruma jött létre.
Az egyesülés révén sikerül bevonni a szakmai munkába egy olyan patinás klubot, mint a
Rába ETO, melynek eredményeként a két klub
erőit egyesítve az ország legnagyobb utánpótlás-nevelő bázisa Dunakeszin és Győrben jött
létre. Ezt rajtunk kívül senki sem tudja véghezvinni Magyarországon – mondta lapunknak Fehér Zsolt, a Dunakeszin játszott Beret�tyóújfalu – Rába ETO Szuperkupa döntő után,
melyet magabiztos játékkal ők hódítottak el. –
Határozott célunk, hogy a tudatosan felépített
utánpótlás-nevelő munkával minél több fiatal játszhasson majd a legjobb magyar csapatban vagy külföldi együttesekben. Egy jól végiggondolt szakmai koncepció alapján szeretnénk
megalapozni a magyar futsal jövőjét, melyben
a dunakeszi és a győri együttesnek meghatározó szerepet szánunk – sorolta az egyesülés mellett szóló érveket a Dunakeszi Kinizsi vezetőedzője, aki azt sem hallgatta el, hogy rengeteg
telefonhívást kapott, melyben a miértre keresik a választ a szurkolók. – A vezetők döntését érzelmileg nehezen fogadom el, de szakmailag támogatom. Azért dolgozunk, hogy a közös egyesületünk, a Rába ETO visszaszerezze a
bajnoki címet a Berettyóújfalutól.
Arra a közbevetésemre, hogy drukkolunk a
győri csapat sikeréért, de a mi szurkolóink annak örülnének igazán, ha Dunakeszin továbbra is legmagasabb színvonalon futsalozó csapat
játszana, így válaszolt a Kinizsi vezetőedzője: - Az NB II-es csapatban továbbra olyan kiválóságok játsszanak, mint Bita Laci, Kun Gábor, Temesi Norbert, Monspart Laci, Szijjártó
Péter, Szikora Levente és több tehetséges fiatal,
akikhez csatlakozik majd egy-két győri játékos

is. Vezetőedzőként jómagam irányítom a dunakeszi alakulatot, amely reményeink szerint
továbbra is élvezi majd a fantasztikus közönségünk bizalmát. Noha a csapat az NB II-ben
szerepel, de ugyanolyan alázattal és lelkesedéssel játszik majd, mint amikor a feljutásért küz-

a továbblépésre – húzta alá az ügyvezető igazgató,
aki példaként említette, hogy a győriek jelenleg is
tárgyalnak a Kinizsi két tehetséges fiatal játékosának szerződtetéséről. – Az erők koncentrálásával
egy perspektivikus jövőképet tudunk felvázolni,
amely megteremteni a nemzetközi porondra való
kilépés esélyét. Többek között ezt adja számunkra Győr. A sikeres jövő érdekében tovább erősítjük az utánpótlás nevelő munkánkat, amelyhez
minden szakmai feltétel adott, hiszen az országban egyedül nálunk rendelkezik minden edző az
előírt szakmai végzettséggel – húzta alá Matyóka
Zoltán, akinek ugyancsak birtokában van a futsal
szakedzői oklevél. – Bízom benne, hogy a lelkes
szurkolótáborunk is elfogadja a jövő, a fejlődés

Sikeres edzőpáros: Fehér Zsolt és Jordi Illa,
akik csapatukkal megnyerték a Szuperkupát
döttünk. A Kinizsi szív visz előre bennünket –
mondta Fehér Zsolt vezetőedző.
Az egyesülés miértjéről kérdeztük Matyóka
Zoltánt is, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
ügyvezető igazgatóját, aki legfontosabb érvként a fiatalok továbblépésének, fejlődésének
esélyét jelölte meg.
Aki tényszerűen vizsgálja a kialakult helyzetet, az minden bizonnyal – hozzánk hasonlóan
- arra a megállapításra jut, hogy noha feljutottunk az NB I-be, de ezt nem a városban nevelkedő fiataloknak köszönhettük, hanem máshonnan igazolt kiforrott játékosoknak, nagy
tapasztalattal rendelkező edzőknek. Ezért döntöttünk úgy, hogy a mintegy százhúsz fős utánpótlás bázisunkat tovább erősítve igyekszünk
olyan játékosokat felnevelni, akik egykoron
majd a Kinizsi felnőtt csapatát erősíthetik vagy
akár külföldi profi szerződéshez juthatnak –
indokolta a döntés hátterét a vezető.
Matyóka Zoltán szakmailag jó döntésnek tartja, hogy egyesültek a Rába ETO-val, amely nagyszerű feltételekkel rendelkezik, jó esélyt ad a fejlődésre, a legmagasabb színvonalú munkához. – A
tehetséges dunakeszi fiatalok számára megnyílik
a lehetőség, hogy a legjobb csapathoz vagy külföldi együtteshez szerződhessenek. A fúzió garancia

A Puskás Akadémiához igazolt Berki István
mezével ajándékozta meg Szijjártó Pétert
érdekében hozott döntésünket, amely garantálja,
hogy az ötéves kortól minden korosztályban indítsunk csapatot a bajnokságokban. Arról viszont
meg vagyok győződve, hogy az NB II-es felnőtt
csapatunk továbbra is közönségvonzó, nagyszerű játékkal örvendezteti meg a Dunakeszi Kinizsi
Futsal Klub csodálatos szurkolótáborát – mondta
optimistán Matyóka Zoltán ügyvezető igazgató,
aki szerint a Győrbe került NB I-es női együttes a
bajnokság abszolút esélyesévé lépett elő.
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert
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KAJAK

Meghívó

Lucz lányok sikerei
Szegeden és Moszkvában

I

dén az ifjúsági és U 23 évesek
részére Szegeden rendezték
meg a Világbajnokságot. Dunakesziről a 18 éves Lucz Noémi életében először indult az ifjúsági
Világbajnokságon és a K2 500 méteren 2., a K4 500 méteres távon 3. helyen ért célba társával. Az Országos
ifjúsági Bajnokságon a K1 1000 méteren és a K1 5000 méteren aranyérmes, a K1 500 és K1 200 méteren
ezüstérmet szerzett.
Nővére Dóra, Moszkvában a VB-n
a felnőttek között a K1 200 méteres
váltóban 4. lett. Dóra elmondhatja
magáról, hogy nyolcadszor érdemelte ki a Jó tanuló, jó sportoló címet,
aki a Corvinus Egyetemen folytatja
tanulmányait. Húga Anna, (9/a osztályos tanuló) első alkalommal nyerte el a Jó tanuló, jó sportoló címet.
Gratulálunk!
(Solymosi)
Lucz lányok:
kiválóan tanulnak, kiválóan
sportolnak

100 éves Dunakeszi Kinizsi
(jogelődje Alagi SC)
1914. március 1 – 2014. március 1. (V. rész)
Beindult a labdarúgó élet. Az országot 1920-ban hét területre osztották. Budapest külön terület volt. A kerületek bajnokcsapatai kieső rendszerbe oda-vissza alapon játszottak.
A vidék bajnoka Budapest bajnokával játszott az országos
címért.

A

z Alagi SC a Közép Magyarország
Labdarúgó Szövetséghez tartozott, ez volt az országban a legnagyobb. Tavasszal
9 mérkőzésből 6 győzelemmel,
2 döntetlennel és egy vereséggel
zárt. Ebben az időben díszelnök:
Kleiszner Rezső, Dr. Füzeséry Árpád és Glátz Mihály, elnök: Vitályos Imre, alelnök: Forró István és
Juraschek István, titkár: ifj. Nagy
Gyula, intéző: Iván Árpád, pénztáros Bossányi Ferenc, ellenőrök:
Desic Rezső és Pető János. Háznagy Bossányi Lajos, szertárosok
Utsek Károly és Desits Antal voltak. Iván Árpád bejelentette az
MLSZ-ben megtörtént a csapatok beosztása. Alagi SC Pestvidék kerület Vác Alosztályában lett
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beosztva. Itt szerepelt: Váci Sport
Egylet, Váci Atlétikai Club, Esztergomi Move SC, Dorogi Sport
Club. Úgy döntöttek, hogy az
Alagi SC csapat köteles mindig az
ellenfél által kiválasztott pályán
megjelenni. A bajnoki mérkőzéseket, őszi és tavaszi rendszerben
bonyolították le.
1921-ben Alagi SC pályát felülvizsgálták és kisebb javítások után
bajnoki mérkőzésekre és díjmérkőzésekre alkalmasnak találták, a
hossza 95 méter, szélessége 50 méter. Szeptembertől az intéző Iván
Árpád, októbertől Holló Aurél.
Szakáll Ferenc 1923-1931-ig játszott az első csapatban, meghatározója lett az SE életében.
Solymosi László
sporttörténész

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány
Szeretettel meghívja Önöket a
Kulturális Örökségvédelmi Napok alkalmából rendezett
„Az én házam az én váram”
Ókori Napok az Erődben
programokra
2014. szeptember 20-21.
szombat, vasárnap
Részvétel mindkét nap ingyenes!
Helyszín:
Késő-Római Kikötőerőd Kiállítóhely
2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
PROGRAMOK
2014. szeptember 20.
szombat
10.00-tól-18.00-ig
„Miles in armis – Katona a seregben”
és makett kiállítás
Képek és tárgyak a pannóniai római
hadsereg mindennapjaiból
XXX
„Varázslatos Kövek”
ékszerkészítés és vásár
14.00-órától
Ismeretterjesztő előadás
„Az én házam az én váram”
- Az erőd története
Előadó: Hirschberg Attila
XXX
16.00-tól
A honlapunkon meghirdetett előzetes
játékunk sorsolása és díjátadás!
2014. szeptember 21.
vasárnap
(szülinapi parti-vendégeink az országos
makett építő pályázat díjazottjai)
10.30-tól
„Az én házam az én váram”
- a dunakeszi erőd bemutatása
Előadó: Hirschberg Attila
XXX
12.30-tól
5 éves a Késő-római
Kikötőerőd Kiállítóhely
(születésnapi meglepetés)
XXX
13.00-tól
Et Vie Danse
Farkas Ferenc Művészeti Iskola Musical
Tánckarának bemutatója
XXX
14.00-től-18.00-ig
„Miles in armis – Katona a seregben”
- kiállítás

Apróhirdetés
• Villanyszerelés, javítás!
Telefonszám: 06-20-947-8026

LABDARÚGÁS

Rajtolt a Kinizsi
Dunakeszi egyetlen felnőtt labdarúgó csapata a
2014-2015. évi Pest megyei bajnokságban, a II. osztály nyugati csoportjában nyert beosztást, rajt
augusztus 16-án volt. A Dunakeszi Kinizsi hazai
mérkőzései:
Augusztus 30.16.30
Szeptember 13. 16.00
Szeptember 27. 16.00
Október 11. 15.00
Október 25. 13.30
November 8. 13.30
November 22. 13.00

Dunakeszi K- Szigetgyöngye SE
Dunakeszi K- Gödi SE
Dunakeszi K – Péceli SE
Dunakeszi K – Piliscsaba SE
Dunakeszi K – Csomádi KSK
Dunakeszi K- PILE- Szántó
Dunakeszi K- Perbál SC

Ősztől várjuk
induló ÚJ csoportunkba
az óvodáskorú gyermekeket.

Beiratkozási AKCIÓ
augusztus hónapban!
Magasan képzett szakemberek
– Gyógypedagógus
– Fejlesztő pedagógus
– Logopédus
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ASZTALITENISZ

Rajt:
Szeptember 7-én
A Dunakeszi KUSE felnőtt női csapata második éve indul az Extra Ligában – mondta Bartinai Péter szakosztályvezető. A csapat Lindner Ádám edző vezetésével készül a bajnokságra, amelyen tizenkét csapat
vesz részt. fiú újonc első csapatunk, a Pest megyei
bajnokságban, a második csapatunk a Budapest V. kerületi bajnokságban rajtol. Sok sikert!

HAZAI MÉRKŐZÉSEK:
Szeptember 7. 11.00  MTK- Dunakeszi USE – Pénzügyőr SE
Október 5. 11.00 MTK- Dunakeszi USE – Postás SE II
Október 19. 11.00MTK-Dunakeszi USE – Szekszárd AC I
November 29. 11.00 MTK-Dunakeszi USE – Soltvadkerti TE
S. L.

Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi
tanácsadás az alábbi területeken:
• munkajog • társadalombiztosítás
• társasági jog (cégjog) • közigazgatási jog
• családi jog • pénzügyi és adójog.
Továbbra is vegye igénybe
JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat ingyenesen
Pest megye kijelölt településein a projekt
zárásáig! Keressen bennünket, segítünk:
www.jogpontplusz.hu
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NAGYSZÍNPAD
PÉNTEK 2014.09.12
OCHO MACHO 18:05
PUNNANY MASSIF 21:00
DISCO 22:30
SZOMBAT 2014.09.13
HALÁSZ JUDIT 11:00
GARAMI FUNKY STAFF
18:00
DEMJÉN FERENC 21:00
DJ DOMINIQUE 22:30

2014.
r
szeptembe
12-13-14.
Az itt élők már tudják, ha szeptember, akkor Dunakeszi Feszt. Először 2011ben rendeztük meg a Dunakeszi Feszt kulturális- és sörfesztivált, amely
mára városunk legnagyobb közösségi eseményévé vált, amelyre közel 30.000
embert látogat ki évente. A három napos rendezvényen minden évben vidámpark, kirakodó vásár és neves fellépők várják a látogatókat.
Minden évben igyekszünk valami újdonsággal készülni.
Idén a rendezvény helyszínéül szolgáló Katonadombot újított meg: A Katonadomb sort,
és a területen kitaposott ösvényeket térkővel burkoltuk
le, és megkezdtük az öntözőrendszer kiépítését.
Idén olyan előadókat hívtuk
el, mint a fiatalok nagy kedvenceként ismert Punnany Massif,
vagy a retro világot idéző
R-GO. Fellép még többek kö-

zött Demjén Ferenc, Halász Judit, és a Csík Zenekar.
Természetesen idén sem
marad el a települések barátságos összecsapása, a Kistérségi Hétpróba. A városok csapatai idén is a presztízs számnak számító sárkányhajó versenyre készülnek a legtöbbet
– hagyományosan idén is ezzel nyitjuk meg a fesztivált.

VASÁRNAP 2014.09.14
HOLDVIOLA 14:30
CSÍK ZENEKAR 17:30
R-GO 20:45

háztartásba eljuttatjuk, addig
is kedvcsinálónak a nagyszínpad fellépői:

A részletes programfüzetet szeptember elején minden
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