
 
 

• Megújulnak városunk útjai
• 19,5 milliárdos szerződést 
   kötött a Járműjavító
• Fitness sztárokkal folytatódik 
  a Mozdul j Dunakeszi!

2018. július

városi magazin

X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 7

. s
zá

mDunakeszi
Polgár



SZÁMLÁK
ADATSZOLGÁLTATÁS

HATÉKONYSÁG

INTÉZZE EGYSZERŰEN ADÓÜGYEIT ÉS REGISZTRÁLJON AZ
ONLINESZAMLA.NAV.GOV.HU OLDALON!

HA NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL,
HASZNÁLJA A NAV INGYENES ONLINE SZÁMLÁZÓJÁT!

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.

NAV_OnLIne_Szamla-210x297-sajto.indd   2 20/06/18   11:26



3Dunakeszi Polgár

4  Új aszfaltburkolatot kapott 
 a Barátság útja
5  Hamarosan kezdődik 
 a Hunyadi út felújítása
6  19,5 milliárdos szerződést kötött 
 a MÁV-START Zrt. a Dunakeszi 
 Járműjavító Kft.-vel
6  Nyári igazgatási szünet 
 a Polgármesteri Hivatalban
7  Jelentős kedvezménnyel 
 sportolhatnak a nagycsaládosok
8-12  Körzeti képviselőink jelentik
14  Ismét lesz Dunakeszi Önkéntes 
 Köztisztasági Nap
14  Mesekönyv Dunakesziről
15  Polgármesteri elismerés 
 a bűncselekményt 
 feltáró rendőröknek
16  Nyári tábor a Duna partján
17  Galéria avató
18  Búcsúnapi koncert 2018
19  Szentivánéji koncert – másodjára
20  Magas szintű elismerések 
 a Fazekas iskola pedagógusainak
20  Ökoballagás a Bárdos Iskolában
20  Költözik a Dunakeszi Járásbíróság
21  Széchenyi a Széchenyiben
22  Kirándulás Újvidékre és Karlócára, 
 vitrázsszentelés Kelebián
23  Ismét Jam Jazz a főtéren
24  De hogy kerül a Bazilika a kávémba?
25  Közös meccsnézés 
 a Duna-parti strandon
26  Bon Jovit is elhozta a fitnesskirálynő 
 a Katonadombra
27  V4 Légi show 
 és veteránjárművek találkozója
28  Interjú Albert Flóriánnal, a VSD 
 bajnokcsapatának vezetőedzőjével
29  Két csapatunk lesz az NB II-ben
30  Dobos Judit és Péter sikerei
31  Kovács Péter tizenkét éve 
 az élvonalban

  VÁROSI MAGAZIN  XIX. évfolyam, 7. szám, 2018. július

• Megjelenik havonta 18.000 példányban • Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. • Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
• Szerkesztőség: 2133 Sződliget, Pf 5. • Tel./Fax: 06-27-353-520 • Mobil: +36-30-342-8032  • E-mail: vetesi.imre@gmail.com,  
   keszipress@gmail.com • Internetes elérhetőségünk: www.dunakanyarregio.hu • A lapot támogatja: Dunakeszi  
   Város Polgármesteri Hivatala • Tördelés: BB Tanpress Bt. • Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18. • Hirdetésfelvétel a Szerkesztőségben: a 06-27-353-520 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon  • Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213 

• A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat ‒ a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül ‒ szerkesztett formában közölje.  Kéziratot nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza. • A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. • Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!  
• A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva látja, 
kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Telefon: +36-30-342-8032

városi magazin

6

26

27

23

16



4 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Város képViselő-testülete a 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklusban meghatáro-
zott célkitűzései között – sok más egyébbel együtt – kiemelt helyen határozta meg a Városi utak 
felújítását. mint közismert az önkormányzat a lakosság tájékoztatása érDekében éVekre megha-
tározott ütemterVet készített az elVégzenDő felaDatokról. 2018-ban az egyik legjelentősebb, ha 
nem a legnagyobb felújítás a barátság útja újra aszfaltozása, az úttest kiszélesítése, melynek 
szakmai részleteiről csopják anita, a Dunakeszi polgármesteri hiVatal Városüzemeltetési osztály 
Vezetője tájékoztatta lapunkat.

A Dunakeszi Polgár érdek-
lődésére az osztályveze-
tő asszony megerősítet-
te, hogy az önkormány-

zat 2017-ben pályázatot nyújtott be 
a Barátság útja felújítási költségének 
támogatására. 

- Az elmúlt hónapokban megva-
lósult a Barátság útja teljes körű fel-
újítása, melynek kivitelezési költ-
sége 205,3 millió forint, amihez a 
fentebb jelzett pályázaton 30 mil-
lió forint támogatást nyert a város 
– tudtuk meg Csopják Anitától, aki 
ismertette a tavasszal induló felújí-
tási munkálatokat. 

- Bizonyára sokan emlékeznek rá, 
hogy 2018 áprilisában az ideiglenes 
forgalomtechnika kiépítésével kez-
dődött 1590 méter hosszban a Ba-
rátság útja felújítása. Ezen a sza-
kaszon a munkálatok az út pálya-
bontásával kezdődtek, az autóbusz 
öblök szerkezetét bazaltbeton bur-

kolatra cserélték, a szegély bontá-
sa után elkészült a bővítés és az új 
szegély kiépítése. Az aszfaltburko-
lat kiépítése után helyreállították a 
csatlakozó járdákat, kicserélték az 
akna fedlapokat-, és a víznyelő rá-
csokat, felfestették a burkolati jele-
ket és megvalósult a tereprendezés 
is – avatott be a részletbe.

Csopják Anitától azt is megtud-
hattuk, hogy a lakossági igénye-
ket figyelembe véve néhány esetben 
módosításra került a műszaki tarta-
lom. 

- Korábban jelentős mennyisé-
gű gépkocsi behajtó épült az úgyne-
vezett utólag épített aszfalt rámpás 
megoldással a szintkülönbség áthi-
dalásra. A kivitelezés során ezek a 
bejáratok döntött szegély beépítésé-
vel kerültek kialakításra. A döntött 
szegély hajlásszögét, lejtését a hely-
színi magasság különbségekhez al-
kalmazkodva alakítottuk ki, hogy a 

mozgáskorlátozottak és a babako-
csis kismamák is könnyebben hasz-
nálhassák. A csatlakozó járdák ese-
tében a kivitelezés során figyelem-
mel voltunk a zökkenőmentes ki-
alakításra. A meglévő parkolók is 
új burkolati jeleket kaptak, ezál-
tal a parkolás rendezettebbé válik - 
hangsúlyozta.

A városüzemeltetési osztályveze-
tő mérnöki precizitással sorolta a 
műszaki tartalom adatait. E szerint 
3 478 m2-en került bontásra és újra-
építésre a szegély, 12 549 m2 felület 
kapott hengerelt aszfaltot, 1 331 m2-
en történt tereprendezés. 

- Az útfelújítással párhuzamosan 
zajlik a Barátság útjához kapcso-
lódó szervizutak (Barátság u. 9-11. 
előtt) felújításának második üteme, 
melynek keretén belül új parkolók 
épülnek. A Barátság útja 9-11. tár-
sasház körüli szervizút új aszfaltot 
kap. A gyalogos forgalom hasonló-
an kerül kialakításra, mint az elő-
ző évben kivitelezett Barátság útja 
13-25. közötti társasház körül. Az 
épületegyüttes közvetlen környeze-
tében gyephézagos burkolatú par-
kolókat építenek, valamint a még 
intenzíveb zöldterület kialakítása 
érdekében a parkolók között fákat 
ültetnek. A beruházásnak köszön-
hetően a parkolás így egyszerűb-
bé és rendszerezettebbé válik, mi-
közben a társasház körüli terület is 
megőrzi az évről évre kellemesebb 
lakótelepi zöldterületet is. A Barát-
ság útját érintő további beruházás 
a Barátság útja 45. szám előtti par-
koló rekontsrukciója, melynek ke-
retén belül a meglévő gyephézagos 
burkolatú parkoló felújításra kerül, 
és újabb parkolókkal bővül, a köz-
lekedő út szilárd burkolatot kap(ott) 
– nyilatkozta lapunknak Csopják 
Anita, városüzemeltetési osztályve-
zető. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Új aszfaltburkolatot kapott 
a Barátság útja
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mint arról e lapszámunkban is írtunk, az önkormányzat 2018-ban és 2019-ben felújítja a nagy 
forgalmat lebonyolító Városi utakat. a Duna-parti lakótelepen már szinte teljesen elkészültek 
a szakemberek a barátság útja felújítási munkálataiVal. hamarosan megkezDőDik a hunyaDi út 
felújítása, De a terVekben szerepel a határ út is. a két út költségeinek támogatásához összesen  
99.276.855 forintra nyújtott be pályázatot az önkormányzat – tuDtuk meg csopják anitától, a Duna-
keszi polgármesteri hiVatal Városüzemeltetési osztály Vezetőjétől. 

- A két út felújításának támogatására 
2018 áprilisában nyújtott be pályá-
zatot az önkormányzat, ám döntött 
arról is, hogy a pályázat eredményé-
től függetlenül idén nyáron elkez-
dődik a Hunyadi út felújítása, mely-
nek összköltsége 79.067.599 forint – 
mondta az osztályvezető asszony, aki 
tájékoztatását a gyűjtőút jelentőségé-
nek bemutatásával kezdte.

- A Hunyadi út az egyik legfonto-
sabb gyűjtőútként funkcionál város-
unkban. Az észak-keleti városrész 
teljes területét feltárja, helyi közös-
ségi buszjárat és kerékpársáv halad 
rajta. Déli végpontján csatlakozik 
a 21101 számú országos közúthoz, 
a Kossuth Lajos utcához. A Hunya-
di út 70. szám alatt működik a Du-
nakeszi Óvodai Humán Szolgáltató 
Központ és Könyvtár Piros Tagóvo-
dája. A Hunyadi utcán át közelíthető 
meg a közeli Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, a Gérecz Attila Uszoda is (és 
innen érhetők el a városközpont hi-
vatali intézményei és létesítményei 
is). A Hunyadi út a vasúttal párhu-
zamosan fut, összeköttetést teremt 
a MÁV Dunakeszi Nagyállomás és 

Gyártelep megállója között és elérhe-
tővé teszi a Kossuth Lajos utcán ha-
ladó helyközi buszjáratok megállóit.

- Immár közel harminc éve kapott 
szilárd burkolatot a Hunyadi út, me-
lyet tizenöt évvel ezelőtt újítottak fel 
utoljára. 2012-ben  kerültek kiépítés-
re a viacolor burkolattal ellátott for-
galomcsillapító eszközök, mint pl. 
a fekvő rendőrök. A kerékpársávot 
2012-ben festették fel, melyen azóta  
csak eseti, alkalmi jellegű karban-
tartó beavatkozások történtek. Emi-
att az útpálya és a járda műszaki ál-
lapota erősen leromlott, nincs egysé-
ges utcakép. 

- A Hunyadi út - Széchenyi utca – 
Zápolya utca közötti szakaszán - a 
szilárd burkolatú út felújítása mel-
lett megújul a kerékpársáv, a járda és 
a zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
szerelvénye is. Az útpálya új kopóré-
teget kap, a meggyengült szerkeze-
tet szükség szerint megerősítjük. A 
meglévő forgalomcsillapító eleme-
ket, a fekvő rendőröket megőrizzük, 
szükség szerint megerősítjük, felújít-
juk. A meglévő jelzőtáblákat igény 
szerint cseréljük. Az új útburkolat-
ra felfestjük a meglévő kerékpársáv 
nyomvonalát. A járdák zökkenő-
mentes, új térkő burkolatot kapnak, 
a kereszteződésekben és az intézmé-
nyek megközelítéséhez süllyesztett 
szegélyt alkalmazunk. A gyengén 
látók, a látássérültek balesetmentes 
közlekedésének elősegítése érdeké-
ben taktilis burkolatot és vezetősá-
vot építünk. A csapadékvíz elvezető 
rendszer felszíni folyókáit megszűn-
tetjük, az útról, víznyelőkön keresz-
tül, közvetlenül vezetjük a zárt csa-
padékcsatornába a vizet. A folyókák 
megszüntetésével rendezettebb utca-
kép és növekvő zöld felület jön lét-
re. A meglévő zöld felületet újra élő-
vé formáljuk, a kialakult új zöldfelü-
leten bokrokat, cserjéket, fákat tele-
pítünk – sorolta a felújítás műszaki 

részleteit Csopják Anita, akitől meg-
tudtuk, hogy a felújításra kerülő út-
szakasz hossza 675 méter.

A felújítással érintett keresztező 
utcák: Váci Mihály, Széchenyi, Rad-
nóti Miklós, Fazekas Mihály, Tábor, 
Mátyás király, Barázda, Zápolya, 
ahol csupán a csatlakozás kiépítése 
történik meg.

- A Hunyadi út felújításával párhu-
zamosan átépül a járda az intézmé-
nyek felőli oldalon a Széchenyi út és 
a Tábor utca közötti szakaszon, va-
lamint a Piros óvoda előtti parkoló 
is felújításra kerül. Ott, ahol a járda-
szakasz utat keresztez, a gyalogosok 
akadálymentes áthaladását biztosító 
műszaki megoldást alkalmazunk. A 
kivitelezés része lesz még a nyomvo-
nalban érintett gyalogátkelőhelyek 
akadálymentesítése is – tájékoztatta 
lapunkat Csopják Anita, a Dunake-
szi Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztály vezetője.

A szerk.
Fotó: KesziPress

Hamarosan kezdődik 
a Hunyadi út felújítása
A gyűjtőút Széchenyi utca és a Zápolya utca közötti szakasza újul meg

Harminc éve 
kapott szilárd 
burkolatot 
a Hunyadi út, 
melyet 15 éve 
újítottak fel 
utoljára 

Csopják Anita városüzemeltetési 
osztályvezető

Dunakeszi Polgár
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Nyári igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Csépke András, 
a MÁV-START Zrt. 

vezérigazgatója és 
Szepessy Tamás, 

a Dunakeszi 
Járműjavító 

Kft. ügyvezető 
igazgatója írta alá 

a megállapodást

a máV-start zrt. 28 hónapra szóló szerzőDést kötött a Dunakeszi járműjaVító kft.-Vel a Vasúttár-
saság által üzemeltetett, több száz Vasúti személyszállító jármű főVizsgáinak, korszerűsítési 
munkáinak, futó- és balesetes jaVításainak elVégzésére.

Az együttműködéstől a 
szolgáltatási színvonal, és 
ezáltal az utasok elége-
dettségének további javu-

lását, valamint az utasszám további 
emelkedését várja a vasúttársaság.

A karbantartás a járművek üze-
meltetése és a – megújult belső ki-
alakítású, kerékpárszállító résszel 
kiegészített, dizájnosabb személy-
kocsiknak köszönhetően – komfor-
tosabbá tett utazás szempontjából 
egyaránt fontos. Az utasbiztonságot 
és a komfortot növelő átalakításokat 
is érdemes a fővizsgálat keretében 
megvalósítani, hiszen a járműveket 
ilyenkor eleve szétszerelik, így – bár 
növekszik az átfutási idő – sokkal 
egyszerűbb együtt elvégezni a szük-
séges munkákat.

A szerződésnek köszönhetően a 
MÁV-START tevékenysége köny-
nyebben tervezhetővé vált; a vasút-
társaság számára biztonságot nyújt, 
hogy a szerződésben szereplő vas-

úti személyszállító járművek fővizs-
gálatát képzett szakembergárda vég-
zi el, határidőre és kifogástalan mi-
nőségben.

A megállapodás mintegy 19,5 mil-
liárd forint értékben, 2020 végéig ga-
rantálja Dunakeszin a javítói kapa-
citás lekötését és a folyamatos ár-
bevételt. A cégnél a munkaterhelés 
biztosításával sikerült megfékezni a 
2015-ig tartó munkaerőfogyást, az-
óta a dolgozói létszám 45% fölötti 
mértékben, több mint 150 fővel emel-
kedett. A növekedés elsősorban a fi-

zikai dolgozók létszámában figyel-
hető meg, ma már több mint 500-an 
dolgoznak a járműjavítónál, és – az 
újabb nagy értékű és magas presz-
tízst jelentő szerződéseknek köszön-
hetően – további bővülés várható. 
A magas színvonal folyamatos biz-

tosításához a bérek jelentős emelésé-
re is szükség volt: hároméves (2017-
től 2019-ig tartó) megállapodás kere-
tében 30%-kal emelkednek a bérek, 
ezt a gyár saját bevételeiből, álla-
mi források biztosítása nélkül ter-
melte ki. A cég a korábbi vesztesé-
ges vagy stagnáló gazdálkodás után, 
2017-ben már közel 60 millió forint 
nyereséget ért el, jelentősen növek-
vő megrendelésállomány mellett; a 
további kilátások még kedvezőbbek.

A MÁV-START Zrt. és a Duna-
keszi Járműjavító Kft. folyama-

tosan erősödő, stratégiai partne-
ri kapcsolata a jövőben tovább szé-
lesedhet; a két társaság az együtt-
működés egyéb formáit is keresi 
- tájékoztatta szerkesztőségünket a 
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazga-
tósága.

Ezúton értesítjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Dunakeszi 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, 2018. augusz-
tus 6-tól 2018. augusztus 17-ig  

terjedő időszak munkanapjaira a 
Polgármesteri Hivatalban igazga-
tási szünetet rendelt el, amely idő-
szak alatt az ügyfélfogadás szüne-
tel. Az ügyfélfogadás 2018. augusz-

tus 21-től a megszokott módon és 
időben üzemel.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Molnár György

Dunakeszi Város Jegyzője

19,5 milliárdos szerződést 
kötött a MÁV-START Zrt. 

a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel
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Városunk egyik legnépszerűbb sportcentruma a fenyő bowling klub, amely hosszú éVek óta nyújt 15 százalék 
keDVezményt a Dunakeszi Diófa nagycsaláDosok egyesülete tagságának, akik örömmel élnek a felkínált lehe-
tőséggel. a nagycsaláDosok országos egyesülete taValy inDította útjára azt az országos kampányt, melyet az 
akcióhoz csatlakozó sportegyesületek, klubok, Vállalkozások 15 százalék keDVezménnyel biztosítják szolgál-
tatásaikat. a Dunakeszi klub is csatlakozott az országos akcióhoz, melynek köszönhetően a Dunakeszi Diófa 
nagycsaláDosok egyesülete tagsága immár 30 %-os keDVezménnyel sportolhat a fenyő bowling klubban. 

Mint azt Gál Gel-
lért Ákostól, a 
Dunakeszi Dió-
fa Nagycsaládo-

sok Egyesülete elnökétől meg-
tudtuk, szervezetük tagsága an-
nak köszönhetően, hogy a Fenyő 
Bowling Klub csatlakozott az 
országos kampányhoz 
így már az eddig is él-
vezett 15% kedvez-
mény mértéke újabb  
15%-al emelkedett. 
A közös összefogás 
eredményeként az ér-
vényes tagkártyával ren-
delkező dunakeszi nagycsalá-
dosok 30 százalék kedvezmény-
nyel sportolhatnak a Fóti úti 
sportklubban. 

Békési János, a Fenyő Bowling 
Klub tulajdonosa érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a gyere-
keket, a nagycsaládosokat évek 
óta támogatják, így természetes 
volt, hogy újabb kedvezmények 
felajánlásával csatlakoznak a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete kampányához. Békési Já-
nos kiemelte, hogy a társadal-
mi felelősségvállaláson túl a tá-
mogatás hosszú távon lesz mér-
hető, hiszen az idő múlásával és 
a sportág megkedvelésével szin-

te természetes, hogy a gyerekek-
kel mind több szülő, felnőtt is el-
látogat a klubba, ahol kellemes 
környezetben tölthetik szabad 
idejüket, sportolhatnak, szóra-
kozhatnak, ünnepelhetik szüle-
tésnapjukat, a jeles családi ese-

ményeket. 
Dióssi Csaba polgár-
mesterként és négy 
gyermekes édesapa-
ként külön is kifejez-
te örömét, hogy a klub 
tulajdonosa az eddig 

is felkínált példaértékű 
támogatás mértékét meg-

duplázta. 
– Bár gyermekeim már nagy-

korúak, de tudom, hogy a ked-
vezmények mindig jó helyre ke-
rülnek, nemes célt szolgálnak. Bí-
zom benne, hogy a jól prosperáló 
városunk vállalkozásai is szíve-
sen csatlakoznak egy ilyen  szép 
kezdeményezéshez, amely tovább  
erősíti közösségépítő tevékenysé-
günket. Köszönjük Békési János 
úrnak, és mindenkinek, aki hoz-
zá hasonlóan csatlakozik a nemes 
kezdeményezéshez, támogatja a 
nagycsaládosokat, városunk la-
kóit – mondta Dióssi Csaba pol-
gármester. 

(Vetési)

Jelentős kedvezménnyel 
sportolhatnak a nagycsaládosok
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Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről.

Újabb állomásához érkezett 
a Városi Strand kialakítása. A sé-
tány meghosszabbítása után 
újabb padok kerültek kihelye-
zésre, kitáblázásra került a kutyás 
strand területe, kiépítésre került 
a közvilágítás és az új típusú, mo-
dern szolgáltató épületek. A cé-
lunk az, hogy évről évre nyújt-
sunk valami újat a Duna-part-
ra látogatóknak és fokozatosan 
emeljük a sétány színvonalát.

Döntés született az Önkor-
mányzatban az idei közvilágí-
tás-fejlesztésekről. A fejlesztés 
első ütemében körzetünk több 
pontja is érdekelt. Ennek meg-
felelően közvilágítást fog kapni 
a Kenu köz, és fejlesztjük a köz-
világítást az Örvény utcában, a 
Déli közben, és a Kisfaludy utcá-
ban is. Igény futott be még ezen 
kívül a Felhő utcából és az Uszály 
utcából is, azokat a kéréseket re-
ményeink szerint egy második 
ütemben teljesíteni fogjuk tudni.

Június 23-án a Malomárok la-

kóparki közösség vendége vol-
tam szokásos évi utcabáljukon. 
A lakóközösség nagyon össze-
tartó és a rendezvény is nagyon 
jó hangulatú volt, amelyet az ön-
kormányzat a lehetőségeihez 
mérten eszközökkel is támogat-
ni tudott.

A Jogi- és Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a Kiserdő utcából 
beérkező mozgássérült parkoló 
igényt és egyhangúlag támogat-
ta azt. Az illetékes osztály a meg-
valósítás ügyében a közeljövő-
ben fel fogja venni a kapcsolatot 
a kérelmezővel.

Gondot okozott a hónap folya-
mán, hogy a Duna soron ismét 
megjelentek a gazdátlan szemét-
kupacok. A Közüzemi Kft munka-
társai igyekeznek minden ilyes 
esetben gyorsan eljárni. Levelet 
kaptam egy kedves lakótársunk-
tól, aki egy régi problémára hívta 
fel a figyelmet, miszerint a Duna 
soron a Csurgó büfé előtt többen 
nem tartják be az egyirányú utca 
szabályt. A levélíró szerint köte-
lező haladási irány, vagy behaj-
tani tilos táblát kellene kihelyez-
ni a büfé elé. A témát a soron kö-
vetkező önkormányzati bizott-

sági ülésen napirendre vesszük. 
Bejelentés kaptam a Kagyló utcá-
ból egy eldugult vízelnyelő árok-
ról. Az árok takaríttatását meg-
kértem az illetékesektől. Két be-
jelentés is érkezett a Kiserdő ut-
cából, az egyik egy kiszáradt 
fáról, a másik egy túlnőtt fáról. 
Kértem a Közüzemi Kft-t, hogy 
vizsgálják meg a fák állapotát.

Továbbra is bíztatok minden-
kit, hogy vegyenek részt a vá-
ros járdaépítési programjában 
és a faültetési programunkban 
is. Legutóbb a Kikelet utcából és 
a Rév útról érkezett járdaépíté-
si igény, amelyet támogatni tud-
tunk. E-mailen szívesen tájékoz-
tatok mindenkit a részletekről.

A hónap folyamán több baba-
csomagot is kézbesítettem. Is-
ten hozta Mirát, Linettet, Szonját, 
Dávidot és Benjámint a közössé-
günkben!

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

tisztelt lakótársaim!

Alagligeten, a Tóth Ilona utca 
egyik társasházából kaptam ké-
rést a közterületen lévő parkolók 
helyrehozatalára. A Városháza ré-
széről felmérik az esőzéstől kiala-
kult gödröket és a helyreállítást 
megrendelik.

A Repülőtéri úti buszmegálló-
ban évek óta letépi valaki a me-
netrendet, ennek pótlását ismé-
telten kértem. 

A Faludi utcában a közterüle-
ti parkolás szabályozását kezde-
ményeztek a lakók. A kért forga-
lomterelő oszlopok kihelyezésé-
nek hivatalos kérelme beadásra 
került. 

A közlekedés alapvető szabá-
lyainak elsajátítását segítő KRESZ 
park kialakítása témájában kap-

tam kérdést és javaslatot a válasz-
tókerületemből. A Kőrösi iskola 
mellett épül fel egy sport és sza-
badidőpark, ill. itt lesz egy KRESZ 
pálya is a gyerekeknek.

A Gardénia köz előtt épülő gya-
logos átkelő kapcsán a Városhá-
za városüzemeltetési osztályáról 
telefonon tájékoztatták a közös 
képviselőt a kivitelezés üteméről. 
Amint arról korábban beszámol-
tam, egy új tervet kellett még el-
készíteni a kiemelt közvilágításra, 
emiatt késik a beruházás megva-
lósítása. 

Az Alagligeten épülő bölcső-
de gépkocsival való megközelí-
tése továbbra is kiemelten foglal-
koztatja a környéken lakókat. Az 
e témában kapott megkeresésre 

elmondtam, hogy az új intézmé-
nyek megközelítése - a rendelke-
zésemre álló információk szerint - 
nem a lakóparkon keresztül törté-
nik majd. Egyrészt az Alagi majori 
útról épül egy bekötőút, amely-
hez nem lesz a lakóparki utaknak 
kapcsolódása. Másrészt vizsgál-
ja a város annak megvalósítható-
ságát, hogy a Tesco körforgalom-
ból kerüljön kiépítésére egy má-
sik bekötőút. 

Logopédiai osztály indításának 
témájában is kaptam megkere-
sést. Tankerületi szinten a gödöl-
lői, ill. veresegyházi osztályok lát-
ják el a logopédiai szakfeladatot. 
Egy helyi különálló osztály indulá-
sának feltétele a szükséges mini-
mális létszám megléte, az osztály 

iskolán belüli fizikai elhelyezése, 
szakember alkalmazása, ill. az is-
kola alapító okiratának módosítá-
sa (ami egy éves folyamat).

Kérdést kaptam a Határ úti jár-
dafelújítás várható megvalósítá-
sával kapcsolatban. A Városhá-
záról azt a tájékoztatást kaptam, 
hogy a járdafelújításra az útfelújí-
tással és a kerékpárút kiépítésével 
egy időben kerül majd sor. Az út-
felújításra pályázatot adott be a 
város, a megvalósítás időpontjá-
ról az eredmény ismeretében tu-
dok majd pontosabb informáci-
ót adni.

Dr. Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

 képviselője

A sétány padokkal 
és kandelláberekkel bővült
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Terepszemlén: 
Benkő Tamás és Csopják Anita

Városszerte ismerős és bizony fe-
lettébb nagy tűrőképességet 
igénylő problémát jelent a regge-
li és délutáni közúti forgalmi hely-
zet. Ami Dunakeszi – és körzetünk 
– egyik fő közlekedési útvona-
la, a Pálya út Káposztásmegyerre 
vezető részének hétköznap kora 
reggeli és késő délutáni általános 
túlterheltségét illeti, azt csak még 
tovább fokozta – és hovatovább 
elviselhetetlenné tette – az M2 
felújításának elhúzódó, és az M0-s 
átmeneti lezárása. Végeláthatat-
lannak tűnő autósorok jellemez-
ték a Verseny utcát és a Pálya ut-
cát, reggelente és délutánonként; 
a jelenség az iskolai szünet bekö-
szöntével vált átmenetileg elvisel-
hetővé – olyannyira, hogy nyáron 
a rendőri irányítás sem szükséges. 
A közlekedésrendészet által a ká-
posztásmegyeri Külső Szilágyi út 
vasúti átjáró utáni részre kivezé-
nyelt rendőrök általában munka-
napokon reggel 7 és 8:30, vala-
mint délután 15 és 17 óra között 
teljesítettek itt szolgálatot. Ez az 
időszak a tapasztalatok szerint 
elegendő is arra, hogy jelentős 
mértékben segítsék a rendkívül 
nagy autóforgalom gördülékeny 
áthaladását. A szakszerű rendőri 
irányítás bizonyította azon – több 
lakótársammal egyetértésben 
megfogalmazott – elképzelésün-
ket, hogy az egysávos aluljáró mi-
att reggelente kialakuló közleke-
dési problémát egyszerűen orvo-
solná, ha a Külső Szilágyi út forgal-
mi rendjét megváltoztatnák, és a 
Dunakesziről az aluljárón át Ká-
posztásmegyerre tartó sáv lenne 
a főútvonal. Ez volna a legegysze-
rűbb és legolcsóbb, mindazon-
által leghatékonyabb megoldás 
is arra, hogy a Külső Szilágyi útra 
való kihajtás nehézsége miatt ne 
torlódjon vissza a forgalom reg-
gelente az átjáróba. Mindazonál-
tal a jelenlegi tervekben szereplő 
lámpásításra a Káposztásmegyer-
ről és az Auchan felől Dunakeszi-
re haladó forgalmi irány kezelé-
se miatt volna mégiscsak szükség 
– magyarán: a dunakeszi önkor-
mányzat által elkészített tervek 

globálisan kezelik a helyzetet –, 
mert az Auchan felől balra, az át-
járóba lekanyarodni szándékozó 
autóknak időnként elsőbbséget 
kell biztosítani azokkal szemben, 
akik Budapest irányából jobbra 
tartanak Dunakeszi felé. Ezt pe-
dig csak lámpával lehet megolda-
ni, ráadásul olyan távolságra az át-
járótól, hogy az Auchan felől érke-
zőknek legyen elegendő helye és 
ideje befordulni.

A repülőtér és az alsói Gizella 
utca találkozásánál a közelmúlt-
ban vissza-visszatérő gondot je-
lentett a csapadékvíz-elvezetés 
elégtelensége. Az utóbbi évek-
ben gyakran tapasztalható he-
ves esőzések, felhőszakadások, il-
letve télvíz idején az alsói Gizella 
utca végi ingatlanok elé és az asz-
faltútra folyik a sáros, üledékes 
csapadék, amely aztán lerakód-
va nem csupán az ott lakóknak és 
az arra közlekedőknek okoz szin-
te állandó kellemetlenséget, ha-
nem a felső aszfaltréteg minő-
ségét is károsítja. Ezt a folyama-
tot ráadásul csak erősíti, amikor a 
hulladékszállító autó, a repülőtér-
hez köthető autós forgalom, vagy 
egyéb, a mezőre tartó és onnan 
rendszeresen érkező munkagép 
a mezőről a műútra hordja a sa-
rat. A probléma kezelése érdeké-
ben az elmúlt időszakban az ön-
kormányzat városüzemeltetési 
osztályának vezetőjével, Csopják 
Anitával többször is tartottunk 
helyszíni bejárást, illetve számos 
alkalommal egyeztettünk az ott 
lakókkal. Ennek eredményeként 
kezdődött el május közepén, és 
fejeződött be június elején ezen 
terület a fentebb ismertetett 
problémák megoldását célzó ren-
dezésének első üteme. A csapa-
dékvíz elvezetése érdekében a Gi-
zella utca végi szakaszon több in-
gatlan előtt szikkasztórendszer 
telepítésére, szegélykövek leraká-
sára, a felső réteg újraaszfaltozá-
sára, valamint az utcának a mező 
szélével való találkozási pontjánál 
tereprendezésre került sor. A rep-
tér szélének és az utcatorkolatnak 
a találkozásánál egy körülbelül tíz 

méter hosszú, három méter szé-
les szikkasztóárkot is kialakítot-
tak. Hogy végül szükség lesz-e to-
vábbi területrendezésre, arról az 
elkövetkezendő időszakban az 
ott élők által tapasztaltak figye-
lembevételével, a műszaki meg-
oldási lehetőségeket mérlegelve 
lehet majd döntést hozni. Az ön-
kormányzat részéről mindeneset-
re ahogyan eddig, úgy a jövőben 
is a közös, a többség javát szolgá-
ló megoldások híveként közelí-
tünk a megoldandó problémák-
hoz, türelmet, együttműködést 
kérve és ajánlva.

A közelmúltban megtörtént 
a Lóversenypálya úgynevezett 
starthelyének Rozmaring utca 
és Pálya út által bezárt sarkának 
a beláthatóságot rendkívül meg-
nehezítő buja, zöld növényzet 
részbeni megszűntetése. Kezde-
ményezésemre, az önkormány-
zat kérésére a terület tulajdono-
sa megritkította a növényzetet, 
így azóta anélkül beláthatóvá 
vált a kerékpárútnak a kereszte-
ződés előtti szakasza, hogy a Pá-
lya út felé tartó autósnak ki kel-
lene gurulnia a kerékpársávra. 
Ezen – és az ehhez hasonló más, 
így például a Szakáll Ferenc utca 
és a Fóti út találkozási – csomó-
pont kapcsán ugyanakkor nem 
lehet elégszer felhívni a kerékpá-
rosok figyelmét arra, hogy amint 
azt az ide kihelyezett tábla is mu-
tatja, a kerékpársávot az azt ket-
tészelő autóút (Rozmaring utca) 
tulajdonképpen megszakítja, és 
mint az a KRESZ-táblán is látha-
tó, ide érve megszünteti a bicik-
livel érkezők elsőbbségét. Hiába 
az immáron a korábbinál sokkal 
jobb beláthatóság, ne feledjük: 
ezekben a csomópontokban is 
életbevágóan fontos a kerékpár-
ral és autóval közlekedők foko-
zott figyelme! A kihelyezett táb-
lák értelmében itt a kerékpáro-
sok kötelesek elsőbbséget adni 
az autóval közlekedőknek, ép-
pen a nehezen belátható Pálya 
út miatt.

A tavasz beköszöntével a fák 
lombjai városszerte el-eltakarnak 
közlekedési táblákat; a körzetben 
több helyen tapasztalt ilyen jelle-
gű problémák jelzése részemről 
folyamatos az önkormányzat felé, 

miként a zöld növényzet ritkítása 
is a Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. munkatársai részéről.

Folyamatban van a Muskátli ut-
cai közösségi ház – ebben az épü-
letben zajlik a háziorvosi rendelés 
és a védőnői szolgálat is – vizes 
helyiségeinek felújítása; a klubhá-
zat rendszeresen használók hoz-
zám intézett kérése alapján sike-
rült elérni, hogy végre zuhany-
zót alakítsanak ki. Ide kapcsoló-
dó hír, hogy a klubházban 2013 
októbere óta rendszeresen szer-
vezett gyermek-, egyéb közössé-
gi és sportfoglalkozások koordi-
nálását ősztől várhatóan az újon-
nan megalakuló Dunakeszi Alsó 
Fejlődéséért Kulturális Egyesület 
vállalja majd magára.

Hosszas tanakodást követően, 
nem utolsó sorban a rendkívül 
sok pozitív (köszönet értük!) visz-
szajelzés és az érezhető várako-
zás hatására szervezőtársaimmal 
– Szabolcs Csilla, Stadler Erika, Kiss 
Magyary Ilona – úgy döntöttünk, 
hogy idén is megrendezzük az al-
sói városrész hagyományos kultu-
rális rendezvényét, a 6. Dunakeszi 
ALcSÓfesztivált, amelyre szept-
ember 8-án, szombaton kerítünk 
sort.

Benkő Tamás, a 7. számú 
körzet képviselője

alagról és alsóról jelentjük
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Az ígért project hamarosan elkészül mindannyiunk örömére 

Júniusban végzett képviselői munka

Csőtörés volt a Kossuth köz végében 
06.09-én. Az ideiglenes helyreállítást 
aznap elvégezték a DMRV munkatár-
sai. Morvai János kirendeltségvezető 
úr érdeklődésemre tájékoztatott, 
hogy várhatóan 3-4 hetet csúszik a 
végleges helyreállítás. Az osztály il-
letékesétől a Kossuth köz végében 
és az előtte lévő – Kossuth köz 5. sz. 
– szikkasztókút takarítását kértem a 
végleges helyreállítási munkálatok 
végeztével

 - A Szondi utca 7. előtti csatornafe-
dél mellett beszakadt az aszfalt, me-
lyet az egyik Szondi utcai lakó jelzett. 
Két nappal később a bak kihelyezése, 
majd a következő héten a végleges 
helyreállítás is megtörtént 

- Érdeklődés benyújtása a Kos-
suth L., a Rákóczi út /Báthory-Klap-
ka utca között/, a Klapka utca ele-
je /zsákutca/ és a Klapka gyártele-
pi szakasznál a Krúdy-Zápolya utca 
közötti rész rekonstrukciója felől.  
A válasz e-mailben tájékoztattak, 
hogy a Kossuth L. utca felújításának 
ütemezéséről szóló egyeztetésről 
a Magyar Közúttól eddig még nem 
érkezett információ. A Rákóczi útra 
ugyan készült felújítási terv, de ab-
ban az esetben kerülhet rá sor, ha 
a város költségkerete lehetővé te-
szi (újra fogom jelezni a Rákóczi út 
felújításának összegét 2019. janu-
ár elején, hogy benne szerepeljen 
az éves költségvetés elkészítése so-
rán). A Klapka utca járdaépítésének 
beruházása idén augusztusban fog 
megtörténni, míg az útfelújítás álla-
potfelmérése folyamatban van

- A Dobó utcai aluljáró takarítását 
az esőzések után elvégezték  

- Érdeklődés e-mailben a Mányoki 
Ádám téren lévő rendezetlen ingat-
lan további sorsáról a Jogi Osztály 
vezetőjétől 

- Érdeklődés szintén írásban a Kos-
suth L. utca 8. előtti rácsos víznyelő, 
ill. a Kossuth-Kálvin János utca sarok 
szegélycseréjének helyreállítása, va-
lamint a Klapka utcai gyalogos felül-
járó közelébe kért térfigyelő kamera 
kihelyezés kérelme miatt 

- A Klapka utcában végig, Gyárte-
leptől a Zalán utca. elejéig a parlagfű 
megelőzése érdekében a gaz levágá-
sát 06.30-áig el kell végeznie a MÁV-
nak. Pár nappal a hó vége előtt ismét 
jeleztem a kérelmet, egyben kértem 
emlékeztessék ígéretére a MÁV ille-
tékesét  

- Ismételten a Bajtárs-Barázda ke-
reszteződésénél található keresztrá-
csos víznyelő felújítását kértem és a 
Hunyadi utca 7. előtti megsüllyedt rá-
csos víznyelő helyreállítását

- A Hunyadi-Zrínyi utca, valamint a 
Zápolya-Király utca sarkon lévő bok-
rok megvágását és a fák gallyazását 
a közüzemisek elvégezték. Az elvég-
zett munkálatok miatt köszönetét fe-
jezte ki egy Zrínyi utcai úr, a köszö-
netnyilvánítást továbbítottam a Köz-
üzemi vezetője felé

- A 6-os körzethez tartozó Fóti úti 
szakasz – Batthyány és Luther Már-
ton tér között – járdaépítését 06.21-
én megkezdték a munkálatokat el-
nyert Megyeri-Kovács Kft. dolgozói. 

- Zápolya utca 31. előtti víznye-
lő mellett beszakadt út, de az ingat-
lan közelében zörgő csatornafedél 

helyreállítását, ill. a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetnél lévő kiszáradt fa 
lombkoronájának megvágását is kér-
vényeztem. Az előzőekben felsorolt 
problémák miatt a Zápolya utca 31. 
ingatlan tulajdonosa fordult hozzám

- A Sződi-Mikszáth sarkon lévő rá-
csos víznyelő tisztítását és a körülöt-
te lévő hordalék eltakarítását ismét 
jeleztem

- Újabb kátyúk megszüntetése: 1. 
Hunyadi-Alkotmány találkozása kö-
zelében, 2. Klapka utca 45. előtti csa-
tornafedél mellett

- A biztonságos gyalogos közle-
kedés érdekében a Tábor és a Király 
utca találkozása közelében kialakí-
tott gyalogos átkelőhely miatt kérték 
intézkedésemet. A helyszín szemléje 
végeztével a lehetséges alternatívák 
közül a legmegfelelőbb kiválasztása 

jelenleg folyamatban – véleményem 
szerint akusztikus jelek –, melyre köz-
lekedés technikai szempontok alap-
ján fog, sor kerülni   

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6. számú választókörzet 
képviselője  
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az év ezen időszakában a 2018. évben terve-
zett fejlesztések többségének az év elején el-
fogadott költségvetéssel összhangban törté-
nő végrehajtása zajlik, mivel az intézmények-
ben csak a szorgalmi időszak végén, azaz a 
nyári szünetben valósítható meg. 

1. Folyamatban van körzetünk legnagyobb 
beruházásának a Szakorvosi Rendelő Inté-
zet bővítésének és teljes belső felújításának 
az előkészítése. A kivitelezés során sor kerül 
a belső tér teljes felújítására, új orvosi műsze-
rek beszerzésére, az épület körüli parkoló bő-
vítésére és teljes felújítására. 

2. Eszterlánc Óvodában 2 csoport szobá-
ban padló burkolat cseréjére, a locsoló rend-
szer felújítására, az épület régi részén tiszta-
sági festésre, a titkárságon plusz ablak be-
építésére kerül sor. Ezen kívül egy új kerék-
pár tároló állvány telepítésre is sor kerül. A 
Szent István Iskola elköltözése miatt az óvo-
dába új ételszállítási útvonalat is ki kell épí-
teni.

3. János utcai tagóvodában is telepítésre 
kerül egy kerékpár tároló állvány, valamint a 
csoportszoba nyílászárók utólagos szigete-

lésére, a kazán és fűtés felújítására, valamint 
tisztasági festését végzik el a szakemberek.

4. Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz. alatti iroda 
épületben megújul az informatikai rendszer, 
új klíma berendezés és szúnyoghálók beépí-
tésére kerül sor, kicserélik a tárgyaló padló 
burkolatát és felújítják a térvilágítást.

5. Helytörténeti Múzeumban a tavaly el-
végzett nyílászáró cseréket követően a kő-
műves javításokra és a múzeum belső terei-
nek teljes festésére kerül sor.

6. Hosszú időszakot követően megújul a 
Lányi Ferenc park. Bízom benne, hogy a park 
megújulását követően nem válik a vandálok 
áldozatává. Első lépcsőként a park szökőkút-
ja újul meg.

7. A már említett SZTK beruházás mellett itt 
említem meg körzetünk másik nagy építkezé-
sét. Ugyan nem Önkormányzati beruházás-
ban, de gőzerővel zajlik a katolikus iskola átépí-
tése is. A szakemberek ezekben a napokban a 
tető cseréjét hajtják végre. 

8. A Bárdos Lajos Általános Iskola két épü-
lete között – 2017. nyarán – kialakított járda 
újabb szakasszal bővült. A járda a Kandó Kál-
mán sétány mentén, az egyik társasház olda-
la mellett, - a közös képviselővel egyeztetve - 
az Önkormányzat tulajdonában lévő közterü-
leten került kialakításra.

Az elmúlt időszakban 4 újszülöttnek vihet-
tem ki a babaköszöntő csomagot, Isten hozta 

Sárát, Ádámot, Leventét és Zétényt körzetünk-
ben. Nekik és szüleiknek jó egészséget kívá-
nok!

A nyári időszakban a programok körze-
tünkbe költöznek. Elsőként hamarosan kez-
dődik a már hagyományosnak mondható 
Jam Jazz Fesztivál, augusztusban pedig az 
augusztus 20-ai ünnepség. A részletes írást 
megtalálhatják ezen kiadvány más oldalain. 
Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

Az Önkormányzat 2018. évre tervezett beru-
házásai céljai között több városi járda viacolor 
burkolattal való ellátása is szerepel, ennek ke-
retein belül újult meg a Fóti út északi részén 
húzódó járdánk is. 

A járdafelújítás és az érintett gyalogátke-
lőhelyek akadálymentesítése a Híd ABC-től a 
Határ útig, a páros oldalon történt. A járda vo-
nalvezetése az ingatlanhatároknak megfele-
lően lett kialakítva. A Fóti út mindkét oldalán 
akadálymentesítettük a gyalogátkelőhelye-
ket, a zöldterület rendezés pedig jelenleg fo-
lyamatban van. 

Itt a kerékpárszezon!
Örömmel látom, hogy a jó időre való tekin-

tettel számos lakótársamnál hamar előkerül-
tek a biciklik. Jó hír a kerékpárosok számára, 
hogy városszerte frissen festjük a meglévő 
kerékpár sávokat, amely az alábbi területeket 
érinti: Liget utca, Tompa Mihály utca, Radnó-
ti Miklós utca, Madách utca, Hunyadi, Tábor, 
Tisza, Mátyás Király, Deák Ferenc utca, Ko-
dály Zoltán, Nándori, Kápolna és Pálya utca. 
Természetesen, ahol szükséges a gallyazás 
is megtörténik, hogy a két keréken közleke-
dőknek gördülékenyebb és kényelmes útvo-

nalat biztosíthassunk. A bicikliseket és a gép-
kocsivezetőket ezúton is arra szeretném kér-
ni, hogy legyünk nagyon figyelmesek az uta-
kon, ügyeljünk a KRESZ szabályaira és előzzük 
meg a baleseteket! 

Népszerű a szabadstrand
A 2017-ben kiépült Duna-parti szabad-

strandunkat idén még tovább építettük, szé-
pítettük. A partszakasznál lévő sétány han-
gulatos világítással, kandelláberekkel, új pa-
dokkal és szemetesekkel bővült, e mellett két 
büfét is telepítettünk a helyszínre, melyek fi-
nomabbnál finomabb falatokkal és hűsítő ita-
lokkal várják a vendégeket. A labdarúgó vi-
lágbajnokság ideje alatt – egészen július 15-
ig – óriás LED kivetítőn követhetik nyomon a 
mérkőzések eseményeit a strandra érkezők. 

Hamarosan kialakítunk egy tanösvényt, 
hogy a fiatalok játszva ismerhessék meg a 
Duna-parti élővilágot. Izgalmas ábrákkal, fel-

adatokkal és leírással készülünk, melyeket 
minden évben megújítunk majd. Természe-
tesen egy külön partszakasz továbbra is a ku-
tyával érkezőknek van fenntartva.  

Fő célunk, hogy legyen a Duna-partunk-
nak egy olyan része, amely az igazi közössé-
gi élmények helyszínéül szolgál, ahova jó ér-
zés „leugrani” egy fárasztó nap után kikap-
csolódni a családdal, barátokkal vagy akár 
háziálatokkal is.

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán

10. számú választókörzet 
képviselője

kedves 
lakótársaim!

megújult a fóti 
úti járdánk

Új járda épült 
a Kandó Kálmán sétányon
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körzeti 
képviselőink jelentik

A lakótelepen élők az elmúlt 
időszakban megtapasztalhat-
ták, hogy jelentős felújítások 
valósultak meg lakókörnyeze-
tünkben. Ezek közül a legjelen-
tősebb a Barátság útjának tel-
jes körű aszfaltozása, az úttest 
kiszélesítése, melyhez kapcso-
lódóan a Barátság út 16-18-20. 
számú épülethez tartozó par-
kolóhoz vezető földes út is asz-
falt burkolatot kapott. A beru-
házás jelentős változást jelent 
az ott parkoló gépkocsi tulajdo-
nosok számára. A sáros, olykor 
vízzel telített földes utat felvál-
totta a kulturált és kényelmes 
megközelítést biztosító aszfalt-
út. A fejlesztés eredményeként 
a körzetben élők és az óvodát 
megközelítő gépjárművezetők 
számára kifogástalanná vált a 
parkolás lehetősége.

Ugyancsak pozitív változás a 
Barátság út 2-4-6. számú épü-
letben élők számára, hogy a 
Kegyeleti park oldalán elké-
szült a járda egészen az autó-

buszmegállóig. A beruházás jó-
voltából az idős emberek és a 
babakocsival közlekedő édes-
anyák egyaránt kényelmesen 
közelíthetik meg az autóbusz-
megállót.

Bízom benne, hogy nemcsak 
az én számomra igazi öröm-
hír, hogy az elmúlt időszakban 
a Szent István Parkban szépen 
cseperedő születésfák újabb, 
2017-ben született gyerekek 
tiszteletére ültetett születésfá-
val gazdagodott. Igazán öröm-
teli és felemelő érzés, hogy év-
ről évre újabb és újabb gyere-
kek születését ünnepelhetjük, 
akik szülei jóérzéssel csatla-
koznak az általam életre hívott 
kezdeményezéshez, „érkezé-
süket” szívesen örökítik meg 
az emléktáblán. A közked-
velt parkban elhelyezett vala-
mennyi emléktáblát felújítot-
tuk, védelmet jelentő bevona-
tot kaptak, melyek reményeink 
szerint nemcsak az időjárás vi-
szontagságainak, de a felelőt-

len, pusztításra hajlamos a sze-
mélyek elítélendő cselekede-
teinek is ellenállnak. Reménye-
im és meggyőződésem szerint 
a jó szándékú, a nemes kezde-
ményezést támogató és védel-
mező lakótársaink vannak na-
gyon nagy többségben, akik 
ezt jelenlétükkel, a park ápo-

lásával, rendszeres látogatásá-
val is kifejezésre juttatják. En-
nek reményében kívánok va-
lamennyi választópolgárnak 
élményekben gazdag szép 
nyarat!

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Kárpáti Zoltán: Újabb jelentős felújítások 
és fejlesztések lakókörnyezetünkben

Kezdje mindenki egyenlő esélyekkel a tanévet!
iDén is meghirDetjük az éVek óta sikeres iskolaDoboz aDománygyűjtési akciót, melynek szabó józsef társaDalmi 
kapcsolatokért felelős tanácsnok, önkormányzati képViselő a megálmoDója. 

A felhívást a Dunakeszi Polgár 
2018. júniusi lapszámában már 
közzétettük, de úgy gondol-
juk nem lehet elégszer kérni, és 

hangsúlyozni, hogy aki teheti, segítsen, 
mert ami talán sokak számára – akik ad-
ják – nem jelent különösebb nehézséget, ám 
akik kapják, azok számára nagyon sokat je-
lent a közösség segítsége, támogatása. 

Bizonyára sokan tisztában vannak vele, 
hogy mennyire megterhelő anyagilag egy 
iskolakezdés és nem minden család és szü-
lő engedheti meg magának, hogy akár 
csak a nélkülözhetetlen dolgokat is besze-
rezze gyermekének. A program 2014-ben 
látott napvilágot és eltökélt célja, hogy a 

karácsonyi ajándékdoboz-akció mintájá-
ra segítsük a rászoruló gyermekeket egy 
iskolakezdő-csomaggal, hogy mindenki 
egyforma esélyekkel indulhasson a tanév-
ben. Az előző években nagyon sokan csat-
lakoztak a képviselő úr által kezdeménye-
zett jótékonysági akcióhoz, számos fel-
ajánlás érkezett, sőt mi több, sokan saját 
készítésű dolgokkal támogatták a hátrá-
nyos helyzetű családokat.

A 2018/19-es évre szervezett iskolakez-
dési adománydoboz- akció keretein belül 
főként füzeteket, írószereket, tolltartókat, 
iskolatáskákat, tornazsákokat és minden 
egyéb olyan eszközt (színes ceruza, festék, 
gyurma, vonalzó, zsírkréta, körző, stb.) vá-

runk, amelyekre az iskolában szükségük le-
het a diákoknak.

Az adományokat a DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársa köz-
reműködésével juttatjuk el a támogatandó 
családok részére. A felajánlásokat augusz-
tus 17. (péntekig) fogadjuk a Polgármes-
teri Hivatalban működő Programirodá-
ban és a DÓHSZK Család és Gyermekjóléti 
Központban (Bajcsy-Zsilinszky út 32.) egy-
aránt.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy csat-
lakozzon a közösségi együttműködéshez, 
ezzel is segítve egymást! A támogatásokat 
előre is köszönjük!

Dunakeszi Programiroda

A földes, olykor sáros, vizes utat felváltotta az aszfaltburkolat
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

Szeretnél tagja lenni egy lendületes, 
fiatalos csapatnak?

Akkor Te vagy a mi emberünk…
Keressük azt a precíz, önállóan dolgozni tudó, 
munkájára igényes vidám kollégát, aki szeretne 
virágüzletünkben teljes munkaidőben dolgozni. 

Ha van virágkötői végzettséged jelentkezz személyesen 
üzletünkben vagy küldd fényképes

önéletrajzodat a sonnenblumen@t-email.hu címre.

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu
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MESEKÖNYV DUNAKESZIRŐL
„a közeli napokban bemutatott monográfia első köte-
te után, hogy a legkisebbekről se feleDkezzünk meg, 
az önkormányzat jóVoltából elkészült Városunk me-
sekönyVe. a mesekönyVben ismert, Városi helyszínek 
eleVeneDnek meg, az izgalmas történeteken keresztül 
az olVasónak lehetősége nyílik bebarangolni egész Du-
nakeszit!"

"Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani város-
unk óvónőinek és Dr. Kere-
kes Dórának, – a Monográ-
fia főszerkesztőjének - hogy 
megírták a meséket és részt 
vettek a könyv létrejöttében. 

Tekintettel arra, hogy balla-
gó óvodásaink az iskolás évek 
kapujába lépnek, az önkor-
mányzat minden ballagóhoz 
eljuttatta a mesekönyv egy-
egy példányát, hogy felkészít-
se a leendő diákokat az iskolás 
évekre, melyek alatt már ők 
maguk forgathatják a könyvet 
és olvashatják az izgalmas tör-
téneteket Dunakesziről.  

Természetesen az óvodák-
ban is hagyunk egy példányt, 
hogy a legkisebbeknek is le-
hetőségük legyen az óvó né-
nik által megismerni a mese-
könyvet.

A mesekönyv - a többi, du-
nakeszi termék mellett – meg-
vásárolható a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálatán 
1200 Ft-os áron” – olvasható a 
város honlapján.

a környezetVéDelmi és renDezett Városért tanácsaDó testület az elmúlt iDőszakot is teVékenyen töltötte. tag-
jaink bejárták a lakókörzeteket, és számos észreVételt tettünk elsősorban VárosrenDezési kérDésekben, úgy 
mint gallyazás Vagy éppen annak elmaraDása, renDezetlen magán- Vagy közterületek, csapaDékVíz elVezetésé-
nek problémái, közlekeDési és parkolási kérDések, illegális hullaDéklerakás. 

Ezeket a problémákat összesítet-
tük, majd a Lakosságszolgálati 
Osztályra és Erdész alpolgármes-
ter úrhoz továbbítottuk. Öröm-

mel számolhatunk be arról, hogy beszá-
molónk írásáig a problémák egy részét már 
meg is oldották, más ügyekben még felmé-
rések, előzetes munkák folynak. A város-
részek jelentős részét ezzel együtt rend-
ben találtuk. Kérjük azonban továbbra is 
a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben 
bármilyen problémát észlelnek környe-
zetvédelmi-városrendezési kérdésekben, 
keressenek minket elérhetőségeinken: a 
rendezettvarosert@freemail.hu e-mail 

címen, vagy telefonon a 20-923-5149-es 
számon. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre töb-
ben vesznek részt a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésben, azonban erre a to-
vábbiakban is biztatjuk a lakosságot. Kér-
jük továbbá a szelektív szigetek szabályos 
használatát, valamint a kihelyezett kutya-
ürülék-gyűjtők rendszeres és funkciójá-
nak megfelelő igénybe vételét. Ezzel a kis 
odafigyeléssel valamennyien tehetünk vá-
rosunk tisztaságáért és a városüzemeltetés 
költséghatékonyságáért!

Köszönjük a sok előzetes megkeresést 
azok részéről, akik az idei köztisztasági 

nap után érdeklődtek. Természetesen idén 
is megtartjuk az eseményt, további infor-
mációkért olvassák el részletes felhívásun-
kat! 

Testületünkben múlt hónaptól változás 
állt be. Vincze Nikolettet felváltotta Ba-
logh Beatrix új tagunk, akinek itt is ered-
ményes munkát kívánunk. Vincze Niko-
lettnek pedig ezúton is köszönjük a több 
éves, lelkes, maradéktalan munkát, mely-
lyel nagyban hozzájárult Dunakeszi ered-
ményes környezetvédelméhez.

Budai János
 testületi tag

Ismét lesz Dunakeszi 
Önkéntes Köztisztasági Nap
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Dióssi Csaba, Berki Csilla, Tóth Csaba, Bukszár Péter, Erdész Zoltán, Juhász Ádám

Leütötték és kirabolták áldozatukat 

Polgármesteri elismerés 
a bűncselekményt feltáró rendőröknek
az ügy jelenlegi állása szerint igencsak pórul járt az a két ViDéki férfi, akik leütöttek, megVertek 
és kiraboltak egy Dunakeszi férfit, akitől elVették a nála léVő néhány ezer forintot. a hatékony 
renDőri felDerítő teVékenységnek köszönhetőn pélDás gyorsasággal elfogták a Város egyik mun-
kásszállóján élő elköVetőket a Dunakeszi renDőrkapitányság munkatársai. az ereDményes akció-
ban résztVeVő renDőröket jutalomban részesítette Dióssi csaba polgármester, a rablás elköVető-
ire peDig a renDőrség tájékoztatása szerint kettőtől nyolc éVig terjeDő szabaDságVesztés Várhat. 

- 2018. június 3-án, a késő esti órák-
ban két ismeretlen férfi megvert, le-
ütött és kirabolt egy negyven éves du-
nakeszi lakost a Kádár utca és a Klap-
ka utca kereszteződésében. A 23 éves 
és a 49 éves elkövető a sértettől elvet-
ték személyes okmányait és pénzét. 
Az elkövetők az áldozattól követelték 
a telefonját is, de azt nem sikerült el-
venni – ismertette a bűncselekmény 
körülményeit Bukszár Péter. 

A törzszászlós elmondta; a bűncse-
lekmény elkövetése után széles körű 
adatgyűjtésbe kezdtek, begyűjtötték a 
térfigyelő kamerarendszer informá-
ciót, több személyt hallgattak meg. 

– Az információk birtokában  jú-
nius 11-én este már tudtuk, hogy hol 
tartózkodnak a bűncselekmény elkö-
vetői, akiket másnap hajnalban, négy 
órakor elfogtunk a Béke úton lévő 
Dunakeszi Munkásszállón. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei lakcím-
mel rendelkező két férfit gyanúsított-
ként hallgattuk ki, akiknek később - 
őrizetbe vételük mellett - előzetes le-
tartóztatásukat indítványoztuk, ami 
megvalósult.  A sértettől ötezer forin-
tot vettek el, ami rablásnak minősül, 
a törvény a bűncselekményt kettőtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztés-
sel bünteti – ismertette a tényállást 
Bukszár Péter törzszászlós.

A sikeres akcióban közreműkö-
dő rendőröket a városházán fogadta 
Dióssi Csaba polgármester, aki rö-
vid beszédében az együttélés szabá-
lyainak betartásának társadalmi je-
lentőségét hangsúlyozta. Mint fogal-
mazott; mindhiába valók a közös-
ség és az egyén védelmét, nyugalmát 
és biztonságát szolgáló legszigorúbb 
szabályok, ha vannak, akik azokat 
nem tartják be, mások életébe „bele-
gázolnak”.

- Szerencsére Dunakeszin az utóbbi 
négy-öt évben azt tapasztaljuk, hogy a 

bűncselekmények száma felére csök-
kent, a felderítéseké pedig duplájára 
nőtt. Ez egy rendkívül kedvező ten-
dencia. Meggyőződésem, hogy a leg-
jobb megelőzés a rendőri tevékenység 
hatékonysága, aminek az egyik leg-
fontosabb „üzenete”, hogy az elköve-
tő biztos lehet benne, előbb, utóbb el-
fogják – jelentette ki a polgármester.

Dióssi Csaba köszönetét fejezte ki 
a rablás körülményeit felderítő és az 
elfogásban résztvevő rendőröknek, 
akik példás hatékonysággal oldot-
ták meg a békés Dunakeszi életében 
rendkívülinek számító súlyos bűn-
cselekményt. 

– Bízom benne, hogy az igaz-
ságszoltatás is ilyen hatékonysággal 
jár el, mint ahogyan önök végezték a 
munkájukat – emelte ki a polgármes-
ter. Dióssi Csaba köszönetet mondott 
Tóth Csaba ezredesnek, városi rend-

őrkapitánynak, akinek irányításával 
jött létre – mint fogalmazott – Du-
nakeszi közbiztonsági „aranykora”. A 
polgármester és Erdész Zoltán alpol-
gármester elismerő oklevelet és aján-
dékcsomagot adtak át az eredményes 
akcióban résztvevő rendőröknek:  
Stefanovics Hajnalka törzsőrmester-
nek (képviseletében Berki Csilla al-
ezredes vette át), Bukszár Péter törzs-
zászlósnak, Juhász Ádám főtörzsőr-
mesternek.  

Tóth Csaba ezredes a rendőrkapi-
tányság valamennyi munkatársa ne-
vében mondott köszönetet az önkor-
mányzat elismeréséért, és kijelen-
tette, hogy a jövőben is megtesznek 
mindent Dunakeszi közbiztonságá-
nak megőrzése érdekében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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a már megszokott, jól ismert helyszínen, a Dunakeszi 
önkormányzat Duna-parti gyermeküDülőjében kezDő-
Dött el július 2-án az augusztus 17-ig tartó hagyomá-
nyos, „ép testben ép lélekkel” mottójú nyári tábor. 

Az első napon, a sokak 
számára már meg-
szokott táborgyűlés-
re mintegy 160 gyer-

mek sorakozott fel. Roska Péter, 
aki kezdettől a táborok közked-
velt vezetője ezúttal is humor-
ba ágyazott módon ismertet-
te a táborrendet és bemutatta 
azt a tizenkét, korábbi évekből 
is jól ismert, népszerű pedagó-
gust, akik az elkövetkezendő 
hetekben segítenek abban, hogy 
a táborlakók élményekben gaz-
dagodjanak. Munkájukat idén 
is segítik a nyári közszolgálati 
munka keretében tevékenykedő 
középiskolás diákok. 

A mindennapos szabad 
programok – reggeli lovas ko-
csikázás, sportjátékok, kézmű-
ves foglalkozások, több alka-
lommal megtartott hétvégi Ki 
Mit Tud?-ok – mellett számos 
vendég is érkezik, akik műso-
raikkal, bemutatóikkal szóra-
koztatják  majd a gyerekeket. 

A teljesség igénye nélkül emlí-
tette a táborvezető Keserű And-
rea ékszerkészítőt, a Görömbő 
Kompániát, a régi fegyvere-
ket, íjakat s azok használatát 
bemutató Szálas Jenőt, a ró-
mai hagyományőrzők moz-
galmas hadijátékát, valamint 
a Cakkumpakli Színház visz-
szatérően népszerű műsorát. 
Két újdonság is szerepel az idei 
programok között. Az Önkor-
mányzat támogatásával szer-
dánként a városi busszal utaz-
va felkereshetik a városi Gérecz 
Attila Uszodát. S ugyancsak 
első alkalommal jön el a gyer-
mekműsorairól jól ismert Isz-
kiri Zenekar énekes szólistája, 
Baricz Gergő. A csütörtöki na-
pokon pedig az elmaradhatat-
lan kirándulások során elláto-
gatnak többek között a Buda-
kalászi Vadasparkba, a Pálvöl-
gyi Barlangba, a Veresegyházi 
Medvefarmra valamint a Vas-
úttörténeti Parkba. S ha majd 

elérkezik a táborzárás, gálamű-
sorral búcsúznak az idei tartal-
mas vakációtól.  

A tábor népszerűségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy már hatszáz jelentkezőt 
regisztráltak, ám akik még ez-
után szeretnének hosszabb-rö-
videbb ideig kihasználni a tá-
bor lehetőségeit, azok számá-
ra is biztosítva van a részvétel. 
Először a táborvezetőt kell ke-
resni, akitől megtudhatják, mi 
a hivatalos menetrendje a fel-
vételnek. Fontos tudni, hogy 
a korábbi évekhez képest nem 
módosultak az árak és a csalá-
di kedvezmények is változatla-
nul érvényesek.

A tábornyitás alkalmá-
ból meglátogatta a gyereke-
ket Dióssi Csaba polgármes-
ter és Szabóné Ónodi Valéria, a 
DÓHSZK igazgatója. A polgár-
mester elmondta, hogy minden 
évben arra törekednek a tábor-
vezetéssel közösen, hogy a va-
kációt hasznosan, élmények-
ben gazdagon töltsék el a di-
ákok, s legyen miről mesélni 
majd a tanévkezdéskor osztály-
társaiknak. Szabóné Ónodi 
Valéria hivatalosan is megnyi-
totta a tábort, majd Dióssi Csa-
ba a népszerű Smile palacsintá-
val örvendeztette meg a gyere-
keket. 

Kérdésünkre elmondta a pol-
gármester, hogy a települése-
ken önkormányzati feladat a 
nyári táboroztatás. Sok helyen 
valamilyen ok miatt erre nincs 
lehetőség, és ahol van, ott sem 
mindenhol tartalmas. Duna-
keszin nagyon jó hagyomány 
alakult ki, itt az Önkormányzat 
nem kötelező feladatnak, egy-
szerű gyerekmegőrzésnek fogja 
fel ezt a szünidei programot. A 
legfontosabb, hogy értelmesen, 
élménydúsan töltsék el a nyarat 
a gyerekek.  Bizonyíték erre az 
a tény, hogy évről évre jönnek 
visszatérő táborlakók is.

A DÓHSZK munkatársai az 
első napon elhoztak egy ala-
pítványi támogatásból juttatott 
kosárlabda felszerelést, labdá-
kat és végre igazi kapuk kerül-
tek a népszerű focipályára. 

    Végezetül elmondjuk, hogy 
idén is menetrendszerű városi 
busszal érkezhetnek reggelente 
a gyerekek a táborba és délután 
is igénybe vehetik a járatot. 

Akik ezután érdeklődnek a 
táborozási lehetőségről, azok 
megkereshetik a táborvezetőt a 
roskapeter@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-30-348-5453 
telefonszámon.  

Katona M. István
Fotó: SunnyPhoto 

és a szerző felvételei 

Ezúttal is nagy sikere volt a közkedvelt palacsintának

Nyári tábor 
a Duna partján
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Gellérfi Pál kiállítását Tuzson Bence államtitkár nyitotta meg, az alkotóművész tevékenységét Nagy Emil, 
a Brunerszky Galéria vezetője méltatta 

bár a Voke józsef attila műVelőDési központ rekonstrukciós munkálatainak befejezését kö-
Vetően a megújult magyarság galériában renDeztek már néhány tárlatot, De a korszerű 
kiállítóhelyiség, Valamint gellérfi pál grafikusműVész tárlatának ünnepélyes megnyitójára jú-
nius 22-én került sor.

A népes közönséget, vala-
mint Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselőt, 
miniszterelnökségi ál-

lamtitkárt, illetve a kiállító művészt 
és Nagy Emilt, a Brunerszky Galéria 
vezetőjét Harangozó Katalin, a kiál-
lítás ötletgazdája és szervezője kö-
szöntötte. 

Avató beszédében az államtitkár 
arról szólt, hogy az egyén szabadság-
élményét a művészetben tudja meg-
élni akkor, amikor egy művészi alko-
tás szemlélése közben megérzi ezt az 
élményt, s ennek következtében más 
típusú alkotó ereje is megerősödhet.    

– Amikor mindez nem csupán az 
egyénben történik meg, hanem egy 
közösség is lehetőséget kap erre, ak-
kor ez a szabadság érzés ez az alkotó 
erő egy egész közösségre képes hat-
ni – mondta. Majd arról szólt, hogy 
Dunakeszin az utóbbi időben meg-
erősödött a kulturális igény. 

A továbbiakban kifejtette, hogy a 
képzőművészet esetében a szabadság 
megéléséhez szükség van az alkotó-
ra, az alkotásra, a befogadóra, és arra 
a térre is, mint ez a korszerű tech-
nikai feltételekkel rendelkező galé-
ria, amely ezt az élményt képes meg-
adni. Utalt arra is, hogy a művésze-
ti igény egy ekkora városban sokkal 
nagyobb, fontos, hogy olyan alkotó 
és kiállító terek jöjjenek létre, ahol 
ennek az élménynek a megélése min-
denki számára lehetőséget biztosít… 

– Nem csupán a képzőművészetre 
gondolok, – folytatta. – Bár a nagy-
apám festőművész volt, a húgom pe-

dig szobrász restaurátor. Nagyon 
fontos Dunakeszin a zene, hiszen 
van itt egy kitűnő zeneiskola, annak 
is teret, lehetőséget kell adni a to-
vábbfejlődéshez. Egy ekkora telepü-
lés képes már arra, hogy a művészeti 
ágak szinte mindegyike, lehetőséget 
kapjon és a várost képviselő szemé-
lyeknek kötelessége, hogy ebben se-
gítséget adjanak. 

– Nekünk az a kötelességünk, 
hogy támogassuk a művészeteket, a 
művészeket, és a művészeti élmény 
megadását, mert csak így lesz ez az 
ország erős és csak akkor mondhat-
ják utódaink száz év múlva is, hogy 
ez az ország Magyarország – mondta 
befejezésül az államtitkár. 

Ezzel hivatalosan is megnyílt a ga-
léria, jelentette be Harangozó Kata-
lin, majd átadta a szót Nagy Emil-
nek, hozzátéve, hogy ő és Gellérfi Pál 
egyaránt dunakeszi lakosok. Hozzá-
tette, hogy a város szinte kifogyha-
tatlan a felfedezésre váró művészek-
ből.             

– Korunk felszínes világában hoz-
zászoktunk, hogy mindent nagyon 
gyorsan kell elkészítenünk, ami 
gyakran a minőség rovására megy 
– kezdte megnyitóját Nagy Emil. – 
Az igazi alkotó munka ezt nem tűri 
meg. Az igazi alkotónak az a jellem-
zője, hogy a kezdeti sikertelenség 
után is halad tovább az úton és elsa-
játítja azt a képességet, hogy új uta-
kat keres.  

Kifejtette, hogy Gellérfi Pál realis-
ta rajzolóként aposztrofálja magát. 
Ezt az itt kiállított képek is igazolják. 

A realizmusa mégsem szolgai máso-
lás. A kompozíciót nagyon gondosan 
megválasztja, és hozzáteszi a maga 
valóságát, amivel egy új realitás szü-
letik. Olyan részleteket is kidolgoz, 
amiket a mindennapokban képtele-
nek vagyunk észrevenni. 

– Művészeti alkotásokkal foglal-
kozóként kijelenthetem, hogy azok, 
akik a rendelkezésükre álló művé-
szet folyamatos fejlesztésével képe-
sek az adott látványt uralni, a leg-
magasabb színvonalat képviselik… 
Gellérfi Pál művészetével két éve ta-
lálkoztam az Elízium című önálló 
kiállításán és azonnal lenyűgözött. 
Szinte földbe döngölt azzal a tech-
nikai tudással és szakmai alázattal, 
mely a képeiről visszaköszön. 

Ezzel a minőséggel a tárlatot meg-
tekintő közönség is szembesülhetett. 
Kijelenthetjük, hogy művei kivételes 
közönségsikert arattak. 

A tárlatnyitón Harangozó Katalin 
bejelentette, hogy a Dunakeszi Jár-
műjavító Kft. ügyvezető igazgatójá-
val, Szepessy Tamással a Magyarság 
Galéria további tevékenységének tá-
mogatására együttműködési szer-
ződés aláírására kerül sor. (A doku-
mentumot lapunk megjelenése előtt 
aláírták. A szerk.)   

A kiállítás július 13-ig, munka-
napokon 9-20 óráig megtekinthe-
tő. A művészről bővebb információt 
és munkássága részleteiről a www.
gellerfipal.com honlapon lehet rész-
letesen tájékozódni.   

Katona M. István
A szerző felvételei 

GALÉRIA AVATÓ 
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A Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola

hangszeres tanárai 
alkotta trió; 

Dobai Szabolcs, 
Juhász Teréz, 
Bergl Noémi 

nagyszerű műsorVálasztás, kiVáló kórus- és hangszeres muzsika Valamint énekproDukció; minD-
ez együtt Volt az iDei hagyományos jótékonysági búcsúnapi hangVersenyen, melyet június 17-én 
renDeztek a jézus szíVe templomban. 

A kezdetet jelző csengetést 
követően Diósi Tamás or-
gonaművész, a Szent Mi-
hály templom kántora szó-

laltatta meg Dietrich Buxtehude dán-
német orgonista, a barokk kor egyik 
legfontosabb zeneszerzőjének „D-dur 
preludium” című művét. 

A megjelenteket Balatoni Ágota Má-
ria köszöntötte, köztük Szádoczky Ká-
roly mesterkanonok plébánost, vala-
mint Dr. Lányi Cecíliát, a templomépítő 
Lányi Ferenc unokáját       

Közös éneklés következett, Szakáll 
Lászlóné vezetésével, dr. Tasi László, a 
templom kántora orgonakíséretével a 
közönség elénekelte a XVII. századból 
való  „Örvendezzünk jertek…” kezdetű 
népéneket, melynek szövegét Sík Sán-
dor írta.

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
hangszeres tanárai alkotta trió, Juhász 
Teréz csellón, Bergl Noémi zongorán 
és Dobai Szabolcs hegedűn varázslatos 
előadásban szólaltatta meg Johann Se-
bastian Bach halhatatlan Air című mű-
vét. A műsor folyamán még egy alka-
lommal zenéltek, ekkor a tizenhatodik 
században élt német zeneszerző Johaim 
Pachelbel „Canon” című művét adták 
elő.

Az énekkarok sorát a Szent Mihály 
templom Kamarakórusa nyitotta meg. 
Színvonalas előadásukban, Diósi Tamás 
vezényletével elhangzott többek között 
Haydn Az úrra hagyjad útad… című 
műve. 

Különleges előadást hallgathattunk 
ezután. Gaál Kinga, aki Dunakeszin él, 
a Bárdos Lajos Általános Iskola tanuló-
ja volt, s jelenleg a Nyíregyházi Egyetem 
ének, zene, népzene és népi kultúra sza-
kos hallgatója, koboz kísérettel népze-
nei ihletésű egyházi énekcsokrot adott 
elő. Emlékezetes produkcióját vastaps-
sal honorálta a közönség.

Ezután következett a két nagy múltú 
énekkar. Előbb a Servite Ökumenikus 
Kórus dr. Gyombolainé Kindler Edit ve-
zényletével előadta többek között Bár-
dos Lajos „Trónodhoz lépünk” című 
művét s hallhattunk egy ősi ír áldást 
„Az úton” címmel.   

A templom Harmonia Sacra Kóru-
sa változatos programot állított össze. 
Szakáll Lászlóné vezényletével előadták 
Johann Heinrich Kyburtz, XVIII. szá-

zadi német, zeneszerző, majd Melchior 
Vulpius ugyancsak német reneszánsz 
alkotó egy-egy művét. A továbbiakban 
magyar szerzők, nevezetesen Halmos 
László, Bárdos Lajos és Harmath Artúr 
által komponált egyházi tárgyú műve-
ket hallhattunk. Mindkét énekkar elő-
adása most is a tőlük megszokott magas 
színvonalú volt.  

Szádoczky Károly atya idézte az 
egyik kórusmű Prohászka Ottokár püs-
pök által írt szövegének részletét, mely 
így szólt: „Hiszek Jézus szentséges szí-
vében, s mindent átölelő nagy szerete-
tében…”. A világban sok a hidegség, sok 
szívben kihűlt a szeretet, ámde Jézus 
szíve a szeretet lángoló tűzhelye s egy 
kicsit lángra gyújthatja az emberiség 
szívét, fogalmazott az atya. A haldok-
ló Szent Ágoston püspököt idézte, aki 
az őt körülvevőknek azt mondta: „Tér-
jetek vissza a szívhez”. Ezt kell monda-
ni jelen világunkban is. Egy hasonlat-
tal köszönte meg a koncertet, mond-
ván, olyan volt, mint egy sokszínű me-
zei csokor.

Végezetül az egyesített énekkar Varga 
László zsoltár feldolgozását és Jeremiah 
Clarke angol barokk szerző „Jertek áld-
juk Istent…” kezdetű művét énekelte 
dr.Gyombolainé Kindler Edit és Szakáll 
Lászlóné vezényletével. Az emlékezetes 
koncert idén is Dunakeszi Város Ön-
kormányzata, valamint Dr. Lányi Cecí-
lia támogatásával jött létre.    

Katona M. István
A szerző felvételei

Búcsúnapi koncert 2018
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a múlt éVi nagy sikerű hagyományteremtő kezDeményezés nyomán június 12-re ismét szentiVánéji koncertet 
hirDetett körönDi esték címmel a Dunakeszi szimfonikus zenekar. a bizonytalan iDőjárás miatt azonban ezút-
tal a Voke józsef attila műVelőDési központ színháztermében került sor az egyébiránt most is óriási sikerrel 
megtartott hangVersenyre. 

A nézőteret megtöltő közönséget 
Csoma Attila, a művelődési köz-
pont igazgatója köszöntötte, mél-

tatva a Szent Iván éjjelére meghirdetett ze-
nei program jelentőségét. 

Ha nem is az egész éjszakát, de a késő es-
tét a zene bűvöletében tartotta meg a zene-
kar. Képletesen szólva a kitűnő hangzással 
megszólaló együttes Farkas Pál vezényle-
tével képzeletünkben elűzte az év legrövi-
debb éjszakáját s ünnepelte a napfelkelté-
vel eljövő fényt, világosságot.

A koncert első száma a manapság ke-
véssé ismert magyar komponista, karmes-
ter, hegedűművész és zenetanár, a Szlová-
kiához tartozó Bártfa város szülötte, Kéler 
Béla Rákóczi nyitánya volt. A zeneszer-
zőről annyit, hogy az 1800-as évek máso-
dik felében korának sikeres, részben szóra-
koztató szalonzene alkotója, egyébként ko-
moly szimfonikus művek szerzője, a bécsi 
udvar legmagasabb méltóságainak elisme-
rését is kivívta. 1856-tól négy éven át kato-
nakarmesterként tevékenykedett a Monar-
chia 10. gyalogezredében, ahonnan egész-
ségügyi okok miatt kellett leszerelnie. A 
koncerten hallott műve ősbemutató is volt, 
ugyanis – miként azt Farkas Pál elmond-
ta – a zenekar Bártfára készül Kéler prog-
rammal, s előadásukra a Világörökséghez 
tartozó városközpontban lévő katolikus 
templomban kerül sor. A romantikus Rá-
kóczi nyitányt főpróbaként játszották el, 
nagy sikerrel.     

Liszt Ferenc Les Preludes című szimfo-
nikus költeménye a zeneszerző egyik leg-
többet játszott műve. Az egy tételes darab-
ban a halál, mint örök emberi sors jelenik 
meg, ezt követi a boldog szerelem gondo-
lata, majd a harci téma következik a rézfú-
vósokkal, s végül a zenekar erőteljes meg-
szólalásával a győzelmet ünnepelhetjük. A 
közönség pedig a mű előadását vastapssal 
ünnepelte.

Felix Mendelssohn Szentivánéji álom 
című zenekari szvitje – melynek bemutatá-
sára 1843-bankerült sor – a Shakespeare-i 
vígjáték tündérvilágának tökéletes illúziót 
keltő megjelenítése. Ezúttal két tétel, az in-
termezzo és a Nászinduló hangzott el. Mi-
ként a színdarabban, úgy a zenei megszó-
lalásban is megjelent a sajátos angol tün-
dérvilág, az athéni kézművesek bolondo-
zása és a szerelmi bonyodalmak varázsa. A 

Nászindulóhoz pedig nem sok hozzáfűz-
ni való van, hiszen az esküvők elmaradha-
tatlan részeként él a köztudatban manap-
ság is. 

A nagy orosz zeneszerző, Muszorgszkij 
Éj a kopár hegyen című hangverseny fan-
táziája „mozgásba hozta” a közönség fan-
táziáját is. A művet Gogol Szent Iván éj 
című drámája ihlette s a borzongató zene 
megjelenítette az éjszakában megnyíló te-
metői sírokból kikelő szellemek világát. A 
boszorkányszombatot megülő lelkek hó-
dolattal köszöntik uralkodójukat, a Sátánt 
ám az orgia tetőpontján megszólaló temp-
lomi harang visszakergeti mindannyiukat 
a föld alá s a szinte tomboló akkordokat le-
csendesítő gyönyörű harmóniákkal kö-
szönthetjük a napfelkeltét, a fény vissza-
tértét. Dicsérve az egész est nagyszerű ze-
nekari előadását, talán ebben a darabban 
érezhettük leginkább azt a rendkívüli kon-
centráltságot, ami az együttes sajátja. 

S mintegy csattanóként, végezetül a hu-
szadik század egyik kiemelkedő alkotó-
ja, Arthur Honegger Pacific 213 című, 
alig több mint nyolc perces műve szólalt 
meg. Ihletője egy gőzmozdony volt, ami 
a huszadik század első felének technika-
ilag már tökélyre fejlesztett járműveként 
rótta a világ vaspályáit. A mű a legendás 
mozdony elindulásával kezdődik, pom-
pás hanghatások sorozatával érzékelhet-
jük a vonat felgyorsulását, 120 kilométeres 

óránkénti sebességgel történő száguldá-
sát, majd a megérkezés lelassuló tempóját. 
Csak gratulálni lehet e különleges alkotás 
műsorra tűzéséért. 

Itt teszünk említést a vetítésekről. Meg-
szokhattuk már, hogy Somogyi Ágnes ze-
nekari titkár a korábbi hangversenyek kí-
sérő látványaként is mindig a zeneszámok 
hangulatát növelő vetített képek összeál-
lítójának mestere. Most is így volt, mind-
egyik darab „megkapta” a stílusban tökéle-
tesen igazodó látványvilágot, képileg talán 
a Honegger mű volt a legkülönlegesebb, 
hiszen itt a valóságos mozdony bravúros 
operatőri munkával láttatott működését 
figyelhettük meg. 

A ráadás most sem maradhatott el. Az 
idei esztendő 60. koncertjét produkáló ze-
nekar visszatért Kéler Bélához és a katona-
zenekari motívumokat is felhasználó Ka-
tonaélet című zenekari darabbal köszönt el 
az egész esti előadástól fellelkesült közön-
ségtől. 

A koncertet ezúttal is Dunakeszi Város 
Önkormányzata, a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma, a Dunakeszi Járműjavító 
Kft. valamint a művelődési központ támo-
gatta. A Köröndi esték következő előadása 
július 13-án lesz, akkor filmzenéket szólal-
tat meg a zenekar.

Katona M. István
A szerző felvétele

SZENTIVÁNÉJI KONCERT – másodjára 
A Rákóczi nyitánytól a mozdonyzenéig 
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Ökoballagás 
a Bárdos Iskolában

Magas szintű elismerések 
a Fazekas iskola pedagógusainak

Költözik a Dunakeszi Járásbíróság

a bárDos lajos általános iskolában iDén a szülői mun-
kaközösség és a neVelőtestület közös Döntése alap-
ján hagyományteremtés céljából ökoballagást szer-
Veztünk. ez nem 180 fokos forDulatot jelent iskolánk 
életében, hiszen már korábban is igyekeztünk környe-
zettuDatosan gonDolkoDni, a tanulókat a fenntartha-
tóságra neVelni, és ezzel együtt csökkenteni az iskola 
ökológiai lábnyomát. 

nagyon sok szép ereDménnyel zárták a 2017-2018. tan-
éVet a Dunakeszi fazekas mihály német nyelVoktató 
nemzetiségi általános iskola tanulói. a tanéV során 
számos Városi, megyei és területi Versenyen értek el 
kiemelkeDő ereDményt tanulmányi és sportVersenyen 
egyaránt. 

Az iskola pedagógusai a 
tanév során fáradhatatla-
nul készítették fel tehet-

séges tanítványaikat a versenyek-
re, s közben a lassabban haladókra 
is nagy figyelmet fordítottak. En-
nek köszönhetően az iskola tanul-
mányi átlaga 4,57 lett, a közel 850 
tanulóból 201 diáknak kitűnő lett 
a bizonyítványa. 

Az Éneklő Ifjúság Hangverse-
nyen az idén alakult Iuvenes Voces 
kórus ezüst minősítést szerzett 
Endesné Bodzsár Csilla vezetésé-
vel és Dr. Gyombolainé Kindler 
Edit és Vitkóczi Henrietta szakmai 
támogatásával.

A városi Pedagógus na-
pon a Dunakeszi Tankerüle-

ti Központ elismerésében része-
sült Nemeshegyiné Bali Barbara, 
Párniczky Péterné, Bajkán Kata-
lin, Csomai Renáta, Karlbauer Bá-
lint, Futaky Linda, Horváth Tibor.

A tanév legnagyobb elismeré-
sét a tanévzáró ünnepségen adta 
át Eich László tankerületi igaz-
gató: Lindmayer Zsuzsanna taní-
tó, több mint 30 éves pedagógusi 
munkájának elismeréseként Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet kapott 
(képünkön). 

Köszönet az iskola minden pe-
dagógusának az egész év során 
végzett odaadó, magas színvona-
lú munkájáért!

Papné Szalai Csilla
intézményvezető

Ideiglenesen új épületbe költö-
zik a Dunakeszi Járásbíróság. 
2018. augusztus 7. napjától a 

2120 Dunakeszi, Fő út 24. szám 
alatt található intézményben foly-
tatja munkáját.

A költözésre a Verseny utcai 
épület leromlott állapota és hely-
hiány miatt van szükség, illetve 
azért, mert az Országos Bírósági 
Hivatal a Dunakeszi Járásbíróság 
helyén új, 21. századi követelmé-
nyeknek megfelelő „minta” bíró-
sági épület létrehozását célzó be-
ruházást valósít meg.

A Dunakeszi Járásbíróság 
elérhetőségei az alábbiak:

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53.
Telefax: 06-27/341-249

Telefonszámok:
06-27/341-099 (központ)
06-27/341-349 (központ)
06-27/341-986 (elnöki iroda)
 06-27/342-012 (elnök asszony)
A Dunakeszi Járásbíróság köl-

tözése 2018. augusztus 2-6 között 
lesz, ez idő alatt az ügyfélfogadás 
szünetel. A bíróság 2018. augusztus 
7. napján 9-11 óra között panaszna-
pi félfogadást és egész napos (9-12 
és 12:30 - 15:30) ügyfélfogadást tart 
– olvasható Dunakeszi Város Ön-
kormányzata honlapján.

Az iskola épületében 
nem élő virágok-
ból készül a balla-
gási dekoráció évek 

óta, azokat maguk a gyerekek 
készítik technika óra kereté-
ben Kirsch Ferenc Lászlóné ta-

nárnő precíz előkészítésével. A 
meglévő készlet minden évben 
felfrissül, kiegészül, de újra és 
újra feltűnik az iskolai rendez-
vények dekorációs kellékeként. 
Így volt ez ebben a tanévben is. 
A ballagás ökoságát azonban 
nem csupán ez fémjelzi. Gyö-
nyörű látvány, mikor az ünnep-
ség végeztével az osztályok lég-
gömbjei együtt indulnak útra, 
majd szemünk elől eltűnve jel-
képezik, hogy megkezdődött a 
nagybetűs élet, szétszéledünk a 
világban. De hová tűnnek ezek 
a lufik? Mi lesz a sorsuk? Örök-
re az égben maradnak? Termé-
szetesen mindenki tudja a vá-

laszt: nem. A tömegesen felszál-
ló léggömbök zavarhatják a lé-
giközlekedést is. A lehulló gumi 
pedig nehezen lebomló hulla-
dékként jelentkezik, szennye-
zi a környezetet. A festék és a 
gumigyártáshoz használt ada-

lékanyagok beszivároghatnak a 
talajba. Kis mennyiségben ezt 
még feldolgozza a természet, 
de ha egy városban több száz 
léggömb száll fel, az már nagy 
mennyiség. Az élőlényeknek 
sem tesznek jót a leérkező gu-
midarabok. Ha egy madár vagy 
bármilyen más állat lenyeli, ak-
kor nem tudja megemészteni, 
ezért elpusztul.

Másképp kezdtünk el gon-
dolkodni. Fát ültettünk. Min-
den ballagó osztály egyet.   

Mi elkezdtük. Ki csatlakozik 
hozzánk?

Agócs Mónika 
DÖK patronáló tanár
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Az iskola 
meghívását 
örömmel fogadta el 
Széchenyi Krisztián 
és felesége, 
Széchenyiné 
Plesovszki Petra

különleges VenDég érkezett június 13-án a széchenyi istVán általános iskolába. a néVaDó kései 
leszármazottja, széchenyi krisztián találkozott a Diák önkormányzat napján a tanintézmény Di-
ákjaiVal. 

A meghívás eredetileg négy 
Széchenyinek szólt, ám 
Gábor, Krisztián báty-
ja, valamint Tímea és 

Géza a család nagycenki mauzóle-
umának restaurálását felügyeli. A 
vendéget, aki feleségével, Széche-
nyiné Plesovszki Petrával érkezett, 
Czimmermann Judit intézményve-
zető köszöntötte. Ezt követően a di-
ákok egy csoportja modern táncfan-
táziával rukkolt elő, aminek azért is 
örült a házaspár, mert mindketten 
táncművészek, a Varidance együttes 
tagjai. Róluk annyit, hogy a Tánc-
művészeti Főiskola néptánc tagoza-
tán végeztek, s több esz-
tendei néptáncolás 
után váltottak, s a 
tíztagú együttes-
ben világzené-
re alkot a társulat 
stílusban hozzá 
illő produkciókat.

A 34 éves Krisz-
tián nagy lelkese-
déssel és szeretet-
tel beszélt család-
ja történetéről. 
Természetesen 
szóba került a 
„legnagyobb ma-
gyarként” szá-
mon tartott gróf 
Széchenyi István és munkássága, de 
megemlítette a korabeli, ugyancsak 
az ország javára munkálkodó Szé-
chenyiket is, köztük Széchenyi Pált, 
akinek egyébiránt kilencedik mel-
lékági leszármazottja, s aki a Rákó-
czi szabadságharcban jeleskedett, 
később pedig kalocsai érsek, majd 
győri kanonok volt. 

Közelebb az időben, szülei, nagy-
szülei sorsát idézte fel, akiket a Rá-
kosi Mátyás vezette állam kisem-
mizett és a kitelepítettek szomorú 
sorsában is osztoztak. Vagyonukat 
később sem kapták vissza, a nagy-
cenki kastélyt sem birtokolják, azzal 
együtt, hogy a család emlékeivel tele 
van az épület s ott van eltemetve Szé-
chenyi István is. Az egyik diák kér-
désére elmondta, hogy pillanatnyi-
lag nem viseli a grófi címet, mivel 
azt 1945 után eltörölték, de a meg-
változott rendszerben gondolkodik 
rajta, hogy anyakönyvezteti. Egyéb-
ként elmondta, hogy teljesen átlagos 

életet él, panellakás-
ban laknak s mind-
kettejük számára je-
lenleg a tánc a leg-
fontosabb foglala-
tosság. 

A világban szerte 
széjjel közel százhat-
van leszármazott él 
jelenleg, időről idő-
re, ha nem túl sűrűn 

összejönnek, hogy kö-
zösen emlékezzenek a dicső elődök-
re és erősítsék kapcsolataikat.

Felesége hangsúlyozta, hogy min-
dig úgy élt és úgyis fog élni, hogy 
méltó legyen a Széchenyi névhez. Saj-
nos, azt tapasztalja, hogy az emberek 
nagy többségének Széchenyi István-
nal véget ért a történelem. Ezért is 
fogadta örömmel a meghívást, hogy 
elmondhassa, ősei mit tettek az or-
szágért, a nemzetért. Nagyszerű kez-
deményezés a találkozó, mert, mi-
ként az intézményvezető asszony el-
mondta, a napjainkban tapasztal-
ható tájékozatlanság olyan kínos 
dolgokat is eredményez, mint példá-
ul az, amikor az iskolába olyan hiva-
talos levél érkezik, melyben a név-
adót nem az eredeti helyesírással ha-
nem „Szécsényiként” írták. S a szá-
mos diákkérdés azt is jelezte, hogy a 
történelemkönyvek lapjain olvasha-
tók mellett mennyire fontosak lehet-
nek az ehhez hasonló személyes ta-
lálkozások a történelemmel.  

Végezetül átadták a vendégeknek 
az iskola évkönyvét, valamint a nagy 
múltú kerámia szakkörük által ké-
szített plakettet. 

Katona M. István
A szerző felvételei

SZÉCHENYI A SZÉCHENYIBEN
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Paskó Csaba atya (középen), 
a kép jobboldalán Makláry Ákos atya, a KÉSZ elnöke

A szervezőmunkát kö-
vetően autóbuszunk 
június 9-én reggel 5 
órakor indult el Du-

nakesziről és egy budapesti ki-
térőt követően délelőtt 10 óra 
után érkeztünk meg Szabad-
kára. Innen egy rövid buszos 
városnézés után idegenveze-
tőnkkel, Tóth Borisszal kiegé-
szülve robogtunk tovább Új-
vidék felé. Utunkat végig sza-
kadó eső kísérte, de Újvidék-
re érkezve már kisütött a Nap 
és remek kirándulóidő köszön-
tött ránk. Újvidék egy pezsgő 
és élhető város, számtalan kul-
turális és egyéb programot kí-
nál mindenkinek. A város ne-
vezetességeinek megtekinté-
sét követően a Duna túlpartján 
lévő péterváradi erődöt vet-
tük be. Újvidék Duna hídjait 
a NATO repülői 1999-ben le-
bombázták, szerencsére ennek 
ma már szemmel látható nyo-
ma nincs, ugyanakkor a lel-
kekben mély nyomot hagyott. 
A péterváradi erőd a máso-
dik legnagyobb ilyen jellegű 
építmény Európában, az erejét 
mutatja, hogy a történelem so-
rán senkinek sem sikerült be-
vennie. 

Fantasztikus az az építészeti 
és mérnöki teljesítmény, ahogy 
a több mint 100 hektáron fek-
vő építményt megtervezték és 
kialakították. Láthatóan déli 
szomszédunk is kezdi felis-
merni a turizmusban rejlő le-
hetőségeket, ezt mutatják az 
erőd területén és a péterváradi 
óvárosban zajló nagyszabású 
felújítási munkálatok.

Az erőd megtekintését köve-
tően folytattuk utunkat Karló-
ca felé. A kisvárosban először 
megtekintettük az 1699-i bé-
kekötés helyén emelt Békehozó 
Miasszonyunk kápolnát. A bé-
keszerződést a Habsburg Biro-
dalom, a Velencei Köztársaság, 
az Orosz Birodalom és az Osz-
mán Birodalom küldöttei írták 
alá egy faépületben. Ennek az 

egykori háznak az utódja a ma 
is látható klasszicista békeká-
polna, amelynek négy ajtaja a 
négy szerződő hatalmat jelké-
pezi. 

Bár a karlócai béke Magyar-
ország sorsát döntötte el, a ma-
gyarság képviselői nem kap-
tak helyet az asztalnál. Rólunk 
döntöttek, de nélkülünk. 

A Szerémség kitűnő sző-
lőtermő vidék, borai mesz-
sze földön híresek, így nem 
maradhatott el egy borkósto-
ló sem, amelyet szintén Kar-
lócán a Zsivanovics borház-
ban ejtettünk meg. Az alapí-
tó a XIX. században kezdett el 
méhészettel, majd később bo-
rászattal foglalkozni. A család 
azóta is követi a hagyományt. 
A régi parasztházból kialakí-
tott méhészeti múzeumban 
megismerkedhettünk a méhé-
szet alapjaival is. A borkósto-
lón hétfajta bort (köztük a he-
lyi különlegességnek számító, 
gyógynövényekkel fűszerezett 
bermetet) és háromféle mézet 
kóstolhattunk meg. 

Késő este érkeztünk meg 
szabadkai szállásunkra, ahon-
nan egy nyugalmas estét köve-
tően vasárnap reggel Kelebiára 
vitt az utunk, ahol Paskó atya 

már nagy szeretettel várta cso-
portunkat és ismerősként kö-
szöntött bennünket. 

A 10 órakor kezdődő szent-
mise keretében került sor a 
Dunakeszi keresztények ado-
mányaiból elkészült színes 
üvegablak felszentelésére. A 
kelebiai templomban a Szen-
tek köztünk élnek című üveg-
kép sorozatot végignézve ta-
valy ősszel született a gon-
dolat, hogy harmincharma-
dikként készüljön el boldog 
Romzsa Tódor püspök és 
vértanú festett üvegabla-
ka. Romzsa Tódor kárpát-
aljai görögkatolikus püspök 
volt, aki a kommunisták ál-
tal elkövetett bestiális gyilkos-
ság áldozata lett 1947. október 
27-én. A szovjet hatalom ül-
dözte a keresztényeket, külö-
nösen a görögkatolikusokat. 
Hitehagyottaknak tartották 
őket, és rá akarták venni arra, 
hogy térjenek vissza az orto-
dox vallásra. Romzsa Tódor 
püspök védte a híveit, és véd-
te a nemzetiségeket is. Az ün-
nepi szentmisén a szentbeszé-
det Makláry Ákos atya, a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
ség országos elnöke mondta, és 
görögkatolikus rítus szerint ő 

szentelte meg az elkészült vit-
rázst. 

Makláry Ákos atya fő gon-
dolata a következő volt: ahogy 
a napfény átragyog a színes ab-
lakon, úgy az Isten is átragyog-
ja a szenteket. Kiemelte, hogy 
Romzsa Tódor egy olyan euró-
pai ember volt, aki tudta, hogy 
ragaszkodni kell keresztény ér-
tékeinkhez, a keresztény gyö-
kereinkhez, hiszen nincs eu-
rópai lét, európai élet anélkül 
hogy a keresztény gyökerein-
ket megtagadnánk. Romzsa 
Tódor pedig ezt olyan radiká-
lisan élte meg, hogy képes volt 

az életét is odaadni. A vérta-
nú püspököt II. János Pál pápa 
2001-ben avatta boldoggá.

A felemelő ünnepet követő-
en a plébánia Márton Áron kö-
zösségi házában kötetlen be-
szélgetéssel és ebéddel foly-
tatódott a program. A finom 
ételeket Paskó atya – aki sok 
egyéb munkája és pozíció-
ja mellett mesterszakácsi cím-
mel is büszkélkedhet - felügye-
lete mellett a plébánia munka-
társai készítették az udvaron 
található pazar kialakítású ke-
mence segítségével. 

Dr. Lakatos István
Fotó: Mészáros Ferenc

a keresztény értelmiségiek szöVetsége és a rákóczi szöVetség tagjai ismét DélViDéken jártak. a taValy őszi kirán-
Dulás sikerén felbuzDulVa a kész és a rákóczi szöVetség tagjai ismét DélViDéki kiránDulásra inDultak. az apropót 
egy kelebiai Vitrázsszentelés (Vitrázs: festett üVegablak) jelentette, amely a Dunakeszi keresztények aDomá-
nyaként került felszentelésre, VenDéglátónk most is paskó csaba plébános atya Volt.

Kirándulás Újvidékre és Karlócára, 
vitrázsszentelés Kelebián 
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AUGUSZTUSI PROGRAMJAI

VOKE József Attila Művelődési Központ

Augusztus 19. 19:00
Dunakeszi képzőművészek XXI. 

Nyári Tárlata
 

Idén is sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a 

Nyári Tárlat megnyitójára, ahol 37 
kiállító munkáit csodálhatja meg 

a közönség.

Kedves Vendégeink!
 

A Művelődési Központ 
2018. július 24-től augusztus 

21-ig ZÁRVA tart.
Az I. sz. fiókkönyvtár 
2018. július 30-tól 

augusztus 26-ig ZÁRVA tart.
 

Minden kedves Vendégünknek 
kellemes pihenést kíván 

a Művelődési Központ igazgatója 
és valamennyi munkatársa.

 Elérhetőségeink:
06 30 618 68 33

info.vokejamk@gmail.com
vokejamk.hu

facebook.com/vokejamk

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

Ismét Jam Jazz a főtéren

NYÁRI SZÜNET A KÖNYVTÁRAKBAN 

július 20-22. között ValóDi szabaDtéri bár és reVü han-
gulat lengi be a főteret, érkezik a iii. jam jazz fesztiVál!

Három napon ke-
resztül neves jazz 
előadók műsora-
it élvezhetjük fi-

nom harapnivalók, kézműves 
sörök és minőségi borok tár-
saságában. A IV. Béla király 
főtér igazán hangulatos kön-
tösbe bújik, ugyanis ellátogat 
hozzánk többek között Bényei 
Tamás és a Gramophonia Hot 
Jazz Orchestra, az Acoustic 
Cuts Duo, Zolbert, a Buda-
pest Jazz Orchestra az „ELLA 

100” című estjével, ahol 
Náray Erika, Tóth Vera és 
Malek Andrea varázsolják 
elénk Ella Fitzgerald fan-
tasztikus világát. Itt lesz ve-
lünk még a Wonderland Band 
Duo, Edith & the Gigolos és 
a Group ’n’ Swing is. Szere-
tettel várunk mindenkit, aki 
laza hangulatra, kulináris él-
ményekre és pihentető kikap-
csolódásra vágyik lágy jazz 
dallamok kíséretében Duna-
keszi főterén.

Tisztelt Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
könyvtáraink az alábbi idő-
pontokban tartják nyári szü-
netet: 
KÖZPONTI KÖNYVTÁR       
2018. július 2-től 29-ig: 
ZÁRVA 

FIÓKKÖNYVTÁR             
2018. július 30-tól augusztus 
26-ig: ZÁRVA 
A folyó évi nyitvatartá-
si időpontok itt megtekint-
hetők: http://www.dkvk.
hu/?konyvtarolkell=1
Minden Olvasónknak kelle-
mes nyaralást kívánunk!
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Annak idején, ami-
kor a Dunake-
szin élő Szathmáry 
Dóra az érettségi 

után hirtelen nem tudott mer-
re elindulni, nem esett kétség-

be, hanem szétnézett, és ráta-
lált a nagy lehetőségre. Elvé-
gezte a Bestmixer barista tan-
folyamát, majd ezen a vonalon 
továbbképezte magát, és mára 
a szakmában igencsak elis-

mertté vált országos szinten, 
ugyanis senki sem tud úgy a 
kávé tetejére rajzolni, ahogy ő.

„Jelenleg a Bestia étterem 
baristájaként dolgozom, és a 
kávéim tetején akár a Bazilikát, 
vagy éppen a Lánchidat vagy a 
Colosseumot is meg lehet cso-
dálni kulturális élvezetként a 
kulináris előtt” – jelentette ki 
Dóra.

Ugyanakkor nem erre a 
legbüszkébb, hanem arra, 
hogy a Bestmixer igazgató-
ja, Csötönyi Norbert felkérte 
arra, hogy tanítson a fiatalok 
körében hihetetlen népszerű-
ségnek örvendő iskolán, ahol 
immár, mint mesterbarista ta-
nítja például a kávéfőzés rej-
telmeire a fiatalokat.

„Magyarország egyik legis-
mertebb oktatóközpontjában 
taníthatok immár másfél éve 
az alapbarista képzéstől egé-
szen a mesterfokig. Heti több 
csoportot is viszek, igyekszem 
átadni az ifjú titánoknak a ká-
vékészítés minden titkát. Élve-
zem az oktatást, és úgy érzem, 
megtaláltam a helyemet ebben 
a szakmában. Egy kurzus hét 
alkalomból áll, ebből egy elmé-
leti, míg a többi gyakorlati fog-
lalkozás. Az egy alkalom négy-

szer 45 percet ölel fel, és mivel 
az iskola több külföldi munka-
közvetítővel áll kapcsolatban, 
így a tanfolyam elvégzését kö-
vetően még az elhelyezkedés-
ben is segíteni tudunk” – árul-
ta el a fiatal szakember.

Amint azt Dóra elmond-
ta, ha külföldi munkaválla-
lás is van az opciók között, ak-
kor nem árt olyan tanfolyamo-
kat keresnie a fiataloknak, ahol 
szakmai nyelvoktatás is zajlik, 
illetve a végzettségről kétnyel-
vű oklevelet biztosít az iskola.

„Nem egy esetben már olyan 
fiatalok is jelentkeznek, akik 
még az érettségi előtt állnak, 
akiknek csábító például óceán-
járó és folyami hajókon, külföl-
di és hazai hotelekben elhelyez-
kedni” – tette hozzá a 24 éves 
mesterbarista.

Fiatalok, tehát nem orrot ló-
gatni, hanem megkeresni a le-
hető legjobb továbbképzé-
si formát, majd a végzettség 
megszerzését követően irány 
a nagybetűs ÉLET. Mert le-
het, hogy kalandnak indul egy 
ilyen munkavállalás, aztán egy 
életre szóló szerelem lehet be-
lőle.

Mint Dóra esetében…
M. L. 

nagyon sok fiatal megijeD, ami-
kor kikerül az úgyneVezett 
nagybetűs életbe, nem lesz 
hoVa elhelyezkeDnie, és nem 
tuD majD megélni. szathmáry 
Dóra szerint nem kell a fiata-
loknak ettől tartania, olyan 
képzéseken, tanfolyamokon 
kell különböző Végzettséget 
szerezniük, amellyel akár itt-
hon, akár külfölDön azonnal 
munkát találnak.

De hogy kerül a Bazilika 
a kávémba?
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Ismerősök, ismeretlenek, baráti 
társaságok drukkoltak az étter-
mek, közösségi terek futball-te-
raszain Gera Zoliéknak. A du-

nakesziek a város főterén kialakí-
tott EB-sátorban szurkoltak nemze-
ti tizenegyünk sikéréért, akik óriási 
sport- és közösségi élménnyel aján-
dékoztak meg bennünket.

Noha idén nem élhetjük át azt az 
eufórikus élményt, mivel csapatunk 

nem jutott ki az oroszországi lab-
darúgó világbajnokságra, ám a vá-
rosi önkormányzat 2018-ban is „hú-
zott egy nagyot” és a tavaly megnyi-
tott Duna-parti szabad strandon egy 
hatalmas LED kivetítőt épített, me-
lyen a fürdőzők, a pihenők különle-
ges környezetben élvezhették Ronal-
do vagy Isco gyönyörű megoldásait, 
vagy búslakodhatnak egy kihagyott 
Messi tizenegyes után, kedvenc csa-
patuk kiesése miatt. 

A világbajnokság kezdete óta eltelt 
két hét számos meglepetéssel szol-
gált, hiszen ki gondolta volna, hogy a 
világbajnok németek még a csoport-
körből sem jutnak tovább. De arra is 
kevesen fogadtak volna, hogy az ar-
gentinok vagy a portugálok is ideje 
korán búcsúznak a világ legnépsze-

rűbb tornájáról, akiken a két világ-
sztár, Messi és Ronaldo sem tudott 
segíteni. 

A varázslatos játék világszerte 
százmilliókat vonz a képernyők elé, 
akik számára új tehetségek és világ-
sztárok születnek a látványos gólok-
ban bővelkedő mérkőzéseken.

A játék izgalma, a mérkőzések lük-
tető feszültsége azokat is megérinti, 
akiknek nemzeti tizenegye nem ju-

tott ki az oroszországi labdarúgó vi-
lágbajnokságra.   

Mi magyarok is Oroszországra 
szegezzük figyelő tekintetünket és 
családi körben vagy baráti társasá-
gokban drukkolunk kedvenceink-
nek a futball ünnepén, ám város-
unkban nagyon sokan vannak, akik 
a sportolás, az úszás, a kikapcsoló-
dás élményét a Duna-parti szabad 
strandon kiépített hatalmas LED ki-
vetőn közvetített közös meccsnézés-
sel teszik teljessé. 

Az évről évre szépülő Duna-par-
ti szabad strand a sportolás, a kikap-
csolódás, az élmények örömteli „szi-
getévé” formálódik. Az árnyas fák 
között épített sétány az idei nyárra 
kandeláberes világítást kapott, és ki-
kerültek újabb padok is. A kavicsos 

partot ellepik a nap imádok, a gye-
rekek örömmel lubickolnak a Duna 
bójával kijelölt vizében vagy játsza-
nak a fák között épített játszóeszkö-
zökön.

A környezet, a mérkőzések élmé-
nye mellett a kiépített büfében fel-
szolgált finom ételek, a hűsítő fagy-
lalt, és a sokfélé üdítő és egyéb italok 
is hozzájárulnak a kellemes időtöl-
téshez, az önfeledt kikapcsolódás-
hoz.

Aki egyszer is kilátogatott a Duna-
parti szabad strandra azt bizonyára 
nem kell bíztatni, hogy egy külön-
leges természeti környezetben szur-
koljon kedvenc labdarúgó csapata si-
keres vb szerepléséért. Azokat pedig, 
akik még nem fedezték fel Dunakeszi 
legújabb közönségvonzó „attrakció-
ját” arra bíztatják a Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársai, hogy adják 
át magukat a nyár, a futball világbaj-
nokság, a Duna-parti környezet va-
rázslatos élményének és szurkolja-
nak együtt a hatalmas LED kivetítő 
előtt az árnyas fák alatt, a lábaiknál 
hömpölygő nagy folyó közelségében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

két éVe európa futball szerető 
szurkolói még a kontines baj-
nokságra koncentráltak, iDén 
peDig már az egész Világ fut-
ball-lázban ég az oroszorszá-
gi Világbajnokságra figyelVe. 
a magyarok közül ki ne emlé-
kezne labDarúgó Válogatot-
tunk 2016-os franciaországi eb 
szereplésére, amely az egész 
országot régóta Várt fantasz-
tikus közösségi élménnyel 
ajánDékozta meg.

Közös meccsnézés 

a Duna-parti strandon
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Emberek százait tornásztatta meg Béres Alexandra a Mozdulj Dunakeszi programsorozaton belül

Miután tavaly ha-
talmas sikert 
aratott a Moz-
dulj Dunakeszi 

programsorozat keretein be-
lül, hogy sztárvendégek – 2017-
ben Rubint Réka és Katus At-
tila fogadta el a Programiroda 
felkérését – vezénylik az edzé-
seket, így idén sem maradnak a 
mozgásra vágyók ismert edzők 
nélkül. Ezúttal Béres Alexand-
ra nyitotta a sort a Katonadom-
bon, és a sport által már „meg-
mérgezett” több száz ember 
várta a korábbi fitness világ-, 
és Európa-bajnokot, aki egy 

hatvan perces, rockzenével kí-
sért edzéstervvel készült.

„Számomra elsősorban a 
mozgás öröme a lényeg. Na-
gyon örülök, hogy meghív-
tak Dunakeszire, és bízom ab-
ban, mindenki szívesen em-
lékszik majd vissza az együtt 
töltött órára. Nem az a célom, 
hogy szenvedjenek a gyakorla-
toktól az emberek, végig figye-
lem majd a szemeket, arcokat, 
hogy lássam, mikor kell vál-
toztatnom az eredeti edzéster-
ven. Az ilyen rendezvények na-
gyon hasznosak tudnak lenni, 
hiszen egyrészt edzéslehetősé-

get ad egy közösségnek, más-
részt jó példát mutat a többi-
eknek, akik ezt látva remélhe-
tőleg kedvet kapnak arra, hogy 
egészségesebben éljenek” – je-
lentette ki lapunknak Béres 
Alexandra.

Emese bevallotta lapunknak, 
őt bizony nem a sztáredző, ha-
nem a mozgás iránti vágy hoz-
za ki hetente háromszor a Ka-
tonadombra.

„Engem már végleg meg-
nyertek ezzel a programmal, 
hiszen el sem tudom képzelni 
azt, hogy akárcsak egy edzést 
is kihagyjak. Maximálisan el-
ismerem Béres Alexandrát, ám 
ha éppen Pityi Palkó tartana 
ma edzést, én akkor is itt len-
nék” – árulta el Emese.

Mellette készülődött az 
edzésre Timi, aki viszont elis-
merte, bizony egy-egy ismer-
tebb ember sokakat kihoz ide. 
Ő egyébként immár harmadik 
éve, amikor csak tud és ide-
je van rá, itt van, és kíváncsi-
an várta, vajon mennyivel lesz 
másabb a mostani edzés, mint 
a megszokott edzőkkel végig-
mozgott egy óra.

Egy biztos, már a zene fel-
pezsdítette a jelenlévőket, hi-
szen Bon Jovi örökzöldjeit 
minden korosztály kedveli. És 

ahogy ígérte Béres Alexand-
ra egy, az izmokat komolyan 
igénybe vevő, 60 perces súly-
kontroll-gyakorlatsort vezé-
nyelt, melyet a dunakesziek 
– néha összeszorított fogak-
kal ugyan – de végigcsináltak. 
A feladatok intenzívek voltak, 
leginkább zsírégetés volt a cél, 
nem pedig a másnapi izomláz.

„Bízom abban, hogy ez az 
egy óra is ösztönzően fog min-
denkire hatni, és aki itt volt, 
az folytatja tovább, aki pedig 
csak nézelődött, annak sike-
rült kedvet csinálnunk ahhoz, 
hogy legközelebb már ő is be-
álljon a sorba. Ahogy azt ígér-
tem, mindenki saját ütemében 
végezhette a feladatokat, hiszen 
a lényeg, hogy mindenki a leg-
jobbat hozza ki magából” – fo-
galmazott az edzést követően a 
korábbi fitnesskirálynő.

Mint megtudtuk tőle, mind-
két lánya már ritmikus sport-
gimnasztikázik, és azt is elárul-
ta, idősebb gyermeke, a 9 éves 
Panna szívesen elkísérte volna, 
mert már ő is képes arra, hogy 
édesanyja mellett végigcsinálja 
a teljes edzést a színpadon.

Hiába, a vér sosem válik víz-
zé…

M. L.
Fotó: KesziPress

ismét megtelt a katonaDomb, 
Dunakeszi mozDulni Vágyó ré-
sze egy emberként tornázott, 
izzaDt, és ami a lényeg, a gya-
korlatok közben mosolygott, 
amikor béres alexanDra hat-
Van percen keresztül egy igen 
komoly súlykontroll gyakor-
latokból álló programot Ve-
zényelt le számukra.

Bon Jovit is elhozta 
a fitnesskirálynő a Katonadombra
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A V4 Air Show keretében idén is 
újra rajzolta az égboltot a né-
zők nagy örömére Besenyei Pé-
ter műrepülő világbajnok. A 

légi showhoz hasonlóan óriási sikere volt 
a matuzsálemi korú veteránjármű cso-
dáknak is, melyeket szombaton körbe ra-
jongtak az régi autók szerelmesei. Izgal-
mas bemutatók, különleges katonai har-
ci eszközök, levegőben „harcoló” repülők, 
pirotechnikai látványosságok, sétarepü-
lés varázsa, vadászgépek „párviadala” 
és még sok minden szerepelt a kétnapos 
programban, amely több ezer embert csá-
bított ki a Dunakeszi repülőtérre.

- Mi a sikeres rendezvény titka? – kér-
deztem Szlávik Csabától, aki évek óta 
egyik szervezője a veteránjárművek talál-
kozójának.

- Azt gondolom, hogy mindennek az 
alapja egy jó közösség, melyet Gulyás 
András és Takács Norbert hosszú évek 
alatt hozott létre a veteránautók bemuta-
tóinak szervezése és rendezése alkalmá-
val. Létrejött egy remek csapat, amely fel-
épített egy jól működő rendszert. Ez az 
alapja a 2016-ban első alkalommal Du-
nakeszin megrendezett veteránautós ta-
lálkozónak. Az pedig, hogy ilyen hatal-
masra nőtte ki magát az Dunakeszi Város 
Önkormányzatának, Dióssi Csaba pol-
gármesternek, a Dunakeszi Programiro-
da segítő támogatásának köszönhető.

- Most is, amikor beszélgetünk, a fe-
jünk fölött röpködnek a helikopterek, az 
előbb vívták a II. világháborús légi csa-

tát a Retro Sky Team kiváló pilótái, né-
hány perce pedig Besenyei Péter Vác felől 
érkezve „hasította” szét a dunakeszi ég-
boltot, hogy látványos bemutatójával el-
kápráztassa a nézőket. Szóval, a hossza-
san felvezetett kérdésem lénye: mennyi-
re szerencsés, hogy egyszerre rendezik a 
veteránjárművek találkozóját és a nagy 
horderejű V4 légi showt?

- Korábban külön életet élt a két rendez-
vény, s tavaly gondoltunk arra a Program-
irodával - mivel pl. mi kinőttük a Kato-
nadombot -, hogy célszerűbb lenne a két 
rendezvényt integrálni, amely még több 
nézőt vonz. Örülök, hogy az elképzelé-
sünk telitalálat lett, hiszen itt be tudjuk 
mutatni a harcászati eszközöket, jármű-
veket is, melyre a hely szűkössége miatt 
a Katonadombon nem volt lehetőségünk.

- A katonai kiállítók különleges fegy-
ver és haditechnikai arzenálja között 
érdekes volt látni, hogy a magyar ala-
kulatok mellett itt vannak az orosz 
harcijárművek is…

- Az ország számos részén vannak ilyen 
katonai kiállítások, ahová meghívják az 
„oroszokat” is. Mi is nyitottunk, hiszen a 
veteránjármű tulajdonosok nagyon jó kö-
zösséget alkotnak, nagyon sokan ápolják 
a hadikultúrát, rengetegen gyűjtik a régi 
eszközöket, vannak, akik pl. lánctalpa-
sokkal vannak itt, melyeket a honvédség-
től vásároltak.

- Szemmel láthatóan óriási az érdeklő-
dés és a siker. Hogyan és mivel lehet még 
színesíteni a kínálatot? 

- Szerintem jövőre a harcászati bemu-
tató eszközkínálatát lehetne bővíteni 
együttműködve a Magyar Honvédséggel. 
Ez jó lehetőséget adna arra is, hogy a fi-
ataloknak bemutassák a honvédséget, de 
azt is el tudnám képzelni, hogy a mai légi 
harchoz hasonlóan felelevenítenénk egy 
’56-os katonai eseményt.

- Ön szerint mi vonzza az ilyen retro 
találkozókra a kicsiket és nagyokat egy-
aránt? 

- Én azt tapasztalom, hogy szinte min-
denkinek – férfiaknak és hölgyeknek egy-
aránt – van gyerekkorából valamilyen 
személyes élménye az itt látható autókról. 
Mindannyian szeretünk nosztalgiázni, és 
itt látjuk ifjú korunk Trabantjait, a Pan-
nonia motorokat, Zsigulikat, különleges 
nyugati modelleket, a sokak számára el-
érhetetlen orosz Csajkát. Jó újra rácsodál-
kozni, és megmutatni gyermekeinknek, 
hogy honnan hová fejlődött a járműipar. 
A családok számára kézzelfoghatóvá tesz-
szük a közelmúltat. De itt van a kiállítók 
között Dunakesziről a stabilmotorok „ki-
rálya” Takács Sándor is, aki valamilyen 
„újdonsággal” mindig meglepi a közönsé-
get. Szeretjük az ilyen szakikat! – mondta 
Szlávik Csaba, aki kérdésünkre elmondta, 
hogy őt is megérintette a retro hangulat, 
a kihívások mellett jó érzés a baráti kö-
zösséghez tartozni, ezért társaival együtt 
évről évre örömmel szervezik a veterán-
járművek találkozóját, amely idén a légi 
show programjával bővült.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

a ii. Világháború egyik újra megVíVott légi csatájának lehetett tanúja az a több ezer ember, akik kilátogattak a 
Dunakeszi repülőtérre június 9-10-én, ahol korabeli harcászati eszközöket is felsorakoztattak, De "belehallgat-
hattak" a régmúlt iDők katonaDalaiba is.

Légi SHOW 

és veteránjárművek találkozója
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Interjú Albert Flóriánnal, 
a VSD bajnokcsapatának 

vezetőedzőjével

A BA-HA-MA’s az új bajnoki 
idényben is támogatja a VSD 

felnőtt labdarúgócsapatát

Aranyérmet nyertek a táncos 
lábú szép korú hölgyek

egy nagyon keDVes régi-új támogatója Van a Városi sport-
egyesület Dunakeszi felnőtt labDarúgó csapatának. a ba-
ha-ma’s kft. amely gyorsfagyasztott termékek nagykereske-
DelméVel foglalkozik a 2018/19-es szezonban fogja kiemelt 
szponzorként támogatni az egyesület felnőtt futball csa-
patát. a támogatás jelentős mértékben elősegíti majD, hogy 
koncentráltan, erre a csapatra fókuszáltan kezDjük meg a 
toVábbi fejlesztéseket.

Városunk közösségi és kulturális életében jelentős szerepet 
tölt be a nyugDíjas kiránDuló klub, melynek renDezVényei 
szinte minDen alkalommal több száz nyugDíjas számára sze-
reznek maraDanDó kellemes élményt. 

- Mióta dolgozik a csapat-
tal?

- Másfél éve érkeztem a csa-
pathoz, azóta dolgozom a fi-
úkkal! Egy szerencsés telefont 
követően érkeztem ide Du-
nakeszire, mert azt mondták, 
szükség van rám! A körülmé-
nyeket, a csapat összetételét, a 
pályák minőségét, már előzete-
sen felmértem és mivel minden 
adott volt a hatékony és minő-
ségi munkához örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek.

- Tudta, hogy bajnokok le-
hetnek?

- VSD-s pályafutásom első 
féléve még nehézkes volt, az az 
időszak tipikusan az építkezés-
ről, az összerázódásról szólt! 
Erős ponthátrányban voltunk 
az előző szezonban, mikor át-
vettem a fiúkat, de minden-
képp az volt a cél, hogy ezt az 
idényt hozzuk és megnyerjük a 
bajnokságot. Ami az előző sze-
zonban még reménytelen vál-
lalkozásnak tűnt, az erre a sze-
zonra reális céllá vált. Igen, 
sejthető volt, hogy bajnokok le-
szünk!

- Ki volt a legnehezebb ellen-
fél?

- Ebben nem tennék különb-
séget, mert lényegében az első 
öt csapat volt a legnehezebb, 
utána már simán hoztuk a töb-
bi meccset, a tavaszi forduló-
kat! 

- Mi kellett a sikerhez? Mi-
ben nyújtottak a srácok ki-
emelkedőt?

- Szerencsére olyan játéko-
sokkal tudtam együtt dolgoz-
ni, akik tudják követni az én fi-
lozófiámat, szemléletemet és el 
tudták hinni, hogy jók és képe-
sek a győzelemre! Nagyon fon-
tos volt, hogy én is mindig fi-
gyeljek rájuk és megértsem a 
lelkivilágukat! Jó volt alapból 
a közösség is, az újak is hamar 
be tudtak illeszkedni, hittek a 
közös munkában és csapatként 
álltak ki minden egyes mérkő-
zésen. 

- Mi okozott nehézséget? 
- Ami nehézséget okozott, 

hogy egy amatőr bajnokságban 
versenyeztünk, ahol nehéz elő-
re kalkulálni, mert sosem tud-
ni, hogy ki és mikor tud lejön-
ni edzésre, hiszen van, akinek 
főállása van, valaki még tanul, 
vizsgázik, szakdolgozatot ad le. 
Egyáltalán nem biztos, hogy 
mindig ugyanazokkal számol-
hatok és így az edzéstervek is 
könnyen borulnak! 

- Mi a következő cél?
- Nehéz kérdés, sok össze-

tevős, de nyilván én volnék a 
legboldogabb, ha 1-2 éven be-
lül tudnánk osztályt ugrani és 
az NB III-ban tudnánk verse-
nyezni.

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

„Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a BA-HA-MA’s Kft. elkötelezett 
Dunakeszi város sportéletének 
fellendítésében. A mai sportélet 
megkívánja a folyamatos szpon-
zorációt és azoknak a cégeknek a 
beintegrálását, amelyek elkötele-
zettek a sportolási lehetőségek fej-
lesztése iránt. Hiszünk az ilyen tí-
pusú együttműködésekében és ke-
ressük is a lehetőségeket!

Annak külön örülünk, hogy a 
jelenleg épp feltörekvőben lévő 
labdarúgó csapatunkat biztosítja 
támogatásáról a BA-HA-MA’s Kft. 
A megyei bajnokságba való felju-
tás elsődleges célunk volt, de táv-
latokban is gondolkozunk, remél-
hetőleg az elkövetkezendő 2-3 év-
ben meg sem állunk az NB III-as 
bajnokságig. Céljaink megvalósí-
tásában óriási szerepe van ennek 
a szponzorációnak, távlatokat nyi-
tunk meg ezzel az utánpótlás csa-
pataink előtt is, melyek számá-
ra ez nem csak egy vízió, hanem a 
„hova tovább”, amelyre egy fiatal 

sortoló is építhet! Azon leszünk, 
hogy megháláljuk a felénk áradó 
bizalmat” - nyilatkozta Temesvá-
ri István, a VSD elnöke.

„1994-ben nyitottuk meg Du-
nakeszin a BA-HA-MA’s Kft.-t, 
így szinte tősgyökeres helyi la-
kosnak érezzük magunkat. A tár-
sadalmi szerepvállalás évről-év-
re nagyobb hangsúlyt kap straté-
giánkban, keressük azokat a le-
hetőségeket, ahol támogatásunk 
példamutató értékek megterem-
tését szolgálja. Ilyen a sport és az 
oktatás. A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi felnőtt labdarúgó csa-
pat fejlődését évek óta kísérjük fi-
gyelemmel, eredményeik alapján 
döntöttük el, hogy a 2018/19-es 
szezonban is hozzájárulunk a csa-
pat szárnyalásához. Megyei baj-
nokként zártuk a mostani évadot, 
és együtt megyünk tovább a kö-
vetkező mérföldkő teljesítéséig.” – 
hangoztatta Péterszegi János, BA-
HA-MA’s Kft. tulajdonosa.

Legendásan népszerűek és 
látogatottak programjaik, 
melyek sorában kiemelt he-

lyet foglalnak el a szívbe markoló 
anyák- és születésnapi ünnepsége-
ik, irodalmi, zenész, táncos műso-
raik. 

A város legnagyobb létszámú 
klubjában a mindenkori elnök és 
vezetőség rendkívül aktív tevé-
kenységének köszönhetően a szép 
korú hölgyek és urak tartalmas 

közösségi élet  élményével gazda-
godhatnak hónapról hónapra. 

A Vasutas Nyugdíjas Kiránduló 
Klubok Országos Szövetség szá-
mos alkalommal ismerte el a du-
nakeszi közösség országosan is 
példaértékű tevékenységét. 

A tagság legújabb országos sike-
réről Balatoni Ágnes, a klub kom-
munikációs referense tájékoztat-
ta lapunkat, aki elmondta, hogy 
a szép korú hölgyek Duna-kavics 

Nyugdíjas Tánc Csoportja a VIII. 
Országos Nyugdíjas KI-MIT-Tud 
keszthelyi országos döntőjében 
Kán-kán produkciójával kiemelt 
aranyérmet nyert. 

A műsort Istenesné Lipniczky 
Annamária tanította be, akinek 
koreográfiájával arattak orszá-

gos sikert a táncos lábú dunake-
szi hölgyek. 

A nyugdíjas közösség örömmel 
fogadta az országos sikerről ér-
kező hírt, melyet Zupka Sándor 
klubelnök jelentett be a júniusi Ívó 
napi rendezvényükön. 

(Vetési)
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A VS Dunakeszi női kézilabdacsapat az elmúlt 
évek legjobb teljesítményével lett hatodik, 

míg a KASE megnyerte a megyei bajnokságot

Két csapatunk lesz 
az NB II-ben 

nagy örömmel jelenthetjük, hogy jöVőre immár két 
Dunakeszis női csapatért szoríthatnak a kézilabDa-szur-
kolók az nb ii-ben. egyrészt az utóbbi éVek legjobb ereDmé-
nyét proDukálVa a 6. helyen zárt a Vs Dunakeszi, másrészt 
a korábbi Válogatott, kántor anikó által irányított kase 
pontVeszteség nélkül nyerte meg a pest megyei bajnokság b 
csoportját, így a köVetkező szezonban már az nb ii-ben lép-
hetnek pályára.

Amikor tavaly május-
ban a VS Dunakeszi 
női kézilabda csa-
pata bennmaradt az 

NB II Északi csoportjában, a 
klubvezetés azt a célt tűzte ki 
a 8. helyen végzett gárda elé, 
hogy mind játékban, mind pe-
dig eredményességben lépjen 
előre a 2017/18-as szezonban. 
Nos, a csapat teljesítette az elő-
zetes várakozást, és a tavalyi 
nyolcadik hely után idén előre-
lépve a hatodikon zárt a télen 
jelentős átalakuláson átesett 
gárda, amely az utolsó fordu-
lóban 36-32-re nyert Eszter-
gomban, így 22 ponttal zárt az 
idei bajnokságban. A csapatot 
szeretnék megerősíteni a nyá-
ri szünetben, és a titkos vágyak 
között a feljutás lehetőségét is 
megemlítették. 

Mindenesetre a szeptember-
ben kezdődő idényben már 
nem egy, hanem két, város-
unkhoz kötődő női kézilabda 
csapatnak szurkolhatnak majd 
a helyi sportbarátok. Ugyan-
is a 2010 óta működő Kántor 

Anikó SE egy elképesztően iz-
galmas szezont követően meg-
nyerte a Pest Megyei bajnok-
ság B csoportját. A KASE rá-
adásul az Érd csapatával vívták 
a bajnoki finálét, és ahogy arra 
előzetesen is számítani lehe-
tett, a „100%-osok csatája” vé-
gig színvonalas, izgalmas, ki-
egyenlített találkozót hozott, 
melyen a különösen kiélezett 
végjátékban végül egyetlen gól 
döntötte el a bajnoki cím, és a 
feljutás sorsát: a KASE 30-29-
re győzött, így története során 
első alkalommal NB II-esnek 
vallhatja magát. Ha a VS Du-
nakeszi esetében erősítésről ír-
tunk, míg a korábbi sokszoros 
válogatott játékos, Kántor Ani-
kó elmondta, csapatának az 
az ereje, hogy a játékosok leg-
alább 70 százaléka már nyolc 
éve együtt játszik, és erre a csa-
pategységre, összeszokottság-
ra szeretnének építeni egy osz-
tállyal feljebb is.

Ugyanez az osztályugrás saj-
nos nem sikerült a VS Duna-
keszi férfi kézilabdázóinak. A 
csapat pazar idényt produkál-
va előbb a rájátszásba, majd a 
fináléba is bejutott a megyei I. 
osztályban. A döntőben azon-
ban a csapat 31-24-es veresé-
get szenvedett az Abony gár-
dájától, így végül ezüstérem-
mel zárta a 2017/18-as sze-
zont. Ugyanakkor Temesvári 
István, a VS Dunakeszi elnöke 
lapunknak elárulta, a szövet-
ség már megkereste őket, hogy 
vállalnák-e az NB II-t.

A válasz természetesen igen 
volt.

M. L.
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Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága

2000-ben Athénban került megrende-
zésre a vesebetegek első kontinens via-
dalára, I Pan Európean Athletic Gamas 
néven, melyen már a magyar csapat is 
jelentős létszámmal vett részt, ezt te-
kintjük az első Európa bajnokságnak 
– mondta a Dobos házaspár. A magyar 
csapat kezdetek óta részt vesz az Euró-
pa bajnokságon, a szervátátültetett és a 
művesekezelt sportolók egyaránt. Csa-
patunk 2001 óta az élvonalban szerepel 
a nemzetek összesített pontversenyében, 
rendszerint az első helyen végez, idén az 
erős mezőnyben második helyen végez-
tünk.  Európa Bajnokságokon a top ket-
tőben mindig ott voltunk. 

A magyar válogatott június 16-án 
indult. Az idei küzdelemre 44 szerv-
átültetett, ebből négy gyerek és négy 
művesekezelt sportoló indult, velük uta-

zott tizenhat kísérő is. Kilenc sport-
ágban: asztalitenisz, atlétika, bowling, 
darts, kerékpár, petangue, tenisz, tollas-
labda, úszás.  Az idén 25 ország között 
Anglia mögött, a magyar csapat végzett, 
megelőzve Németországot.

- További tervek?
- Készülünk a világversenyekre, 2019-

ben Angliában lesz a VB, és 2020-ban 
Írországban az EB, szeretnénk ott lenni. 

Eredmények:
Dobos Judit: darts egyéniben bronz, 

csapatban ezüstérmet szerzett, a női te-
niszpáros bronzéremmel térhetett haza. 
Dobos Péter tenisz egyéniben aranyér-
mes, vegyes párosban ezüst, férfi páros-
ban bronzérmet, darts egyéniben ezüst-
érmet szerzett. 

- További sok sikert kívánunk!  
 Solymosi László

az iDén tízeDik alkalommal került megrenDezésre az európai 
szerVátültettek és műVesekezelt társaDalom legrangosabb eseményé-
re, a szerVátültettek és műVesekezeltek európa bajnokságára. az iDei 
Versenyt olaszországban-cagliariban renDezték meg, 2018. június 17-24 
között. ismét a résztVeVők között Volt a Dobos csaláD, sikerrel. juDit 
eDDig hét eb-n és négy Vb-n szerepelt, férje péternek taValy Volt első 
Vb-je, és az iDei eb-je.

Dobos Judit és Péter sikerei
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Beszélgetés a szkander magyar bajnokkal

a 36 éVes koVács pétert munkahelyén kerestem fel, aki 2005 óta szerepel a magyar, Világ és európa 
bajnokságokon, sikerek sorozatát érte el eDDig.

Kovács Péter tizenkét éve az élvonalban

- Hogyan sikerült a 2017-es év?
- Jól indult – mondja Péter. - Januárban Kecs-

keméten, nemzetközi versenyen 90 kilós kategó-
riában jobb- és balkézzel aranyérmet szereztem. 
Februárban, Olaszországban Bresciában a Vi-
lágkupát,  jobb és ballal megnyertem. Baján 
a nemzeti döntőben - a magyar bajnok-
ságban - 90 kilós kategóriában, jobbal 
és ballal is aranyérmes lettem (képen 
a két díjjal).  Lengyelországi EB-n si-
került ballal 4., jobbal 5. helyen vé-
geznem. Sajnos szeptem-
berben a budapesti VB-n 
nem sikerült dobogós he-
lyet szereznem. Decem-
berben nagy boldogság 
ért, a 2,5 éves Amelie 
lányom mellé megérke-
zett fiú testvére Conor, így elmondhatom 
jó évet zártam.

- A 2018-as évről mit mondhatunk el?
- Januárban, Kecskeméten, nemzet-

közi versenyen 95 kiló + kategóriában 

jobbal és ballal is aranyérmet szereztem. Szlovákiában 
az első világkupa viadalon ballal 2. és jobbal 4. helyet 
hoztam el. Áprilisban Kadarkúton nemzeti döntőben 
- a magyar bajnokságon - ismételtem 95 kiló + ka-
tegóriában, jobb- és balkezes viadalon aranyéremmel 

tértem haza.  Következet a Bulgáriában megrende-
zésre kerülő verseny, nem úgy sikerült ez sem, 

ahogy szerettem volna.

- A változó szereplést mi okozhatta?
- Munka mellett heti három edzéssel 

készülök, egy – egy edzésen másfélórás 
edzésmunkát végzek. Családom 

a mindenem, így a kettős szét-
szórtságban találom a hullámzó 

teljesítményem okát.  Az idén 
azért szeretném szeptember-
ben, Törökországban a VB-n 

és októberben a budapesti vi-
lágkupán jó befejezéssel zárni az évet.  Ehhez 
kívánunk sok sikert Péter! 

Szöveg, fotó: 
Solymosi László
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