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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta a szentmisét

Veni Sancte tanéVnyitó SzentmiSét tartottak a duna-
keSzi Szent mihály templomban, majd felSzentelték a 
kriSztuS király római katolikuS általánoS iSkola fel-
újított épületét. ezzel megnyílt a VároS legújabb tanin-
tézményének első, 2018-19-es tanéve.  

A szeptember elsejei 
Veni Sancte tanévnyi-
tó szentmisén – melyet 
dr. Beer Miklós váci 

megyéspüspök celebrált – ott vol-
tak a tanintézmény elsős, másodi-
kos harmadikos és negyedikes di-
ákjai, tanáraik, az iskola vezetése, 
szülők, hozzátartozók, barátok és 
érdeklődők. A színültig megtelt 
padsorokban helyet foglalt Dióssi 
Csaba polgármester, dr. Molnár 
György jegyző, Szabó József ön-
kormányzati képviselő, társadal-
mi kapcsolatokért felelős tanács-
nok, Deézsiné Telek Ágnes iskola-
igazgató, Bocsák István Károlyné 
önkormányzati képviselő, család-
ügyi főtanácsnok, Szabóné Óno-
di Valéria, a DÓHSZK igazgatója.

A Veni Sancte (Jöjj Szentlélek) 
kezdetű ének közös eléneklését 
követően Kozsuch Zsolt plébános 
köszöntötte a püspök atyát, mun-
katársait, Bubrik Miklós görög ka-
tolikus parókust, a városvezetést, 
az iskola pedagógusait, szülőket, 
kisdiákokat. 

– Közös álom valósult meg 

városunkban a Jóisten akara-
tából. Kérem a püspök atyát, 
imádkozzon a városunkért, 
mindannyiunkért, hogy Isten 
egyenes ösvényén tudjuk vezetni a 
ránk bízott gyermekeket. 

A virágajándék átadását követő-
en a püspök atya így szólt a gyer-
mekekhez:

– Veletek együtt akarok imád-
kozni minden iskolakezdő diá-
kért és az iskoláért. A város élete 
megváltozott, új idők kezdődnek 
az iskola megnyitásával. A mi dol-
gunk, hogy erőt, útravalót adjunk 
a gyermekeknek. A tanítás, a pe-
dagógiai munka arról szól, hogy 
olyanok lehessünk, mint Isten, őrá 
hasonlítsunk.

A szentmisén elhangzott fohász 
ez alkalommal az iskoláért, a ta-
nuló ifjúságért, és az elkötelezett 
pedagógusokért szólt:        

– Urunk, az új iskolaév kezde-
tén, add nekünk a Szentlélek ke-
gyelmi adományait, hogy a vilá-
gi tudományokban előre halad-
va gyarapodjunk Isten ismereté-
ben és szeretetében. Segíts minket 

Tanévnyitó szentmise 
és felszentelés a Krisztus Király 

Római Katolikus Általános Iskolában
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Deézsiné Telek Ágnes igazgató 
és Dióssi Csaba polgármester 

Akik sokat tettek az egyházi iskola létrejöttéért

Történelmi pillanat; az alapító okirat átadása 

kötelességeink teljesítésében. Áldd 
meg a tanulóifjúságot, és vond 
magadhoz őket. Ne engedd, hogy 
a tudatlanság miatt távol maradja-
nak tőled. Vigyázz a fiatalokra, és 
segíts minket, hogy értékes nem-
zedék váljék belőlük. Áldd meg a 
Krisztus Király Katolikus Iskolát, 
nevelői, tanárai, hitoktatói fáradt-
ságos munkáját, add, hogy min-
denkor átérezzék felelősségüket, a 
rájuk bízottak irányába, és jó pél-
dával járjanak elől, hogy kiváló 
nemzedék kerüljön ki az iskolából.  

A tanévnyitó ünnepség az iskola 
előkertjében folytatódott. A Him-
nusz, valamint a Volt egyszer egy 
király kezdetű iskolai himnusz el-
hangzása után a negyedikes Bárka 
osztály tanulói mondták el Túr-
mezei Erzsébet Szeptember című 
versét. 

Az iskola épületét Beer Miklós 
püspök atya e szavakkal szentelte 
fel: – Ez a ház, amelyet az ifjúság 
tanulmányainak ápolására, a tu-
dományok haladásának előmoz-
dítására, a bölcsesség oktatásá-
nak hasznára szentelünk. Legyen 
ez székhely, amelyben diákok és 
tanárok az igazság szavai által ta-
nítva, a keresztényi lét bizonysá-
gait követik és a tanító Krisztus-
hoz egész szívvel igyekeznek ra-
gaszkodni.  

Az alapító okiratot Csáki Tibor, 
az Egyházmegyei Katolikus Isko-
lák Főhatóságának Főigazgatója 
olvasta fel, majd átadta az igazga-
tó asszonynak. A másodikos Kő-
szikla osztályból, Bodrogi Sebes-
tyén versmondása majd a harma-
dik osztályosok körjátéka után Tu-
zson Bence mondott beszédet.  

– Nagy öröm számunkra, hogy 
Dunakeszin új iskola nyitja meg 
kapuit – mondta, majd azzal foly-

tatta, hogy a településen nagymér-
tékben nő a gyerekek száma. Utalt 
arra, hogy a dinamikusan fejlő-
dő város e tekintetben példaérté-
kű Magyarországon s ez kihívás 
elé is állítja a városvezetést és most 
már az egyházat is. – Külön öröm 
számunkra, hogy az egyházi isko-
la ismét megnyithatja kapuit s ez-
által a hitet, erkölcsöt, és értéke-
ket össze tudjuk egymással kap-
csolni. Ennek különös fontossága 
van Dunakeszi és az ország jövő-
je szempontjából egyaránt… Fon-
tos, hogy a hiten alapuló erkölcsi 
oktatás is megvalósuljon annak 
érdekében, hogy azok az értékek, 
amikre ezt a várost, ezt az orszá-
got alapítjuk, megerősödhessenek 
és ismételten Magyarország alap-
jaivá és részévé váljanak.  

Végezetül a pedagógusoknak 
azt kívánta, hogy örömüket leljék 
a gyerekek hitre, erkölcsre, tudás-
ra nevelésében s a szülők vegye-
nek részt e folyamatban. A gyere-
kek pedig ne kötelességnek érez-
zék a tanulást, hanem érezzék jól 
magukat az iskolában és leljenek 
igazi közösségre.  

Két első osztályos, Kovács Gréta 
Ágnes és Bakos Bercel kedves vers-
mondása, majd a másodikosok 
közös szavalata után következett 
Dióssi Csaba köszöntője.  

– Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus azért, hogy itt lehetünk, hogy 
erőt adott a sok jóakaratú ember-
nek, akik azon dolgoztak, hogy az 
iskola megvalósulhasson. és el-
kezdődhessen a tanítás – kezdte 
beszédét a városvezető. Felidéz-
te az iskola több mint százhúsz 
éves előtörténetét, kiemelve, hogy 
az akkori elöljáróságnak iskolate-
remtési szándékát az egyház segí-
tette. A tanintézmény az idők fo-
lyamán bővült, átélte és részben 
túlélte a történelem viharait, míg-
nem a rendszerváltást követően is-
mét önkormányzati tulajdonba 
került. Utalt arra, hogy 2013-ban 

újra állami fenntartásba kerültek 
az országban az általános isko-
lák és a Dunakeszin gyors ütem-
ben növekvő gyerekszám nyomán 
szükségessé vált új iskola létesíté-
se. Állami segítséggel elkészült az 
új 24 osztályos iskola, ide költözött 
a Szent István Általános Iskola és 
az üresen maradt épületet min-
denképpen az oktatás szolgálatá-
ban kívánták tartani.    

– Adódott egy történelmi lehe-
tőség, hogy a városi katolikus kö-
zösség és az önkormányzat régi 
vágya, hogy az az értékrend, ami 
az iskola egykori alapítását köve-
tően szolgálta a település lakossá-
gát, újra közénk kerüljön. Szeret-
ném megköszönni, hogy a hívő 
közösségünk kezdeményezését 
meghallgatva, a főtisztelendő püs-
pök úr, mint korábban sokszor, 
most is mellénk állt. Itt nem csak 
egy régi épület került felújításra, 
hanem ahogy az államtitkár úr 
mondta, a régi szellemiség is visz-
szajött. Ez a szellemiség több mint 
ezer éve segít minket, magyarokat, 
hogy Európában megtaláljuk a he-
lyünket és boldoguljunk. 

Végezetül köszönetet mondott a 
kivitelezőktől a tantestületig min-
den jóakaratú embernek, hogy ez 
az iskola létrejött. 

A tanulók közös éneklését Már-

ton Luca és Gyombolai Bálint gi-
táros-énekes duó kísérte. Ők szó-
laltatták meg a szentmisén és az 
ünnepségen elhangzó valameny-
nyi dalt. Ezt követően az igazgató-
nő mondta el tanévnyitó beszédét. 
Ebből idézünk: 

Örömmel és hálával a szívem-
ben köszönöm mindazoknak, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az 
iskola ismét megnyithatja kapuit. 
Köszönöm a tervezőknek, kivite-
lezőknek, hogy új köntösbe öltöz-
tették ezt a régi épületet. Mi tud-
juk azt is, ha az Úr nem épít várost, 
akkor hasztalan fárad, aki építi 
azt. Az iskolánk megszületését se-
gítették a plébános atyák, a hívek, 
a kollégák, a szülők és elsősorban 
a ti imátok. Tudom, hogy a negye-
dikesek imádkoztak, hogy legyen 
negyedik osztály. Mert ez akkor 
indul, ha legalább tíz negyedikes 
lesz. És meglett.

Tudjuk, hogy még sok nehézség 
áll előttünk, mire teljesen elké-
szül az iskola. Mi is ugyanúgy el-
sősök vagyunk, mint ti, gyerekek. 
Most énekeltük, hogy Vár ránk 
egy szép ország, ahol Jézussal ta-
lálkozhatunk. A tanító nénik-
kel együtt mind azt szeretnénk, 
hogy ebben a ránk váró szép is-
kolában is találkozhassunk Jézus-
sal. Szeretnélek benneteket arra 
emlékeztetni, amit a püspök atya 
mondott a szentmisén, hogy Jé-
zusra kell hasonlítani. Én azt kí-
vánom mindannyiótoknak, hogy 
úgy tudjunk együtt dolgozni, hogy 
egyre közelebb kerülhessünk Jé-
zushoz. Ezekkel a gondolatokkal a 
2017-18-as tanévet megnyitom.

A Szózat eléneklése után a diá-
kok elfoglalták osztálytermeiket, a 
vendégek pedig megnézték a telje-
sen új köntösbe öltöztetett iskola-
belsőt.  

Katona M. István
Fotó: Ligeti Edina 

és a szerző felvételei
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a kőrösi Csoma sándor általános iskolában a 2018-2019-es tanév is a hosszú évek óta méltán elis-
mert látványos külsőségekkel vette kezdetét, melyben kifejezésre juttatták az intézmény iránti 
rajongásukat az iskolazászlóval bevonuló és a műsorban fellépő diákok. 

Dióssi Csaba polgármester és Eich 
László tankerületi igazgató tan-
évnyitó köszöntőjében egyaránt 

elismeréssel beszélt az oktatási intézmény 
eredményeiről, sport, kulturális, és kör-
nyezetnevelési teljesítményeiről. Az ön-
kormányzat és a tankerület összefogásá-
nak eredményeként megújult, megszé-
pült iskola köszöntötte a diákokat. 

A lakótelep szívében négy évtizede 
működő iskola aulája a jubileumi tanév-
nyitóra zsúfolásig megtelt a több száz di-
ákot – köztük a kis elsősöket – elkísérő 
szülőkkel, családtagokkal, akiket a pol-
gármesterrel és tankerületi igazgató-
val együtt kedves szavakkal köszöntött 
Nagy Márta tanítónő.

Felemelő és megható volt az a pillanat, 

amikor sporttagozatos iskola indulójára 
bevonultak a fiatalok a harminc éve ala-
pított zászlóval, majd a Kőrösi és a nem-
zeti lobogó érkezése váltott ki mély ér-
zelmeket a Himnuszt éneklőkből. 

A tanévnyitó igazi ünnepeltjei ti vagy-
tok – fordult a kis elsősök felé Nagy Már-
ta, aki bejelentette, köszöntésükre külön 
műsorral készültek a 2/C és a 3/A osztály 
tanulói, műsorukat betanította Bartucz 
Baranyai Éva tanítónő, verset mondott; 
Csikifalvi Ármin 6/B osztályos tanuló, 
felkészítette Planicska Szilvia tanárnő. 

Kárpáti Zoltánné, az iskola újabb öt 
évre kinevezett igazgatója személyes 
hangvételű köszöntőjében felidézte a di-
ákéveiben átélt tánévnyitók kellemes bi-
zsergő érzését. Majd „visszatérve” napja-
inkba történelminek nevezte az elmúlt 
időszakban szűkebb környezetükben 
megvalósult változásokat. Mint fogal-
mazott: „minden épült, szépült házunk 
tájékán”. – Hat éve került kialakítás-
ra az új ebédlő és a tálalókonyha, négy 
éve a gyönyörű modern aulánk, két éve 
megépült a műanyag borítású futball-
pályánk. Most pedig az energetikai kor-
szerűsítés mellett kívül belül megújult 
az iskola épülete. Ezért hálásak lehe-
tünk mindazoknak, akik ezt elősegítet-

Városi tanévnyitó 
a Kőrösi iskolában

Eich László, 
a Dunakeszi 

Tankerület vezetője 
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ték – mondta elismeréssel és köszönettel 
a hangjában. 

Bejelentette, hogy mind a személyi és 
a tárgyi feltételek adottak a színvonalas 
oktatáshoz. – Tantestületünk eltökélt – 
hangsúlyozta, majd hozzátette: - Én bí-
zom abban az erőben, ami a Kőrösit iga-
zán jellemzi. Az itt tanító pedagógusok 
egytől egyig hisznek abban, hogy ők ké-
pesek valami olyasmit nyújtani, amit 
a világ nélkülük nem kapna meg. Ben-
nünk egy különleges tehetség tudata él, 
és ezt az egészséges önbizalmat tudjuk 
átadni tanítványainknak. Kitartunk cél-
jaink, hitünk, értékünk és meggyőződé-
sünk mellett. Ezt kínáljuk, és ezt várjuk 
el a hozzánk érkező kollégáktól – foglal-
ta össze a tantestület ars poeticaját. 

Kárpáti Zoltánné bemutatta az is-
kola hat új pedagógusát, majd beje-
lentette, hogy szeptembertől Tóth Zol-
tán igazgatóhelyettesként irányítja az 
alsótagozatot. Befejezésül a diákoknak 
– az iskola jelmondatára utalva – azt kí-
vánta, hogy mindig „Előrébb, Maga-
sabbra” jussanak. 

Az első osztályos tanulókat köszöntve 
azt kérte, hogy bújjanak át a zöldág alatt, 
mellyel ünnepélyesen is Kőrösi diákok-
ká fogadták őket, majd kedves szavakkal 
megnyitotta a 2018-19-es tanévet.    

Dióssi Csaba polgármester ünnepi kö-
szöntőjében elsőként a műsorban sze-
replő diákoknak gratulált. Örömét fe-
jezte ki, hogy az 55 iskolát irányító tan-
kerületi igazgató a Kőrösi iskolában ren-

dezett városi tanévnyitót tisztelte meg 
jelenlétével. 

Külön köszöntötte az első osztályos 
kis diákokat, akiknek 42 évvel ezelőtti 
személyes élményeiről mesélt, felidézve 
saját gyermekkorát, az iskolakezdés pil-
lanatát. 

- Egy egészen új világba érkezik ilyen-
kor egy első osztályos – mondta. – Ti na-
gyon jó helyre, 40 éves múltra visszate-
kintő, sikeres iskolába járhattok – folytat-
ta. Majd arról beszélt, hogy a sport jelen-
léte meghatározó az intézmény életében, 

néhány éve pedig ökoiskola lett a lakó-
telep szívében a környezetvédelem fon-
tos bázisaként. Elismeréssel szólt a hon-
ismereti versenyekről, a Kőrösi a városi 
néptánc mozgalom bölcsője – jelentet-
te ki. - Az Et Vie Dance Együttes orszá-
gos hírnévre tett szert Nagy Márta taní-
tónő irányításával, legutóbb városunk au-
gusztus 20-i ünnepségén arattak óriási si-
kert. Fantasztikus tehetségek táncolnak 
az együttesben – hangzott a dicséret. 

Az iskola szellemiségét és eredményeit 
méltató gondolatok után az épület ener-
getikai korszerűsítését óriási eredmény-
nek nevezte, melynek megvalósítása ér-
dekében az állami pályázati forráshoz 
72 millió forinttal járult hozzá az önkor-
mányzat. – Jövőre is van tervük – jelen-
tette be Dióssi Csaba polgármester, aki 
szerint Kőrösi Csoma Sándor életútja 
előtt méltóképpen tiszteleg az iskola kö-
zössége, amely a mellettük lévő megújult 
parkot is a jeles magyarság kutatóról ne-
vezte el. 

A város polgármestere beszéde végén 
az új tanévhez mindenkinek sok sikert 
kívánt, miközben a tanító nénik közre-
működésével valamennyi elsősnek aján-
dékként átadott egy iskolatáskát. 

- Úgy gondolom azok a jó iskolák, ahol 
otthon érezheti magát a diák, és egy jó 
közösségnek lehet a tagja. A Kőrösi ilyen 
iskola. Legyetek büszkék arra, hogy Kő-
rösis diákok lesztek – kezdte beszédét 
Eich László, aki megjegyezte, hogy a di-
ákok nagyon jó felvételi mutatókkal ren-

delkeznek. A tankerület igazgatója be-
jelentette, hogy az új tanévtől már há-
rom első osztály indul a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban, ami tovább növeli a be-
kerülési esélyeket. 

Bejelentette, hogy Kárpáti Zoltánné 
igazgatói feladatok ellátására szóló meg-
bízását öt évre meghosszabbította az 
Emmi államtitkára. 

Mint elhangzott; az iskola részére tíz 
millió forintból vásároltak informatikai 
eszközöket, számítógépeket, laptopokat, 
projektorokat, tableteket, stb. - Minden 

ötödik osztályos tanuló valamelyik órán 
tablettel fog dolgozni. A számítógépek 
mellett nagyon fontos még a zene, a művé-

szetek. Ezért a tankerület hamarosan egy 
minden igényt kielégítő komoly elektro-
mos zongorát vásárol – hangzott el. 

Eich László szólt arról is, hogy sze-
retnék megalakítani a Tankerületi Diák 
Önkormányzati Tanácsot, melybe min-
den iskola delegál küldöttet. Az alaku-
ló ülést a gödöllői királyi kastélyban lesz. 

A Dunakeszi Tankerület vezetője kö-
szönetet mondott Dióssi Csaba polgár-
mesternek és a képviselő-testületnek a 
mindenkori konstruktív együttműkö-
désért, a Kőrösi iskola energetikai kor-
szerűsítéshez nyújtott jelentős pénzügyi 
támogatásért. 

- A támogatás jelentőségét növeli, 
hogy a tankerületben tíz település nyert 
az energetikai pályázaton, de egyetlen 
egy sem tett hozzá 72 millió forintos ön-
részt. Köszönjük a képviselő testületnek 
és a polgármester úrnak – mondta zár-
szóként, a diákoknak és a pedagógusok-
nak sikeres tanévet kívánva. 

A Kőrösi iskolában rendezett városi 
tanévnyitó ünnepség a Szózat eléneklé-
sével zárult, melyet követően a diákok és 
a tanárok számára kezdetét vette a 2018-
19-es tanév.

Vetési Imre
Fotó: sunyphoto.hu 

és KesziPress

Dióssi Csaba polgármester ajándékkal érkezett a tanévnyitóra

Kárpáti Zoltánné 
iskolaigazgató
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A jelentősen megrongálódott útszakaszt 
másnap helyreállíttatta a polgármesteri 

hivatal városüzemeltetési osztálya

körzeti képvi  selőink jelentik
több körzeti probléma megoldása is folyamatban van

Néhány heves nyári esőzés, a rövid idő alatt 
lezúdult nagy mennyiségű csapadék saj-
nos ismételten komoly gondokat okozott 
a körzet Pavilon utca és Hold utca találko-
zási pontjának közvetlen szomszédságá-
ban. Egy-egy felhőszakadás után a köz-
területre kiöntött szennyvíz elviselhetet-
len bűzt okoz és – feltételezhetően – hagy 
maga után egészségre káros „salakanyagot” 
az utca kövezetén. Az egyik ilyen esetet kö-
vetően a víz által okozott károkról saját sze-
memmel meggyőződve az önkormányzat 
műszaki ügyeletén keresztül értesítettem – 
lévén hétköznap este volt – a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft.-t, amelynek munkatár-
sai soron kívül lezárták a Hold utca azon, 
körülbelül 20 méteres szakaszát, ahol a víz 
nemes egyszerűséggel felnyomta az aszfalt-
borítást, alámosva az út alsóbb rétegeit. Be-
jelentésemre az Állami Népegészségügyi és 
Tisztorvosi Szolgálat illetékes kirendeltsé-
ge haladéktalanul intézkedett a szóban for-
gó terület fertőtlenítéséről, míg a jelentősen 
megrongálódott útszakaszt másnap helyre-
állíttatta a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztálya.

Az érintett körzetrészben ezen ismert 
helyzet hovatovább tarthatatlan: minden 
nagyobb esőzés után kiönt a szennyvíz, el-
önti a kerteket, a pincéket, garázsokat, elvi-
selhetetlen bűzt okozva napokig. A környé-
ken élők elmondása szerint a város néhány 
távolabbi lakóparkjának szennyvízelveze-
tése ugyanerre az ágra érkezik, feltételezé-
sük szerint ezért nem bírja el a terhelést az 
itteni csatornaszakasz, és emiatt tör a fel-
színre ezen a kritikus, legmélyebb ponton a 
szennyvíz.

A probléma hatékony megoldása érdeké-
ben levélben kerestem meg az illetékes tisz-
ti főorvost, aki előtt a probléma nem volt is-
meretlen. A levélváltásunkat és telefonbe-
szélgetéseinket rövid időn belül követő sze-

mélyes egyeztetésünk során megbeszéltek 
szerint végre elindult egy remélhetőleg mi-
hamarabb eredményre vezető vizsgálódás a 
tényleges alapprobléma feltárására, így ju-
tott el az ügy az illetékes DMRV Duna Men-
ti Regionális Vízmű Zrt.-hez. A már ismert 
előzmények alapján megállapítható, hogy a 
szennyvízelvezető hálózat csapadékmentes 
időszakban rendben működik, problémát a 
lezúduló csapadék szennyvízelvezető háló-
zatba jutása okozza. A DMRV a városban el-
választott szennyvízrendszert üzemeltet, 
így abban csapadékvíz jelenléte nem meg-
engedett. Az elmúlt hetekben a fentiek 
eredményeképpen felmérték a hálózatot, 
megpróbálva meghatározni, hogy mekko-
ra területről juthatnak oda az „idegen vizek”. 
A vizsgálódás eredményéről írásban kap-
tam tájékoztatást, amelynek lényege a kö-
vetkezőképpen foglalható össze: a DMRV le-
ellenőrizte a Hold utca környékét, ahol úgy-
nevezett füstöléses vizsgálatot elvégezve a 
jelzett problémának a közvetlen okát egy-
előre nem találták meg. Az eddig elvégzett 
vizsgálatok alapján a szakemberek azt vélel-
mezik, hogy a többletmennyiség nem helyi 

eredetű, hanem távolabbi keletkezésű lehet. 
Így most azt fogják felderíteni – esős időben 
a környező aknák felnyitásával –, hogy me-
lyik irányból mutatkozik feltűnően a többlet 
és abba az irányba indulnak majd tovább. 
Amennyiben megtalálják az irányt, azt kö-
vetve jó eséllyel megállapítható lesz, hogy a 
településen belül vagy azon kívül kell keres-
ni a probléma forrását.

A DMRV munkatársainak eddigi, a problé-
ma felderítését szolgáló intézkedéseik alap-
ján megállapítható, hogy szándékai(n)k el-
lenére, nem lehet könnyen megoldani ezt a 
problémát, de kitartó kereséssel igyekeznek 
feltárni az okokat és megtenni a szükséges 
intézkedéseket a megszüntetésükre.

Lakossági bejelentés alapján győződhet-
tem meg magam is arról, hogy a repülőtér 
délkeleti sarkában ismeretlenek vegyszeres 
műanyag flakonokkal, tisztításból szárma-
zó hulladékkal teli zsákokat helyeztek le két 
ízben is, több mint tíz zsáknyi mennyiség-
ben. Az illegálisan lerakott szemét elszállítá-
sát ugyancsak a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. segítségével sikerült rövid időn 
belül megoldani. Információim szerint ezt 
megelőzően – egy hónapon belül – ugyan-
ilyen jellegű hulladékot gyűjtöttek be két al-
kalommal is eltérő időpontokban, külterüle-
ti utak mellett. Ez viszonylag új jelenség, ko-
rábban ilyen hulladék illegálisan kihelyez-
ve sehol nem fordult elő a városban. A város 
mezőőre, Rácz István a rendőrség és a pol-
gárőrség mellett a lakosság segítségét is 
kéri abban, hogy ha tisztítással kapcsolatos 
tevékenységre utaló feliratos gépjárművet 
látnak külterületeken, jegyezzék fel a rend-
számot, a kocsi típusát és az időpontot; a ké-
sőbbiekben bármely adat, információ hasz-
nos lehet.

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet képviselője

Írásos megkeresést kaptam a 
Tesco központból, amelyben a 
helyi buszjáratok bővítését ja-
vasolták, az ott dolgozók érde-
keit is figyelembe véve. Tekin-
tettel a helyi tömegközlekedés 
területén korábban ellátott 
feladatkörömre, a Polgármes-
teri Hivatal műszaki vezetőjé-
vel konzultáltam a változtatá-

sok kivitelezhetőségéről, ill. a 
további bővítési lehetőségek-
ről. Ennek eredményeképpen 
a menetrend a kerületünk la-
kosai szempontjából kedvező-
en bővült, ugyanis teljesíteni 

tudtuk azt az igényt, hogy egy 
kora hajnali járatot is indítsunk 
a Fóti úton befelé, ami 4:35-
kor van a vasútállomáson, illet-
ve 22.55-kor indítunk egy késő 
esti járatot is a Vasútállomás-

ról is, amely a Nyugati Pálya-
udvarról érkező utasokat szál-
lítja Alagliget felé. A változá-
sok szeptember elején léptek 
életbe. 

A szeptemberi iskolakezdés-
sel kapcsolatos közlekedési ill. 
közlekedés biztonsági témák-
kal kerestek meg a lakosok. A 
reggeli iskolás különjárat visz-

bővült a buszmenetrend
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az év ezen időszakában a 2018. év-
ben tervezett fejlesztések többsé-
gének az év elején elfogadott költ-
ségvetéssel összhangban történő 
végrehajtása zajlik, mivel az intéz-
ményekben csak a szorgalmi idő-
szak végén, azaz a nyári szünet-
ben valósítható meg. Más beruhá-
zásoknál természetesen változhat-
nak a kezdési időpontok. Hosszú 
időszakot követően megújul a Lá-
nyi Ferenc park. Bízom benne, 
hogy a park megújulását követően 
nem válik a vandálok áldozatává. 
Első lépcsőként a park szökőkútja 
újul meg. A kivitelezésre várható-
an szeptemberben kerül sor.

Nagy örömünkre a Táncsics u. 
iskolaépületben ismét tanévnyitó 
ünnepségnek lehettünk tanúi.  Új 
iskola nyitotta meg kapuit. Ahogy 
korábbi hírleveleimben is írtam, az 
SZTK beruházás mellett körzetünk 
másik nagy beruházásaként zajlik 
a katolikus iskola átalakítása, bő-
vítése. A teljes beruházás első lép-
csőjében a régi épület került felújí-
tásra. Itt kezdődött meg a tanítás. 
Az iskoláról ezen kiadványban ol-
vashatnak egy bővebb riportot.

Az ősz beköszöntével elkez-
dődnek az időszaki munkálatok is. 
Többen jelezték számomra az út-
hibákat, melyeket továbbítottam 
az illetékeseknek. Az útjavítások 
felmérése és javítása folyamatos 
történik. Ezzel kapcsolatban ismé-
telten arra kérem kedves lakótár-
sakat, hogy az úthibákat jelezzék 
az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, 
vagy számomra a lenti elérhető-
ségemen. A közterületek faülteté-
si programja idén ősszel is folyta-

tódik. Többen jelezték számomra 
faültetési igényüket, melyet továb-
bítottam az Önkormányzat illeté-
kes osztályának. Ezzel kapcsolat-
ban pedig továbbra is arra buzdí-
tom Önöket, hogy tegyük szebbé 
környezetünket egy-egy fa ülteté-
sével, a további igényeket szept-
ember 30-ig küldhetik meg ne-
kem. Az ültetést az Önkormány-
zat által megbízott szakemberek 
végzik el. Az Önök feladata csak az, 
hogy a kéréseikkel együtt vállalják 
az ültetett fák gondozását, melyre 
ezúton is kérem Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpont-
ja 2018. szeptember 27. 18.00 óra, 
helyszíne a Radnóti Miklós Gimná-
zium.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
 Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

Mozgalmas nyarat tudhatunk ma-
gunk mögött, ugyanis az iskolai 
szünidő beköszöntével elkezdőd-
tek nyári, intézményi felújításaink. 
Az iskolamentes időszak és a sza-
badságok ideje kiváló alkalom volt 
arra, hogy a munkálatok zökkenő-
mentesen haladhassanak számos 
oktatási-nevelési, egészségügyi 
és egyéb, városi kézben lévő intéz-
ményünkben. 

A felújítások alkalmával többek 
között a körzetemben lévő Alagi 
Tagóvoda nevelői öltözője és vi-
zesblokkja is megújult. A nyári, in-
tézményi felújításokra idén 140 
millió forintot fordított az Önkor-
mányzat. Őszintén remélem, hogy 
nem csak körzetemben lévő, de az 
összes megújult városi intézmé-
nyünkbe örömmel tértek vissza 
egészségügyi dolgozóink, peda-
gógusaink és gyermekeink, diákja-
ink egyaránt. 

A Hunyadi utca városunk egyik 
gyűjtő útjaként funkcionál, a Piros 
tagóvoda és a Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola is megközelíthető ál-
tala, ezen felül számos helyi busz-
járat is közlekedik rajta. A Hunya-
di utca Széchenyi - és Zápolya utca 
közötti szakaszán a kivitelezés so-
rán a szilárd burkolatú út, a kerék-
pársáv és a járda, valamint a zárt 
csapadékvíz elvezető rendszer 
szerelvényei újulnak meg. Az út-
pálya új kopóréteget kapott. A fek-
vőrendőrök felújításra kerülnek, a 
meglévő jelzőtáblák igény szerinti 
cseréjére is sor kerül. Az új útbur-
kolat új kerékpársáv felfestéssel 
egészül ki. A kivitelező és az Ön-
kormányzat által a járdák zökke-

nőmentes új térkő burkolatot kap-
nak, a kereszteződésekben és az 
intézmények megközelítéséhez 
süllyesztett szegélyt alkalmaznak. 

Az út felújításával párhuzamo-
san átépül a járda az intézmények 
felőli oldalon a Széchenyi út és a 
Tábor utca közötti szakaszon, va-
lamint a Piros tagóvoda előtti par-
koló is felújításra kerül. A kivitele-
zés része a nyomvonalban érintett 
gyalogátkelőhelyek akadálymen-
tesítése és a zöldfelület rendezé-
se is. 

Igaz, a felújítások jelenleg még 
zajlanak, de Dióssi Csaba polgár-
mester kérésére a kivitelező cég 
az iskolakezdésre elkészült az utca 
aszfaltozásával, így szeptember 
hónapra már csak apróbb mun-
kálatok vannak hátra, melyekkel, 
ha elkészül a Penta Általános Épí-
tőipari Kft, a Hunyadi János utca 
új fényében tündökölhet majd és 
kényelmesebb lesz rajta és általa a 
közlekedés. 

A Rákóczi út munkálatainak ha-
ladását akadályozta az a tény, 
hogy az utca alatt húzódó vízve-
zeték elavult és annak rekonstruk-
ciójára van szükség. A DMRV Zrt. 
felelt az ivóvíz hálózat rekonstruk-
ciójáért, melynek munkái a nyár 
végén be is fejeződtek, így a na-
pokban elkezdődhetnek az út asz-
faltozási munkálatai, és még ősszel 
el is készülnek.

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán 

alpolgármester
10. számú választókörzet 

képviselője

Kedves Lakótársaim! Tisztelt Lakótársaim!

szaúton – az Alagliget – Széche-
nyi iskola vonalon - történő ki-
használását jó felvetésnek tar-
tom, kérni fogom a megvaló-
síthatóságának megvizsgálását.  
A Szent István iskola előtti gya-
logos átkelőhely újra festését 
kértem, amelynek kivitelezésé-
re ígéretet kaptam. Reményeim 
szerint ezzel egy időben sor ke-

rül a Repülőtéri úti és Alagi ma-
jori úton a záróvonal ismételt 
felfestésére is. Az iskola előt-
ti átkelőhely további kiemeltté 
tételére a Repülőtéri út várha-
tóan jövő évben esedékes újra 
aszfaltozását követően kerülhet 
sor. A Gardénia-köz előtti gyalo-
gos átkelőhely kialakítása a jár-
da kiépítésénél tart, ezt követő-

en fog sor kerülni itt is a felfes-
tésre.

A fenyő lakóparki kisma-
mák kérték, hogy a lakópark 
játszótere kerüljön felújítás-
ra, ill. modernizálásra. Azon-
nal továbbítottam a kérést, 
amelynek eredményeként né-
hány napon belül kicserélték a 
csúszdát. A további javítások, 

ill. bővítések megbeszélése 
céljából megbeszélést hívtam 
össze a javaslatokat tevő lako-
sok és a Közüzemi Nonprofit 
Kft. témában illetékes vezető-
jének a részvételével. 

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet 

képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik
Hosszú várakozás után végre 
elkezdődik a Liget utcai rende-
lő fejújítása. A felújítás során 
teljesen megújulnak a rende-
lő belső terei, a két orvosi kör-
zet külön helyiségbe kerül és 
nagyobb lesz a váróhelyiség is. 
Az épületből már kiköltözött a 
tüdőgondozó, amely a szakor-
vosi rendelőintézetben nyeri 
el végleges helyét. A Liget ut-
cába költözik viszont az éjsza-
kai ügyelet, ezzel az új szolgál-
tatással erősödni fog a környék 
egészségügyi ellátottsága.  Ide-
iglenesen a mentőszolgálat he-
lyi állomása is átköltözik az épü-
letben, de csak arra a 2-3 évre, 
ameddig a rendőrség telkén fel 
nem épül az új telephelyük. Ter-
veink szerint a helyüket azután 
egy harmadik orvosi körzet fog-
ja átvenni, amely a Malomárok 
egyre növekvő lakosságát fog-
ja kiszolgálni. A munkálatok a 
jövő év közepéig, őszéig tarta-
nak majd, a köreti orvosok ad-
dig a szakorvosi rendelőinté-
zetbe teszik át rendelésüket. 

Az átköltöztetésre várhatóan 
szeptember 14-én kerül sor.

A rendelő felújítása után sze-
retnénk az épület környezetét is 
fejleszteni: viacoloros járdát sze-
retnénk a rendelő elé és növel-
nénk a parkolóhelyek számát is.

Már javában zajlik a 2-es szá-
mú főút és az M2-es autóút kö-
zötti összekötőút építése. Aki a 
főúton a Göd irányába halad lát-
hatja a komoly földmunkákat. A 
kivitelező szeretné az év végére 
a főút és a vasút fölött átívelő hi-
dat szerkezetkész állapotba hoz-
ni, az aszfaltozás jövő év májusá-
ban, kezdődhet majd el, az útpá-
lyát pedig a tervek szerint 2019 
év végén vehetjük birtokba.

A Városi Strandon a Duna hal- 
és madárvilágát bemutató tan-
ösvényt avattunk a nyár má-
sodik felében. A tanösvényt a 
Magyar Madártani Egyesület 

Börzsöny helyi csoportjának a 
szakmai támogatásával létesí-
tettük. Reméljük, a tanév folyam 
sok iskolás fogja majd felkeres-
ni kihelyezett környezetismeret 
órán, illetve iskolaidőn kívül is.

Idén szeptember 22-én kerül 
sor a Városi Köztisztasági Nap-
ra. Ezúton is arra bíztatok min-
denkit, hogy kapcsolódjon be a 
programba és áldozzon a dél-
előttjéből 2-3 órát arra, hogy 
tisztábbá tegyük környezetün-
ket. Én a korábbi évek gyakor-
latának megfelelően a Révdűlő-
ben vállalok társadalmi munkát, 
remélhetően idén is lesznek se-
gítőtársaim. Jelentkezni nálam 
is lehet.

A közelmúlt esőzései 
után többen megkerestek 
csapadékvízelvezetési problé-
mákkal. A problémákat továbbí-
tottam a Városüzemeltetési Osz-

tálynak és kértem tőlük, hogy 
keressék meg a műszaki megol-
dást a problémákra. A Rév úton 
viszont megoldódott egy prob-
léma a Rév út és az Északi köz 
csapadékcsatorna összeköté-
sével. A Kiserdő utcában pedig 
egy mozgássérült lakótársunk-
nak tudtunk azzal segíteni, hogy 
a háza előtt kialakítottunk egy 
mozgássérült parkolót.

Az idei faültetési program las-
san zárul. Arra kérek mindenkit, 
aki szeretné, hogy a háza előtt 
idén novemberben fát ültessen 
az önkormányzat, jelentkezzen 
minél hamarabb. A járdaépítési 
programba továbbra is lehet je-
lentkezni, az elmúlt időszakban 
sok megkeresés érkezett mind-
két programmal kapcsolatban. 
E-mailen szívesen tájékoztatok 
mindenkit a részletekről.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet 
és ember találkozik

Több évtizedes képviselői tevé-
kenységem során mindig fontos-
nak tartottam a választópolgá-
rokkal kialakított korrekt együtt-
működést, a konstruktív párbe-
szédet, az egymás iránti tisztelet 
kifejezését. Elkötelezetten vallom 
a személyes találkozások jelentő-
ségét, közös dolgaink megbeszé-
lését.  

A választókerületemben - külö-
nösen a Szent István parkban, de 
máshol is - rendszeresen találko-
zom a lakótelepen élőkkel, akik 
nagy örömömre nemcsak a meg-
oldásra váró feladatokról, gon-
dokról tesznek említést, hanem 
elismerően nyilatkoznak azokról 
a kedvező változásokról, melyek 
könnyebbé, szebbé formálják 
mindennapi életüket, lakókörnye-
zetüket. A sok-sok „apró” öröm 
között említették az úgynevezett 
Duna-parti „cserepes házaknál”, a 

Barátság u. 34-42. számú épület 
Szent István park felöli oldalánál, 
a gépjárművek szabályos parkolá-
sát megkönnyítő elválasztó vona-
lak felfestését. Ugyanebből a cél-
ból a felfestés segíti elő a párhu-
zamos parkolást a Barátság út 34. 
számú épület mellett, ahol széles 
a járda.  

A Barátság út 28-34. számú 
épület lakóközösségének gond-
noka írásban abban kért segítsé-
get, hogy közös összefogással óv-
juk meg a bejáratok kulturált kör-
nyezetét. Kérését támogattam, és 
örömmel írhatom le, hogy szinte 
pillanatok alatt sikerült elhelyezni 
– a műszaki osztálynak és a Köz-
üzemi Nonprofit Kft.-nek köszön-
hetően - környezetbarát, kultu-
rált kisméretű hulladékgyűjtőket 
az épületek bejárataihoz, mely-
nek eredményeként a dohányzók 
most már el tudják helyezni a csik-

ket, nem dobálják a földre. Szerin-
tem lakókörnyezetünk tisztán tar-
tása érdekében valamennyi lép-
csőházi bejáratnál célszerű lenne 
elhelyezni hulladékgyűjtőt.

Talán mindennél felemelőbb 
érzés az, amikor a babacsomago-
kat átadom az újszülött gyerme-
kek szüleinek, akik azt kérik, hogy 
kisfiúk vagy kisleányuk nevét ír-
juk fel a Szent István parki szüle-
tésfáknál sorakozó emléktáblák-
ra. Az ötletgazda szerénységé-
vel, jó érzéssel mondhatom, hogy 
mind többen kérik azok közül is, 
akiknek gyermekeik a korábbi 
években születtek. E lap hasábja-
in keresztül is tájékoztatom őket, 
és mindenkit -, aki szeretne csat-
lakozni e szép hagyományhoz -, 
hogy a tavaszi faültetés idején tu-
dunk eleget tenni kérésüknek. 

Önkormányzati képviselőként, 
történelem tanárként, de leg-

inkább városi polgárként nagy 
örömmel tölt el, hogy a civil kö-
zösség – az önkormányzat támo-
gatásával - Dunakeszin felavat-
ta Attila nagykirály szobrát, mely 
már napjainkra is igazi történelmi 
zarándokhellyé vált. A Felső Ta-
bánban emelkedő szobor környe-
zete – háttérben a gyönyörű pilisi 
panorámával – az összefogásnak 
köszönhetően folyamatosan szé-
pül, méltó helyszíne a történelmi 
emlékezésnek. Köszönet az ötlet-
gazdáknak, és mindenkinek, aki 
kivette részét a megvalósításban.

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

lépésről lépésre – az emberekért, lakókörnyezetünkért
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körzeti képvi  selőink jelentik
a 9. számú választókerület hírei

 Tisztelt Lakótársaim!

Ebben a hónapban is az 
esővíz okozta a legnagyobb 
problémákat. Olyan mérték-
ben árasztotta el az esővíz az 
eddig is veszélyeztetett terü-
leteket, hogy az ingatlanok és 
a lakosság személyautói is ve-
szélybe kerültek, sőt a vízzel 
elárasztott területekről sokan 
munkába sem tudtak men-
ni.  Ezt a helyzetet tetézte, 
hogy voltak lakások, amelye-
ket a szennyvíz árasztott el. 
Ennek egyik oka, hogy egyes 
beruházók a csapadékvizet 
a szennycsatornába kötötték 
be az építkezés során több in-
gatlannál is. A másik ok, hogy 
a csatornákba beépített visz-
szacsapó szelepek nem mű-
ködnek megfelelően. A Csa-
tornázási Művek szakembe-
rei próbálják felderíteni a sza-
bálytalan bekötéseket, az 
Önkormányzat pedig megbí-
zott szakembert, hogy a visz-
szacsapó szelepek működési 
zavarát oldja meg.

A legnagyobb probléma a 
csapadékvíz elvezetésének 
kérdése. A teljes rendszer ki-
építése elkezdődött, de a 
helyzet súlyossága és egy-
re gyakoribbá válása miatt az 
Önkormányzat dolgozik a leg-
optimálisabb megoldáson, 
melyet önerőből fog megva-
lósítani. Tudom, hogy ez nem 
vigasz az érintetteknek, de 
egy már félig kiépített rend-
szerbe csak úgy szabad be-
avatkozni, hogy a probléma 
nehogy egy másik területen 
jelentkezzen. 

A legsúlyosabb helyzet a 
Toldi-dombliget lakóparkban 
alakult ki. Mivel a víz a legmé-
lyebben fekvő területre folyik, 
némi segítség lenne, ha a ma-
gasabban fekvő részeken le-
hetne megfogni a csapadék 

egy részét. Ezért nyomatéko-
san kérem a lakosságot, hogy 
ne temessék be az árkokat, s 
a meglévőket tisztítsák a saját 
ingatlanuk előtt. Ezzel együtt 
persze fontos, hogy az Önkor-
mányzat rendszeresen taka-
rítsa a víznyelő kutakat, csa-
tornákat. 

Hamarosan lezárul a fák, 
cserjék rendelésének lehe-
tősége. Elvileg szeptember 
30-ig lehet nekem jelezni az 
igényt e-mailben utca, ház-
szám, telefonszám és a da-
rabszám megadásával. Fajtát 
nem lehet választani, a ren-
dezett utcakép és a belátha-
tóság miatt csak gömbkoro-
nás díszfákat ültet az Önkor-
mányzat, illetve a Közüzemi 
Kft. kertésze. 

A hosszantartó kánikula 
nem tett jót a tavaly elülte-
tett fiatal fáknak. Ezért, ha va-
lakinek a gondos öntözés el-
lenére is kiszáradt az ingat-
lanja előtti fa, igényelhet he-
lyette újat. 

Köszönettel tartozom fi-
gyelmes lakótársaimnak a 
szóbeli és írásbeli jelzésekért, 
észrevételekért. Kérem, hogy 
ezután is keressenek meg 
minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú  választókörzet   

képviselő

Az idei nyár legjelentősebb, 
városrészünket érintő beruhá-
zása a Hunyadi János utca át-
fogó felújítása, amely rövide-
sen befejeződik az útburkola-
ti jelek felfestésével és a kapuk 
előtti felhajtók aszfaltozásával. 
Még az útépítés kezdeti szaka-
szában heves felhőszakadás 
mutatott rá a Hunyadi utca Tá-
bor utcáig tartó szakasza páros 
oldalának évtizedek óta meg-
oldatlan vízelvezetési problé-
máira. 

A vízbetöréseket követően 
többen megkerestek, segítsé-
gemet kérve a probléma vég-
leges megoldása érdekében. 
Természetesen a város veze-
tői és a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai a legnagyobb 
igyekezettel törekedtek arra, 
hogy a problémára végleges 
műszaki megoldás szülessen. 
Erre tekintettel még július kö-
zepén a lakosság bevonásával 
és Polgármester Úr személyes 
részvételével megtartott hely-
színi szemlére került sor, majd 
a helyszíni szemle tapasztala-
tainak kiértékelését követően 
a városvezetés az útfelújítás 
műszaki tartalmának jelentős 
kibővítése mellett döntött.

Az eredeti felújítási tervek-
ben nem szereplő, mintegy 70 
méter hosszú csapadékelveze-
tő csatorna épült, amely a Tá-
bor utca alatt korábban kiala-
kított nagy keresztmetsze-
tű csatornába gyűjti a Hunya-
di utca érintett szakaszának 
csapadékvizét. Annak érdeké-
ben, hogy a megoldás hatéko-
nyabb legyen, a szakemberek 
még egy, a csapadékcsator-
nába bekötött rácsos csapa-
dékgyűjtő kialakítását terve-
zik a Hunyadi utca - Széche-
nyi utca kereszteződésébe, 
annak megakadályozása érde-
kében, hogy a magasabb te-
repszintű területekről a csapa-
dékvíz a Hunyadi utcába és az 
utca szintjénél mélyebben fek-

vő ingatlanokra jusson. Az út-
felújítás keretében természe-
tesen az út menti járdák felújí-
tására is sor került. A Hunyadi 
utca – Tábor utca keresztező-
désének néhány éve kialakí-
tott forgalmi rendje nem vál-
tozik, viszont az útburkolati je-
lek egyértelműen fogják jelez-
ni a járművezetők számára az 
elsőbbségi szabályokat.

Az iskolaév kezdetével a szo-
kásos módon megnövekedett 
a Fazekas iskola környékének 
gépjármű forgalma. A nyári 
szünet előtt – az iskola vezető-
ségének javaslata alapján - el-
fogadott szabályozás szerint a 
Radnóti Miklós utca és a Faze-
kas Mihály utca forgalmi rend-
je megváltozott, a változtatás 
tapasztalatait a következő he-
tekben fogják értékelni a Pol-
gármesteri Hivatal illetékes 
munkatársai.

Az őszi közterületi faültetés 
iránti igények jelzésére és ösz-
szegyűjtésére szeptember 30-
ig van lehetőség, ezért kérem, 
hogy aki fát szeretne igényel-
ni az ingatlanával határos köz-
területre, szíveskedjen ezt – 
az ingatlan címének és az igé-
nyelt facsemeték számának 
megjelölésével – jelezni a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán, vagy elektronikus le-
vélcímemen. Kérem, hogy csak 
azok az ingatlantulajdonosok 
kérjék a facsemeték elülteté-
sét, akik a későbbiekben vál-
lalják az elültetett facsemeték 
locsolását a megerősödésükig 
tartó néhány évben. 

Észrevételeiket, javaslataikat 
várom a következő elérhetősé-
geken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 

1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: +36-30-9706-491)

BUSZVEZETŐ

Feltételek:
 -"D"kategóriás jogosítvány, min. 3 év gyakorlat 

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Szolgálati telefon
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés
- Azonnali kezdés

Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.

Új aszfaltot kapott 
a Hunyadi út

Megújulnak a város útjai

Néhány napja már 
a Hunyadi úton is 
új aszfalton közle-
kedhetnek a gép-

járművek a Széchenyi utca és 
a Zápolya utca között. A kivi-
telezést végző Penta Kft. szak-
embereitől kapott tájékoztatás 
szerint a több száz méter hosz-
szú, hat méter széles úttestbe 
550 tonna meleg aszfaltot épí-
tettek be.  

A felújítás során – többek 
között – új szegély és csapa-
dékvíz elvezető rendszer ke-
rült kiépítésre. A régi járdát 
viacolor burkolat váltotta fel, a 
Piros Óvoda előtt aszfaltborí-
tást kapott a parkoló. A Tábor 
út és a Hunyadi út keresztező-
désében jól áttekinthető és biz-
tos tájékozódást elősegítő je-
leket festettek fel, ám a forgal-

mi rend nem változott. Hunya-
di út felújításának összköltsége 
79.067.599 forint – tudtuk meg 
a munkálatok megkezdésekor 
Csopják Anitától, a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztály vezetőjétől. 

Újdonság – amit már bizo-
nyára sokan tapasztaltak -, 
hogy a Hunyadi útról nem le-
het behajtani a Radnóti utcába, 
az eddigivel ellenkező irányból 
vált egyirányúvá az iskola előtt 
elhaladó út az oktatási intéz-
mény előtti rövid megállás ér-
dekében. 

 A Hunyadi úton jelenleg 
még apróbb munkálatokat vé-
geznek a szakemberek, melyet 
értesüléseink szerint szeptem-
ber 30-án ad át a kivitelező. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

mint arról korábban már több alkalommal is beszá-
moltunk dunakeszi város képviselő-testülete a 2014-
2019-es önkormányzati Ciklusban előre megtervezett 
ütemterv szerint felújítja a város kezelésében lévő 
belterületi utakat. az idei munkálatok közül kiemel-
kedik a nagy forgalmú barátSág út, melynek felújí-
tott éS kiSzéleSített SzakaSzát júliuSban adták át.  
a teljes körű felújítás 205,3 millió forintba került, 
melyből az önkormányzat 30 millió forint támogatást 
pályázaton nyert. 
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Dióssi Csaba:
Az intézmények
és a városi utak 
felújítására 
összpontosít az 
önkormányzat

Városi közút- és kerékpárútépítésekről, 
intézményi felújításokról, csapadékvíz elvezetésről

Beszélgetés Dióssi Csaba polgármesterrel

Dióssi Csaba az egyik leg-
jelentősebb fejlesztésként 
értékelte a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Is-

kolában megvalósított energetikai 
korszerűsítést. Új nyílászárók kerül-
tek beépítésre a négy évtizedes in-
tézményben, leszigetelték – a hosszú 
ideje beázó – tetőt és az épület külső 
homlokzatát, amelyet újra színeztek. 
A napelemes rendszer kiépítése mér-
hető megtakarítással párosul – hang-
súlyozta a városvezető. 

Hozzátette: 2013 óta állami fenn-
tartásban működnek az oktatási in-
tézmények, ám az önkormányzat to-
vábbra is fontosnak tartja, hogy a 
Dunakeszin élő tanulók a legopti-
málisabb körülmények között tanul-
hassanak. Ennek elősegítése érdeké-
ben pénzügyi támogatást nyújtanak 
az intézményi felújításokhoz a Duna-
keszi Tankerülettel együttműködve. 

– A Kőrösi iskolában a nyáron 
megvalósult energetikai fejlesztés 
összköltsége 233.788.341 forint volt, 
melyből önkormányzatunk 72 mil-
lió forint önrészt vállalt – jelentette ki 
Dióssi Csaba.

- De nemcsak a lakótelepi iskola 
újult meg, hiszen szeptember 1-jén 
megnyitotta kapuit a Krisztus Király 
Római Katolikus Általános Iskola a 
120 éves Szent István Általános Is-
kola egykori épületében, melyben je-
lentős, több mint egymilliárd forint 
értékű átalakítás és felújítás vette 
kezdetét. Nagy büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy a nagy múltú ok-
tatási intézmény további sikeres mű-
ködését szolgálja az a 24 tantermes 
modern épületegyüttes, melyet ta-
valy szeptemberben avattunk a Re-
pülőtéri úton. Most szeptemberben 
pedig a történelmi falak között új-
rakezdte működését Dunakeszi első 
egyházi iskolája, amely új, kiegészítő 
tantermekkel, aulával, és szabályos 
méretű tornateremmel fog bővülni. 
A település első, legpatinásabb is-
kolájában korszerűsítették a vizes-
blokkot, az ünnepélyes tanévnyitó-
ra megszépültek a régi tantermek, és 

újraszínezett „köntösbe” öltöztetett 
épület fogadta a diákokat. Az épület 
bővítése folytatódik, a munka még 
korán sem ért véget – hallhattuk a 
polgármestertől.

Mint megtudtuk a nyári vakáció 
idején a város több iskolájában vé-
geztek felújítási, javítási munkákat, 
számos tanterem kapott új pvc bur-
kolatot, több helyen festettek, parko-
sítottak. De emellett a szakemberek 
ellátták a játszóterek karbantartási 
feladatait is. A nyári felújítási mun-
kálatokat az intézmények javaslatai 
alapján készítik el, melynek üteme-
zése, tervezése már az előző év végén 
elkezdődik a zökkenőmentes kivite-
lezés érdekében.  

– Önkormányzatunk idén 140 mil-
lió forintot fordít az intézmények fel-
újítására – emelte ki Dióssi Csaba, 
aki köszönetet mondott a kivitelezési 
munkálatokat példás szakszerűség-
gel végző Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. munkatársainak.  

Az előző önkormányzati ciklusban 
megvalósított útépítéseknek köszön-
hetően a város valamennyi belterüle-
ti útja szilárd burkolatú. Ebben az öt-
éves időszakban az útfelújításokra fó-
kuszál az önkormányzat, tavaly pél-
dául – hogy csak a jelentősebbeket 
említsük – újra aszfaltozták a Béke 
utat, a Nap utcát. Nyár elején adták 
át felújított Barátság utat, a tanévkez-
désre elkészült a Hunyadi út aszfal-
tozása, a csapadékvíz elvezető rend-
szer kiépítése. A még hátralévő ki-
sebb munkálatokkal szeptember 30-
ig végez a kivitelező. (Külön cikkben 
írunk róla. a szerk) 

A napokban elkezdődött a Rákó-
czi utca felújítása is, melyet korább-
ra terveztünk, ám a DMRV. Zrt. nagy 
nyomású vízvezetékhálózat cseréjé-
nek munkálatai ezt késleltették – tá-
jékoztatott a polgármester, aki a nagy 
beruházások között említette a Re-
pülőtéri út mellett ősszel elkészülő 
kerékpárútat is. 

Dióssi Csaba a városi fejlesztések, 
beruházásokat sorolva – újságírói 
kérdésre – kitért a Toldi utcában je-

lentkező csapadékvíz elvezetés ne-
hézségeire. 

– A rendkívüli, nagy esőzésekkor 
lehulló csapadékot a jelenlegi hálózat 
nem tudja elvezetni, aminek – töb-
bek között - az az oka, hogy sok he-
lyen betemették az árkokat, és nem 
kevesen vannak, akik a háztetőről az 
utcára vezetik ki a csapadékvizet. A 
probléma megoldását jelentő beru-
házás milliárdos nagyságrendű, amit 
Dunakeszi önerőből nem tud megva-
lósítani. A városi csapadékvíz elveze-
tő hálózat II. ütemének kiépítése ér-
dekében pályáztunk, de nem jártunk 
sikerrel. A nagy beruházásra tovább-
ra is pályázunk, miközben az önkor-
mányzat saját erőforrásaiból plusz 
szikkasztókat épít, a lakosságtól pe-
dig azt, hogy ne temessék be azokat.

A város polgármestere befejezésül 
elmondta, hogy a Budapest és Duna-
keszi között hiányzó kerékpárút tervei 
elkészültek, az állami finanszírozás-
ban megvalósuló beruházás elindítá-
sáról a döntés megszületett. Dunake-
szi déli peremén, a körforgalmi cso-
móponttól a mezőgazdasági területen 
halad majd, és a Liget utcánál csatla-
kozik a Duna-parti kerékpárútba. 

– Bízom benne, hogy 2019-ben át-
adásra kerül a régóta hiányolt szakasz 
– mondta optimistán Dióssi Csaba.

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is jelentős út- és intézményi felújításoknak, fejlesztések-
nek lehetünk tanúi városszerte. dióssi Csaba polgármestertől kért helyzetértékelésből kide-
rült, hogy dunakeszin idén is több százmillió forint értékű beruházás, fejlesztés valósul meg, 
melynek városi költségeit jelentős mértékben sikerült Csökkenteni az önkormányzat eredmé-
nyes pályázati tevékenységének köszönhetően.
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a magyar közigazgatás reformjaként 2013. január 1-vel újra létrejöttek a 
több százéves múltra visszatekintő járások. az államigazgatási felada-
tok ellátására létrehozott járások között van a történelme során első 
alkalommal járási központi feladatokkal felruházott dunakeszi is. az 
elmúlt öt esztendő szakmai tapasztalatairól kérdeztük imre zSoltot, a 
dunakeszi járási hivatal vezetőjét.

- Hivatalvezető úr! Az elmúlt félévtized tükré-
ben ön hogyan ítéli meg; a néhány évtizedes 
kényszerű „pihenő” után újjászervezett járá-
si hivatalokat sikerült újra talpra állítani, be-
töltik történelmi szerepüket a mindennapok 
során? 

- A több évszázados múltra visszatekintő já-
rási közigazgatási rendszert1983-ban számol-
ták fel, melyeknek a korszak társadalmi beren-
dezkedéséből adódóan volt némi politikai irá-
nyító szerepük is. A 2013. január 1-jével létrejött 
járási hivatalok kizárólag az államigazgatási 
feladatok ellátására szerveződtek. A közigazga-
tási reform egyik legfontosabb céljaként külön 
váltak az önkormányzati és az államigazgatá-
si feladatok és hatáskörök. Közismert, hogy az 
elmúlt évtizedekben az önkormányzatok nem 
kevés állami feladatot is elláttak, túlterheltek 
voltak. Az elmúlt öt esztendő tapasztalatai azt 
igazolják, hogy racionális döntés volt az önkor-
mányzati és az állami feladatok és hatáskörök 
szétválasztása. A közigazgatás „újra hangolása” 
révén a járási hivatalok mára ügyfélbarát mó-
don látják el az államigazgatási feladatokat. S 
bár van még hova fejlődni, de bátran mondha-
tom, hogy ez igaz a Dunakeszi Járási Hivatal 
szakmai tevékenységére is. 

- Dunakeszi életében történelmi léptékű a 
változás, hiszen korábban a Váci Járási Hiva-
tal részeként élte mindennapjait, míg 2013-től 
önálló járási központként funkcionál. Ön sze-
rint az új Dunakeszi Járási Hivatalnak sike-
rült beilleszkednie a járási hivatalok állam-
igazgatási rendszerébe, megfelelnie a kihívá-
soknak?

- Határozattan az a válaszom, hogy igen! 
Általánosságban elmondható, hogy a járá-
si hivatalok, mint a területi közigazgatás he-
lyi szintjei, az elmúlt évek során szervesen be-
épültek a helyi közigazgatás rendszerébe, jó 
kapcsolatot építettek ki az önkormányzatok-
kal és a társhatóságokkal, úgymint a járásbí-
róság, rendőrség, katasztrófavédelem. A járá-
si hivatalok között Dunakeszi közepes mére-

tűnek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy tekintet-
tel a járási hivatalok egymástól elérő hatáskör 
és illetékességére, a szomszéd járások, mint 
pl. Vác és Gödöllő, több járásra kiterjedő il-
letékességgel látnak el olyan konkrét ágaza-
ti szakfeladatokat, hatásköröket, amelyekkel 
Dunakeszi nem rendelkezik pl. az építésha-
tóság, a népegészségügy, állategészségügy és 
a foglalkoztatás ügy tekintetében. A Dunake-
szi Járási Hivatal jelenleg négy osztállyal - ha-
tósági, igazságügyi és gyámhatósági, földhi-
vatali, és okmányirodai - működik. Úgy vé-
lem, a helyi demográfiai folyamatokat látva, 
hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, va-
jon mik lennének azok a hatáskörök, melye-
ket Dunakeszi is el tudna látni a jövőben, ami-
vel még közelebb hoznánk szolgáltatásainkat 
a lakossághoz. 

- A lakosság számára jó döntésnek bizo-
nyulna, ha az említett államigazgatási fel-
adatokat a Dunakeszi Járási Hivatalba dele-
gálnák, ám a magas színvonalú feladat ellá-
tásához adottak-e a személyi feltételek? Meny-
nyi a hivatal jelenlegi létszáma?

- A jelenlegi hetven fős létszámunkkal több 
feladatot nem tudnánk ellátni, bár vannak üres 
státuszok, de az a létszámmozgásból adódik. 
Az esetleges feladat bővülés igényes ellátása, a 
lakosság kulturált kiszolgálása nyilvánvalóan 
a jelenlegi létszámunk racionalizálását, felada-
tokhoz igazított változtatását igényelné. 

- Ha már a kulturált kiszolgálást szóba hoz-
ta, azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy 
a Dunakeszi Járási Hivatal elhelyezését a vá-
rosi önkormányzat magas színvonalú rész-
vételével sikerült kialakítani az egyik általá-
nos iskola épületében. Közismert, hogy ez át-
meneti megoldás, hiszen már korábban beje-
lentették, hogy felújítják a MÁV Nagyállomás 
épületét, amelybe és a mellette épülő kor-
mányzati „negyedbe” költöznek át.  Mikorra 
várható, hogy az új helyszínen fogadhatják az 
ügyfeleket?

- Valóban jól sikerült kialakítani az új járá-
si hivatal működésének műszaki feltételeit, de 
azt be kell látnunk, hogy – bármennyire is be-
laktuk az épületet - hosszabb távon ez már nem 
tudja ügyfélbarát módon kiszolgálni az ügyfe-
leket. Szükség lesz az új épületre, mert Duna-
keszi óriási léptékben fejlődik, rengeteg az ügy-
felünk, de az is serkenti a változtatást, hogy az 
örvendetesen növekvő gyereklétszám miatt 
előbb-utóbb igény mutatkozik az iskola álta-
lunk jelenleg használt épületrészére is. Bízom 
benne, hogy mielőbb, az új épületben fogadhat-
juk ügyfeleinket.

- Egy éve irányítja a Dunakeszi Járási Hiva-
talt, előtte évekig vezette a Hatvani Járási Hi-
vatalt, így bőven van szakmai tapasztalata a 
hivatal működtetéséről. Az objektív körülmé-
nyek milyen változtatást igényelnek, mert hi-
szen ki ne tudná, mindig lehet jobban, éssze-
rűbben dolgozni. 

- A két hivatal működését, a vele szemben 
megfogalmazott lakossági elvárásokat nem le-
het összehasonlítani. Budapest szomszédságá-
ban, a főváros vonzásában elterülő negyvenöt-
ezres Dunakeszin és a hozzátartozó települé-
seken élő polgárok elvárásai jelentősen mások, 
mint egy távoli kisvárosban. Azt itt élők más-
fajta kiszolgálást igényelnek. Hogy miben vál-
toztatnék? Elsősorban is az Okmányiroda szol-
gáltatását, figyelemmel a fővárosi agglomeráci-
ós helyzetünkre.

Okmányirodai szolgáltatásaink nagy része 
ugyan valóban országos illetékességű, mi el-
sősorban dunakeszi és a járás lakosainak igé-
nyes kiszolgálását szeretnénk megoldani, de 
a fővárosból jelentős számban érkező ügyfe-
lek kiszolgálása nagy terhet ró ránk. Ezen so-
kat enyhítene a MÁV Nagyállomásnál megnyí-
ló új kormányablak, amely a modern közigaz-
gatás egyik legfontosabb, mondhatni emble-
matikus intézménye, és amelyben reményeink 
szerint jövőre már mi is fogadhatjuk régi és új 
ügyfeleinket. 

Vetési Imre

Öt éve jött létre 
a Dunakeszi 
Járási Hivatal
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olyan államot építünk, amely 
az emberek bizalmát élVezi, 
Segíti a magyar állampolgá-
rok éS a VállalkozáSok bol-
dogulását. igazi közszolgála-
tot kíVánunk ellátni - célunk, 
hogy olyanná formáljuk a 
közigazgatást, hogy méltó le-
gyen egy ezeréVeS kereSztény 
államhoz, éS egyúttal olyan 
korszerű is legyen, ahogy az 
a XXi. Században, egy modern 
tárSadalomban elVárható. 

Május óta közszolgálatért 
felelős államtitkárként 
dolgozik a kormányza-
ton belül, milyen célo-

kat fogalmazott meg az új feladatai 
kapcsán?- kérdeztük Tuzson Bencé-
től, Dunakeszi országgyűlési képvi-
selőjétől. 

- Szóvivőként, kommunikációs ál-
lamtitkárként is törekedtem rá, hogy 
mindig éreztessem, hogy a döntése-
ink mögött van tartalom és elviség. 
Ezt a mostani feladatomat is csak az 
elveink és értékeink szigorú megtar-
tása mellett tudom ellátni, új célok és 
hosszú távú tervek megfogalmazása 
mellett. Ha egy kormánynak nincse-
nek távlati, nemzeti céljai, pillana-
tokon belül kibillen az egyensúlyá-
ból. A magyarság megmaradása és 
az ország fejlődése érdekében mosta-
ni ciklusban három alapvető terület-
re kell koncentrálni: az egyik a csa-
ládtámogatás rendszere, a másik a 
gazdaság fejlesztése, a harmadik pe-
dig a kultúra területe. Ezek a terüle-
tek szorosan összekapcsolódnak az 
új államtitkári feladataimon belül is.

- Az új államtitkári feladatai na-
gyon széles területet fednek le, ho-
gyan lehet ezeket megfelelően el-
látni?

- A közszolgálatért felelős államtit-
kárság valóban nagyon nagy terület, 
ide tartozik a területi közigazgatás, 
az építésügy, az örökségvédelem és 
az uniós finanszírozású közigazga-
tás fejlesztés, továbbá a közbeszerzé-
sek felügyelete. Egyik nap örökség-
védelmi kérdésekben hozunk dönté-
seket, aztán közigazgatási témákban. 
Ez a sokszínűség pallérozza, ébren 
tartja az ember elméjét, de egy ek-
kora feladatot valóban csak akkor le-
hetséges elvégezni, ha van elképzelé-
sünk ezzel az országgal és ugyanazo-

kat az elveket érvényesítjük minden 
területen.

- A közigazgatás talán a leginkább 
olyan terület, ahol az emberek talál-
koznak az állammal, ebben a szeg-
mensben már nagy változások voltak 
az elmúlt években. Mit várhatunk a 
következő időszakban?

- A közszolgálaton belül a legna-
gyobb jelentőségű terület a közigaz-
gatásé. Nemcsak azért, mert mintegy 
40 ezer ember dolgozik benne, ha-
nem mert a kormány bármely intéz-
kedése a helyi igazgatáson keresztül 
jut el az emberekhez. Az államigaz-
gatásnak úgy kell működnie, hogy 
az állampolgárok szolgáltatásként 
lássák, éljék meg a hivatali ügyinté-
zést. Egy kormányzatnak úgy kell te-
kintenie a közigazgatásra, mint egy 
ablakra, hiszen a kormányzati intéz-
kedések jelentős része a területi köz-
igazgatáson keresztül jut el az embe-
rekhez. Az emberek visszajelzései a 
közigazgatáson keresztül érkeznek, 
és ha az emberek igényeire odafigyel 
a kormányzat, akkor könnyű jó köz-
igazgatást csinálni. Ha egy közigaz-
gatás jól működik, akkor az embe-
rek érezhetik a saját biztonságukat a 
mindennapokban is.

- A közigazgatás tekintetében az 
első dolog talán, ami eszébe jut az 
embereknek az a kormányablakok 
rendszere, hogy áll ezeknek a fej-
lesztése?

- A magyar közigazgatás sikertör-
ténete a kormányablakok rendsze-
re. Az elmúlt hónapokban üzembe 
helyezett kormányablak buszokkal 
együtt több mint 300 kormányab-
lak működik hazánkban. A további-

akban a vidéki nagyvárosok forgal-
mas csomópontjain nyitunk majd 
ügyfélközpontokat. A kormányab-
lakok hálózata erősíti a kormányzat 
családpolitikai intézkedéseit is, mert 
a hatékony és gyors ügyintézés révén 
a polgárok több időt tölthetnek csa-
ládjukkal, hatékonyabban tudják vé-
gezni munkájukat is, és ez mentáli-
san is jó hatással van rájuk.

- Milyen változások, fejlesztések 
várhatóan az Önhöz tartozó terü-
leteken?

- A közigazgatás minden terüle-
tén van hova fejlődni, hiszen ez egy 
dinamikus rendszer, az ország vál-
tozik, és ehhez igazodnia kell a köz-
igazgatásnak is. Személyes felada-
tomnak tekintem, hogy a terüle-
ti közigazgatás tekintetében az ügy-
számokat csökkentsük, hogy a rossz 
és fölöslegesen hosszadalmas eljárá-
sokat kiiktassuk. Ennek érdekében 
szisztematikus munkával fogják át-
vizsgálni az ügyeket, hogy mente-
sítsük az embereket a felesleges ad-
minisztrációs terhektől. A közigaz-
gatásnak folyamatosan reagálni kell 
a kor kihívásaira és a felmerülő igé-
nyekre. Ennek jegyében jelenleg az 
elektronikus közigazgatás fejleszté-
se az egyik legnagyobb kihívás. Az 
örökségvédelem területén, pedig át 
kell tekinteni azt, hogy megfelelő-e 
az a megközelítés, amellyel eddig az 
épített örökségünk kapcsán fellép-
tünk, át kell gondolni, hogy a mű-
emlékeinket milyen szemléletben 
helyezzük bele a jelenünkben és a jö-
vőnkbe.

Szántó Judit
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Szövetség kell 
az emberek és a kormányzat között

Tuzson Bence:
Mentesítjük 
az embereket 
a felesleges 
adminisztrációs 
terhektől
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Az egyik károsult, Salamon Zsolt 
és Sipos Dávid polgármesteri 

kabinetvezető

Szénné égett szobaajtó, a 
megolvadt kilincs, a be-
szakadt mennyezet, fe-
jünk fölött tátongó égbolt 

mutatja a tűz pusztító erejét. 
– Augusztus 24-én, hajnali 

négy óra múlt pár perccel, amikor 
hatalmas égdörgésre és azt kísérő 
villámlásra ébredtünk – idézi fel a 
történteket az egyik lakás tulajdo-
nosa, Salamon Zsolt. 

– Megnéztem az elektromos 
eszközeinket, hogy valamelyik 
esetleg nem lett-e zárlatos, mert 
füst szagot éreztünk, de mind-
egyik sértetlen volt, viszont a füst 
szaga a padlásfeljárónál erősödött 
– eleveníti fel a hajnali sokkot.

– Perceken belül kiderült, hogy 
hasonlókat érzékelt társashá-
zi szomszédom is, de ő sem látott 
semmit. Szétszerelte az átmelege-
dett kaputelefont, de nem talált 
elektronikai hibát. Körbejártuk az 
épületet, és akkor láttuk, hogy a 
füst annak az ingatlannak a pad-
lásteréből terjeng, melynek tulaj-
donosai a Balatonon nyaraltak. 
Olyan erős, maró volt a füst, hogy 
védőkészülék nélkül nem tudtunk 
bemenni a padlástérbe. 

Salamon Zsolt elmondta, hogy 
hajnali öt óra tizenhárom perckor 
értesítették a tűzoltókat. 

– Ekkor már a szomszédnál pici 
lángokat láttunk. A tűzoltók több 
mint negyedóra elteltével érkeztek 
meg, és ¾ 6-kor tudták elkezdeni 
oltani a tüzet, mivel probléma volt 
a víznyomással. Minden esetre ez 
egy nagy tanulság a jövőre nézve! 
Úgy gondolom, tarthatatlan, hogy 
egy ekkora városnak nincs saját 
tűzoltósága – jegyzi meg a két-
gyermekes családfő, aki Sipos Dá-
viddal, Dióssi Csaba polgármester 
kabinetvezetőjével együtt mutat-
ja be a – vélhetően – villámcsapás 
okozta tragédia következményeit.

Mint megtudtuk, az egyik lakás 
teljesen kiégett, a tűz martalékává 
váltak a bútorok, berendezések, a 
személyes tárgyak, semmilyen in-
góság nem maradt. 

- A másik három ingatlanban 
is rendkívül súlyos, lakásonként 
több tízmilliós károk keletkeztek 
– tájékoztat a középkorú mérnök, 
aki elmondta, hogy vannak helyi-
ségek, melyek az oltás következ-
tében beáztak, és emiatt keletke-
zett kár. 

- Lakásonként több tízmilliós 
kár keletkezett. A teljes tetőszer-
kezetet vissza kell bontani és újjá-

építeni. A bajban az a szerencsénk, 
hogy személyi sérülés nem tör-
tént. Gyakorlatilag az egész házat 
fel kell újítani – mondja miközben 
a tűz és az oltás romjai recsegnek a 
talpunk alatt.

- Mindenkinek van biztosítá-
sa, reméljük a biztosító társaságok 
partnerek lesznek a helyzet meg-
oldásában. Nagyon szeretnénk, 
ha legalább a karácsonyt már itt-
hon tölthetnék – mondja remény-
kedve, majd arról beszél, hogy az 
önkormányzat és nagyon sok is-
meretlen ember sietett a segítsé-
gükre.

- Sipos Dávidnak nagyon sokat 
köszönhetünk, aki megszervezte 
és koordinálja az önkormányzat 
kezdeményezésére elindított se-
gítségnyújtásra irányuló felhívást. 
Nekik köszönhetjük, hogy számos 
felajánlást, segítséget kaptunk, 
melyek között a ruhaneműk, a bú-
torok mellett vannak, akik pl. la-

kásukat ajánlották fel több hó-
napra. Csak a rezsiköltséget kell 
megfizetni. A sok segítség lelki-
leg rengeteget jelentett, hisz érez-
tük, hogy nem vagyunk egyedül! 
Volt, aki a munkásoknak egy tepsi 
pogácsát hozott, volt, aki a moso-
dába elvitte a ruhákat, amik az át-
költözéshez kellettek, vagy lesze-
relte a lakás összes konnektorát… 
- mondja elérzékenyülve. 

Salamon Zsolt beszámol ar-
ról is, hogy sokan kérdezték tőle; 
volt-e villámhárító? - Nem volt, de 
ha végig megyünk Dunakeszin, 
nagyon sok házon nincs, és ez sem 
egy csodaszer. Viszont szerintem 
a füstjelző sokkal fontosabb, ne-
künk biztos sokat segített volna, 
de nem volt – teszi hozzá szomo-
rúan.

- Nagy a tragédia, az épület 
szörnyű képet fest, négy család 
élete került nehéz helyzetbe. Mint 
hallhattuk, az önkormányzat és 
személy szerint ön is nagyon so-
kat segített abban, hogy a csalá-
dok kilátástalannak tűnő helyze-
te mielőbb megoldódjon. Valójá-
ban mit tett az önkormányzat a 
családok megmentéséért? – kér-
deztem Sipos Dávidtól.

- Azon a szörnyű napon, reg-
gel hat óra körül hívtak, és tíz perc 
múlva már itt voltam, mert itt la-
kom a közelben. Érkezésemkor a 
tűzoltók már oltották a tüzet. A 
lakhatás megoldásában kértek se-
gítséget az ingatlan tulajdonosok. 
Sajnos az önkormányzati bérlaká-
sok, valamint a környező panzi-
ók telítettek voltak. Folyamatosan 
kapcsolatban álltam Dióssi Csa-
ba polgármester úrral, aki felhív-
ta a gödi és a fóti polgármestert, de 
náluk sem volt szabad lakás. Ezért 
választottuk azt a megoldást, 
hogy a lakosságtól kértünk segít-
séget. Az önkormányzat vállalta, 
hogy kifizeti a lakhatás költsége-
it. Százas nagyságrendben  érkez-
tek felajánlások, volt, aki egy telje-
sen bebútorozott lakást ajánlott fel 
év végéig, és csak a rezsiköltséget 

kell megfizetni. Két család lakha-
tását így sikerült az önkormány-
zat segítségével megoldani, a má-
sik két családon rokonok, barátok 
segítettek. Két konténert hoztunk, 
s ezeket, ahogy telik folyamatosan 
cseréljük. Biztosítottunk teherau-
tókat a megmaradt ingóságok el-
szállítására, és a Duna-parti gyer-
meküdülőben egy raktárépületet 
a tárolásra. Segítünk a felajánlá-
sok összegyűjtésében, jöttek ru-
hák, tanszerek, cipők, stb. A tár-
sasház a felajánlások fogadásá-
ra bankszámlát nyitott, amit is-
mertettünk a nyilvánossággal, 
erre várják a segítséget. Az ön-
kormányzat a felújításhoz szak-
mai támogatást, szakembert tud 
adni, illetve a bontáshoz konténe-
reket biztosítunk. Én fogom ösz-
sze a segítségnyújtás levezénylé-
sét az önkormányzat részéről. Ed-
dig közel száz telefonhívás érke-
zett. Készítetten egy online Excel 
táblázatot, melyen látható, hogy 
kitől jött a felajánlás, milyen te-
lefonszámon lehet keresni. Elké-
pesztő összefogás tanúi lehettünk 
a városban! Sokan a saját pénzü-
ket ajánlották fel olyan formában, 
hogy elmennek bevásárolni élel-
miszert, ruhaneműt, tanszereket a 
gyerekeknek.  A bajban Dunake-
szi megint összefogott! – jelentette 
ki Sipos Dávid, aki elnézést kér, de 
el kell mennie, mert a polgármes-
ter várja, hogy egyeztessenek a to-
vábbi teendőkről. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Aki tud, segítsen, a felaján-
lással kapcsolatban Sipos 
Dávidot, a +36-70-338-0761 
-es telefonszámon érhetik el.
Anyagi felajánlásaikat a kö-
vetkező helyen várják: Bank-
számlaszám: OTP Bank 
11742104-24292623 
Számlatulajdonos: 
2120 Dunakeszi 
Meggyes utcai Tház

a pusztító tűz nyomai már messziről látszanak a meggyes utCában. a 
leégett háztető elszenesedett, koromfekete faszerkezete, a beomlott, 
megsemmisült tető látványa szomorú mementóként árulkodik az au-
gusztus 24-i hajnali tűz romboló hatásáról. napokkal a pokoli tűz után a 
négylakásos társasház udvarában is érződik az épület falaiba is beívó-
dott a füSt SzúróS, fojtó Szaga. 

PUSZTÍTÓ TŰZ 
a Meggyes utcában
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A dunakeszi iskolákból és városi in-
tézményeinkből több mint három-
százan kapcsolódtak ki a közvet-
len vízparti telekkel és saját strand-

dal rendelkező nyaralóban. A gyermekek, di-
ákok kísérőkkel töltötték ott a nyári szünet 
egy részét, de emellett tantestületi kirándulá-
sok helyszínéül is szolgált, valamint a Nyugdí-
jas Klub tagjainak és az Önkormányzat dolgo-
zóinak is biztosított volt a nyári kikapcsolódás 
az üdülőben.

Többek között a VSD kézilabda, korfball 
és jégkorong szakosztálya, a Szent István Ál-

talános Iskola, a Dunakeszi Szimfoniku-
sok, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-
la, a Radnóti Miklós Gimnázium, a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola ütősei, balett-
és színjátszó csoportja, Ibrányi Márta vezette 
Dunakeszi Kiscicák kosárcsapata is Dunake-
szi balatonakarattyai üdülőjét választotta a 
nyári szünet idejére. 

Mivel az üdülő téliesített, így egész évben fo-
gadja a csoportokat, jelentkezőket. 

Több csoport is szolgált fényképes élmény-
beszámolóval, ebből készültünk egy rövid íze-
lítővel. Szabó Eszter

Sikeresen zártuk 
a nyári szezont a balaton-

akarattyai üdülőben

2018. júniustól elkezdődött a nyári táborok 
ideje az önkormányzat újonnan elkészült és 
átadott balatonakarattyai üdülőjében. 
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az időjárás kedvező 
Volt, a programok 
sokszínűségéről a 
szervezők gondoskod-
tak, éS a kiStérSégi 
hétpróba idén iS nagy 
izgalmak közepette 
zajlott le. a dunake-
sziek, köztük igen so-
kan cSaládoStól Szép 
Számmal látogattak 
ki a szeptember 14-
16 között lezajlott 
három napoS rendez-
Vényre.

A megnyitó napján, a zenéé 
volt a főszerep. A Dunake-
szi Koncertfúvósok „indí-
tották el” a programfolya-

mot (ők 16-án is színvonalas műsor-
ral szerepeltek), majd a Hősök zene-
kar, az Irie Maffia együttes, majd DJ 
Thomx gondoskodott a nagyszámú 
közönség szórakoztatásáról.

Másnap került sor a kistérségi hét-
próbára. Idén Dunakeszi mellett 
Göd, Mogyoród és Szigetmonostor 
mindenre elszánt csapatai küzdöttek 
egymással. A főzőverseny már reg-
gel nyolckor elkezdődött. Délre let-
tek készen és a szakértő zsűri – Kun 
Péter, a Kun Cukrászműhely egyik 
tulajdonosa, Wolfort Tiborné, a Du-
nakeszi Szakrendelő Intézet mun-
katársa és Bottyán Éva, a Dunakeszi 
Nyugdíjas Kiránduló Klub képvise-
letében – döntése alapján első lett a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat csapata. 

Lelkes szurkolók gyűrűjében 
dőlt el az erőnlétet kívánó falmá-
szás, és a rodeóbika leküzdésének, a 
célbadobás ügyességének, valamint a 
mulatságos sörivásnak és a kötélhú-
zásnak a sorrendje. A hétpróba két-
ségkívül legnépszerűbb és legkemé-
nyebb küzdelmet igénylő sárkányha-
jó versenye idén is nagy izgalmakat 
jelentett.

A nyilvános eredményhirdetésen 
kiderült, hogy holtversenyben vég-
zett az első helyen Dunakeszi és Mo-
gyoród, második lett Göd, harmadik 
pedig Szigetmonostor csapata. Ám a 
pontokat később újraszámolták és a 
végleges eredmény szerint a vándor-

kupát a mogyoródiak vihették haza.  
A hétpróba megmérettetése mellett 
a Kisszínpadon ízelítőt kaphattunk 
a küzdősportokból, köztük is nagy 
érdeklődés kísérte a Felkelő Nap SE 
látványos judo bemutatóját. Az egye-
sületet jól ismerik a város általános 
iskoláiban, mivel négy éve kaptak 
felkérést Dióssi Csaba polgármester-
től, hogy hozzák létre az iskolai judo 
programot, melynek megalkotó-
ja Dobos Gábor, az egyesület elnöke, 
vezető edzője. Negyedikeseket von-
tak be ebbe a programba, ez évente 
550-600 gyermeket érint.  

Több modern táncot bemuta-
tó egyesületet is láthattunk. A már 
megszokott, magas színvonalú pro-
dukcióval gyönyörködtette a kö-
zönséget az Et Vie Danse tánciskola 
Nagy Márta művészeti vezető koreo-
gráfiáival. Az előadásokat a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola nép-
táncosainak sokszínű műsora zárta.  
A Nagyszínpadon délelőtt a Maszk 
Bábszínház különleges előadásában 
találkozhatott a lelkes gyermekkö-
zönség Mátyás király bolondos bo-
londjával. Este előbb Bűdi Szilárd és 
a Sztármachine, majd a Republic ze-
nekar, ezt követően DJ Dominique 
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Irie Maffia

és DJ Thomx hozta lázba a fiatalok-
ból álló közönséget.     

Vasárnap a Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola műsora előtt a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében Pethő 
Krisztián elnökségi tag köszönetet 
mondott többek között a város Ön-
kormányzatának a támogatásért, va-
lamint Lehotka Juditnak a Lenvirág 

műhely dolgozójának a fellépő ruhák 
elkészítéséért. A táncokat Vasvári 
Katalin, Dudák Hajnalka, Péter Hen-
riett tanítónők és Galamb Emese ta-
nította be. A sikeres műsorban fellép-
tek a másodikos és ötödikes diákok. 
Annyit még megtudtunk, hogy jelen-
leg öt évfolyamon kilenc osztályban 
közel háromszáz gyermek kap német 
nemzetiségi oktatást.

A Dunakeszi Future Ritmikus 
Gimnasztika Sportegyesülethez 2017 
szeptemberében bekapcsolódott a 
régi Csiribiri Pompom Csapat, tud-
tuk meg Kundlya Zsófia vezetőtől. 

Idén szeptembertől minden általá-
nos iskolában tartanak foglalkozá-
sokat és a legjobbak fellépési lehető-
séget kapnak sportversenyeken, vá-
rosi rendezvényeken. A Feszten ízelí-
tőt kaptunk színes, vidám hangulatú 
műsorukból. 

A Farkas Ferenc Művészeti Isko-
la balett tagozatosai valamint a Gödi 
Diáksport Egyesület Táncszakosztá-
lyának növendékei közös produkció-
ban léptek fel. A balettosok valamint 
a modern táncok művelői egyaránt 
szép sikert értek el műsorukkal.  

    A kisszínpadi programok zárása-
ként a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár idén huszonöt éves Irodalmi Sza-
lonjának vendége, Koltai Róbert Já-
szai Mari díjas, Érdemes művész, szí-
nész, rendezővel beszélgetett Szegő 

János irodalomkritikus. A művész 
többek között a klasszikus, Sose ha-
lunk meg című filmalkotás, digita-
lizálásának kulisszatitkairól beszélt 
a tőle megszokott szórakoztató, né-
hol humoros stílusával. Végül, a szép 
számú közönség nagy örömére eléne-
kelte Dés László Gatya dal valamint 
az örökzöld Nagy utazás című szer-
zeményeket.

A Nagyszínpadon délelőtt az Isz-
kiri zenekar gyermekműsorának ör-
vendezhetett a fiatalkorú nézőközön-
ség, este pedig kiderült a sorsoláson, 
hogy idén Vaszi Jánosné nyerte meg a 
különleges Mountaienbike kerékpárt. 
Ezt követően előbb DJ Dominique 
majd a TNT zenekar fergeteges kon-
certje zárta az idei Dunakeszi Fesztet. 

Katona M. István
Fotó: A szerző felvételei, 

KesziPress,  
SunnyPhoto

A győztes dunakeszi csapat
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A győztes Szomszédok csapata a zsűri elnökével és a szervezőkkel

se a hangulatra, se az időjárásra nem lehetett panasza 
annak a közel ezer résztvevőnek, aki kilátogatott az idei, 
Sorrendben immár hatodik alcSófeSztiVálra. a rendezVény-
re szeptember 8-án, szombaton délután került sor - önkor-
mányzati támogatáSSal - annak hagyományoS helySzínén, 
dunakeszi alsói városrészének „főútján”, a muskátli utCa 
első szakaszának széltében, hosszában. a nagySzabáSú ren-
dezvényt Csakúgy, mint minden évben, az ötletgazda-főszer-
vező, benkő tamás önkormányzati képviselő nyitotta meg, 
bemutatva és megtapsoltatva a leCsófőző verseny öttagú 
zsűrijét (hogy név szerint kiket, arról lentebb), valamint 
főszervezőtársait, kiss-magyary ilonát, stadler erikát és 
SzabolcS cSillát.

Összesen 26 fő-
zőcsapat – élü-
kön a főszaká-
csokkal – állt, il-

letve ült a bográcsok mellé, 
hogy finomabbnál finomabb 
lecsókülönlegeségekkel káp-
ráztassák el nem csak a nagy-
érdeműt, avagy a fesztivál-
ra kilátogató és ízletes ebéd-
re vágyakozó vendégsereget, 
hanem az idén is öt főből álló, 
hónuk alatt értékelőlappal a 
főzőcsapatoknál vizitáló zsűri-
tagokat is. Azt a bíráló bizott-
ságot, amelynek elnöke ezút-
tal is az Alsón élő színművész, 
Ujréti László volt, tagjai pedig 
Kárpáti Zoltán önkormányza-
ti képviselő, a Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgatóhelyette-
se, a sportcsarnok igazgatója; 
Nagy Adrienn, a versenyt tá-
mogató alsói tűzifatelep kép-
viselője; Sümegi Miklós, a Du-
nakeszi Alsó Fejlődéséért Kul-
turális Egyesület (DAFKE) 
vezetője és Szamos László, a 
Szamos Csokoládé Műhely tu-
lajdonosa.

A főzőcsapatok bemutatko-
zása, a lecsók kóstolása és maga 
az értékelési folyamat végig 
emelkedett hangulatban közel 
két órán keresztül zajlott, eköz-
ben Mentős Laci előadása nyi-
totta meg a színpadi produkci-
ók kavalkádját. Az al-
sói közösségi ház-
ban 2013 ősze 
óta évközben 
tevékenyke-
dő foglalko-
zásvezetők 
és tanítvá-
nyaik káp-
ráztatták el a 
lelkes közön-
séget balett, 
modern tánc és 
judo bemutatókkal, 
majd az Adonika Moz-
gásművészeti Tánccsoport ra-
gadtatta tapsra a színpad előtt 
csoportosulókat. A szervezők 
természetesen ezúttal sem csak 
színpadi produkciókkal, ha-
nem számos gyerekjátékkal is 
– óriáscsúszda, ügyességi fa-
eszközök, tűzoltóautó, kézmű-

ves foglalkozás, lovaglás, csil-
lámtetoválás és hennafestés – 

kedveskedtek a feszti-
válra érkezőknek a 

rendezvény terü-
letén. Az ered-

mény h i rde-
tést követő-
en – a lecsó-
főző verseny 
díjazott ja it 
keretes anya-

gunkban ol-
vashatják – a 

kiváló hangú al-
sói Alexáé, majd az 

Alsói Kedvesek helyi 
tánccsoport nagy sikerű pro-
dukciója után Bunyós Pityué 
volt a színpad. A felajánlások-
nak, támogatóknak köszönhe-
tően rengeteg értékes tombola-
ajándék két sorsolás alkalmá-
val talált gazdára. Az est sztár-
fellépője a Soho Partyból ismert 
Betty Love volt, aki a táncoló-
éneklő sokasággal kis híján el-
hitette, hogy „az éjjel soha nem 
érhet véget”. Márpedig a pro-
dukciót követő újabb Alsói 
Kedvesek-tánc, majd a zenei 
aláfestéssel kísért színpompás 
tűzijátékkal a hivatalos prog-
ram véget ért, bár a legkitar-
tóbb fesztiválozók még soká-
ig beszélgettek kisebb-nagyobb 
csoportokban, míg a szervezők 
vezetésével éjfél körül el nem 
kezdődött a takarítás és rend-
rakás. A rendezvény alatt a biz-
tonságra a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság munkatársai és a 

Dunakeszi Alsó Polgárőr Egye-
sület tagjai felügyeltek, az egész-
ségügyi szolgáltatást a Készen-
léti Mentők Kft. biztosította.

Benkő Tamás

A 6. ALcSÓfesztivál 
főzőversenyének 

díjazottjai

Az öttagú zsűri három 
szempont (a főzőcsapat 
bemutatkozása, „megje-
lenése”; a lecsó tálalása; a 
lecsó íze) alapján – mind-
hármat külön-külön osz-
tályozva – 1-től 15-ig érté-
kelte valamennyi főzőcsa-
pat teljesítményét. A végső 
sorrend, és így a főzőver-
seny végeredménye az így 
kapott pontokat összesítve 
született meg.
1. Szomszédok (csapatve-
zető és főszakács: Anderle 
Lambert; 200 pont; 2. 
Predátorok (csapatve-
zető: Kunos Imre; fősza-
kács: Faragó István) 195 
pont; 3. Lecsapoló (csa-
patvezető: Garas Zsolt; fő-
szakács: Vidéki Zsolt) 188 
pont. Közönségdíjas: Mes-
terek (csapatvezető-fő-
szakács: Dominik Noémi). 
Különdíjas: Szaporáék 
Lecsodája (csapatvezető: 
Pálinkás Krisztina; fősza-
kács: Pék Ádám).

Jó idő, jó hangulat, ízletes lecsók 
a 6. Dunakeszi ALcSÓfesztiválon
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SZEPTEMBERI PROGRAMjAI
VOKE József Attila Művelődési Központ

Szeptember 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klub évadnyitó Gulyáspartija

Szeptember 21. péntek 18 óra
Fischer György szobrászművész kiállításának 

megnyitója

Szeptember 22. szombat 11-17 óráig
Városi véradás

Szeptember 22. szombat 18 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok bérletes 

előadása:
Őszi hangverseny
Jegyár: 1.500,- Ft

Szeptember 24. hétfő 8-9:30 óráig
Szoptatás világnapja

Köszöntőt mond: Dióssi Csaba polgármester

Szeptember 26. szerda 19 óra
Dunakeszi Teátrum:

Fábri Sándor önálló estje
„80 nap alatt a Föld körül” című előadás

Jegyár: 3.500,- Ft

Szeptember 27. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Teátrum:„Férfiagy - avagy nincs 

itt valami ellentmondás” című előadás
Jegyár: 4.900,-Ft

Szeptember 28. péntek 19 óra
Nyitott Akadémia:

dr. Mérő László előadása
„A szívemre hallgassak, vagy az eszemre” 

címmel
Jegyár: 2.400,-Ft
Elérhetőségeink:

06 30 618 68 33
info.vokejamk@gmail.com

vokejamk.hu
facebook.com/vokejamk

VOKE  (2120 Dunakeszi,  Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu
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Magyar Miklós 
és Gáspár Imre

Vincze józsef 
nyitotta meg 

a tárlatot

„Allegro Barbaro egy hallhatatlan dal-
lammal” címmel Gáspár Imre grafi-
kusművész és Magyar Miklós festőmű-
vész közös tárlaton mutattak be ízelí-
tőt eddigi gazdag munkásságukból. 
A megjelenteket Farkas Pál, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte, köztük 
Dr. Mervald Annát a Dunakeszi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
két, valamint Zupka Sándort, a Duna-
keszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnö-
két. 

Elsőként Oroszki Tamás, a zongora 
tanszak tehetséges növendéke szólal-
tatta meg Heller István b-dúr etűdjét 
(fk: Dr. Domoszlai Erzsébet). 

Az ifjú zongorista büszke nagypapá-
ja, Vincze József szobrászművész mon-
dott tárlatnyitó beszédet. 

„A két kiállító művész kollégám és 
barátom is. A közelmúltban megada-
tott, hogy közös kiállításokon vehet-

tem részt velük a Vármező Galériá-
ban és a Budapesti Rock Múzeumban 
a Magyar Miklós által létrehozott Co-
losseum Csoport tagjaként.”

A továbbiakban elismeréssel szólt 
arról, hogy az intézményben a zene, 
a hangszeres muzsika és a képzőmű-
vészet egymásra talál és mindkét mű-
faj együttesen gyönyörködtet és szóra-
koztat.

Bemutatta a két művészt. Gáspár 
Imréről többek között megtudhattuk, 
hogy az elmúlt évtizedekben számos 
újságban láthattuk igényes karikatúrá-
it. Sokoldalú művészetét megismerhet-
tük az általa létrehozott Képsor elneve-
zésű zsebkönyv sorozatából. Az egyes 
kötetekben karakterrajzokon keresz-
tül láthatjuk a magyar irodalom, a ko-
molyzene, a képzőművészet, a rockze-
ne kiemelkedő művészeit, munkássá-
guk rövid ismertetésével együtt. A leg-
utóbbi, ötödik kötetében a jazz- és blues 
zene külföldi csillagait jeleníti meg, s 
rajzai mellett Magyar Miklós odaillő 
festményei teszik teljessé a könyvet. A 
2007-ben megjelent Operakalauzban ő 
rajzolta meg a komponistákat, az Ope-
rett Lexikonban 126 karakterrajza lát-
ható. 

Gyermekkora óta kötődik a zené-
hez Magyar Miklós, aki sokáig élt Du-
nakeszin, jelenleg váci lakos, de a szí-
ve visszahúzza városunkba. Zongo-
rázni és csellózni is tanult, majd terve-

zőmérnökként dolgozott, de jó ideje a 
festészet tölti ki életét. 

Témavilágába tartoznak a városok, 
várak, híres építészeti emlékek, emel-
lett a zene, elsősorban a jazz, és blues 
zene leghíresebb képviselőit örökíti 
meg vásznain. Modern képein a han-
gok által létrehozott érzelmi hullámok 
alkotnak sajátos látványt.

A kiállításon mindkét művész mun-
kái között láthatjuk az operavilág és 
a jazz zene klasszikusait megörökítő 
portrékat.

Köszöntőjében Mervald Anna a 
zene és a képzőművészet kölcsönha-
tásáról beszélt és köszönetet mondott 
a kiállítás létrehozásáért. Egyébiránt 
a német nemzetiségi önkormányzat 
rendszeresen támogatja hasonló tárla-
tok rendezését. 

Végezetül bejelentette Farkas Pál, 
hogy október elsején, a zene világ-
napján tanári és növendék koncer-
tet rendeznek az intézményben. Ok-
tóber 5-én pedig a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar első bérleti hangverse-
nye keretében a Dunakeszi Virtuózok 
– Ungár Cecília és Kováts-Szőcs Bene-
dek – zongoraestjére kerül sor a VOKE 
József Attila Művelődési Központban.

A tárlat október elsejéig munkana-
pokon tekinthető meg.

Katona M. István
A szerző felvételei

a farkas ferenC művészeti iskolában is elkezdődött a 2017-18-as tanév. az oktató munka beindulása mellett 
az intézmény művészeti programjai sorában elsőként két ismert képzőművész kiállítását nyitották meg 
szeptember 10-én. 

Zene és képzőművészet 
közös tárlaton 
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ISKOLAKEZDÉSI 
adománygyűjtő akció
Önzetlen segítség a gyerekeknek és a szülőknek

jó hangulatban zajlott le a fazekaS mihály német 
nyelVoktató nemzetiSégi általánoS iSkola harmincadik 
tanéVnyitója. a gyerekek Vidám Színpadi játéka után 
papné Szalai cSilla igazgató aSSzony mondott beSzédet 
S néhány meglepetéSSel iS Szolgált.

negyedmillió forint értékben Vehetett át tanSzereket, 
iskolatáskákat és sportCipőket 24, nehézsorsú Család-
ban élő gyermek. szabó józsef önkormányzati képviselő 
által 2014-ben életre hívott iskolakezdési adománygyűj-
tő akCió idén is nagy segítséget jelent sokak számára  
a Szeptemberi tanéVkezdéShez. az akciót kezdetek óta 
SzemélyeS adományaiVal támogatja dióSSi cSaba pol-
gármeSter éS erdéSz zoltán alpolgármeSter iS. 

A hangulatról Futaky 
Linda, a 4.a osztály 
tanítónője gondos-
kodott. Közvetlen 

hangvételű, tréfás bevezető-
jében „meginterjúvolt” kis el-
sősöket, nagyobbakat és elsős 
szülőket, akik mind elmond-
ták, hogy nagyon várták a tan-
évkezdést, melyen jelen volt 
Erdész Zoltán alpolgármester, 
és Pethő Krisztián, a Dunake-
szi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője. 

Közel nyolcszázhetven ta-
nuló és hetven pedagógus kez-
di a munkát, mondta beszédé-
ben az igazgató asszony. Meg-
lepetésként bátorította a diáko-
kat, hogy az okos telefonokat 
be lehet vinni órára, sőt, időn-
ként szükség is van rá. Tizen-
öt tanteremben van már inter-
aktív tábla, Hamarosan elké-
szül a wifi bővítés is, és így bát-
ran szembe nézhet a diákság a 
huszonegyedik századi kihívá-
sokkal. Az is elhangzott, hogy 
a megnőtt diáklétszám okoz-
ta gondok enyhítésére nyáron 
a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont és a város önkormányzata 
összefogásával három új tante-
remmel bővült az iskola.

A másik meglepetés az ud-
varon várta a tanulókat. Az 
ünnepség után, a diákok né-
pes csoportja kíséretében fel-
avatták a Mezítlábas Gyalog-
ösvényt. Majd rögtön ki is pró-
bálták és cipő nélkül szaladtak 
végig a különböző anyagfajták-
ból – köztük szürke homokból, 
apró kavicsokból, fehér mur-
vából, bazaltból, tobozokból, 
nagyméretű kövekből – kira-
kott ösvényen. 

De miért is készítették el ezt 
a különleges utat? A kérdésre 

az igazgató asszonytól kaptuk 
a választ:

– Az iskolaudvarunk öt-hat 
éve megszépült, de bizonyos ré-
szei mára megkoptak. Volt egy 
ösvényünk is szép kavicsok-
ból, de az is elhasználódott. Az 
ötlet az volt, hogy készítsünk 
egy Mezítlábas gyalogösvényt. 
Sajnos sok a testtartással, láb-
problémával bajlódó diákunk, 
és ezeknek a gondoknak az 
enyhítésében sokat segíthet a 
természetesen anyagokon való 
mezítláb járás. Mivel sok érző-
ideg van a talpunkon, még az 
agyműködésre is serkentő ha-
tással lehet. Bízom benne, hogy 
a gyerekek élvezni fogják új-
donságunkat, egyébként nem 
csupán szünetekben, hanem 
testnevelési órákon is lehető-
ség lesz kipróbálni az ösvényt, 
sőt, a tanároktól függ, hogy ez 
külön feladat is lehet. Egy üres 
rész még maradt, oda a gyere-
kektől várjuk a sok gesztenyét.  

Az ösvény nagyszerű ösz-
szefogás eredményeként ké-
szült el. 

A Telekom munkatársai ka-
ritatív önkéntes munkát végez-
tek. Segített a Váci Erdészettől 
Palik Norbert, a Gulyás-depo, 
Jaskó András nagyszülő és az 
iskola két technikai dolgozó-
ja, Magasföldi József valamint 
Imely Gordon. A munkála-
tokhoz konténert a tankerüle-
ti központ és az önkormányzat 
biztosított.

Az egészséges mozgást és 
életérzést is tápláló ösvény jel-
mondata: „Minden lépés egy 
új, egy más élmény!” Ki lehet 
próbálni.

Katona M. István
A szerző felvétele 

A Család- és Gyer-
mekjóléti Központ-
ban tartott ado-
mányátadón Dióssi 

Csaba örömét fejezte ki, hogy a 
város polgárai közül sokan tá-
mogatják a nemes célú akciót. 
Köszönetet mondott az iskola-
kezdési adománygyűjtő akció 
ötletgazdájának, Szabó József-
nek. Rövid beszédében a tár-
sadalmi egyenlőtlenség meg-
szüntetésének jelentőségét 
hangsúlyozta. A polgármester 
a gyerekektől azt kérte, hogy 
mindenki képessége szerint 
szorgalmasan tanuljon, végez-
ze el a feladatát, és akkor majd 
felnőttként értelmes és tartal-
mas életet tud élni. 

A rendkívül nagy tapintat-
tal és empátiával megfogal-
mazott mondatok után adta át 
Dióssi Csaba és Szabó József a 
jó minőségű iskolatáskákat, az 
évekig használható, strapabíró 
sportcipőket a boldog kis ne-
bulóknak. Az iskolakezdéshez 
nélkülözhetetlen eszközök át-
vételét diszkréten figyelő szü-
lők hálás tekintete arról árul-
kodott, hogy jó helyre került 
a – gyermekenként – legalább 
tízezer forint értékű adomány.

A Dunakeszi Polgár kérdé-
sére Szabóné Ónodi Valéria, a 
Dunakeszi Óvodai és Humán 

Szolgáltató Központ és Könyv-
tár vezetője elmondta, hogy a 
tizennégy gyermeknek átadott 
nagyobb értékű csomagon kí-
vül még húsz fiatal vehetett 
át hasonló értékű -, de sokkal 
több, kisebb eszközből, tanszer-
ből összeállított – iskolakezdési 
csomagot, amely a tanulók és a 
szülők számára egyaránt jelen-
tős segítséget jelent az adomá-
nyozóknak köszönhetően. Ösz-
szesen negyedmillió forintnyi 
felszerelést tudtak szétosztani

- Örömmel mondhatom, 
hogy a városban élők nagy 
többségének társadalmi réteg-
ződése, egzisztenciális-, szoci-
ális helyzete szerencsére jónak 
nevezhető. Viszont az is tény, 
hogy van egy szűkebb csoport, 
melynek tagjai rászorulnak a 
közösség támogatására. Őket 
rendszeresen segíti a Család- és 
Gyermekjóléti Központ, illetve 
vannak önzetlen támogatók – 
mint ezúttal is -, akik adomá-
nyaikkal igyekeznek enyhíteni 
a nehéz sorsú családok gondjait 
– mondta elismeréssel a hang-
jában az intézményvezető, aki 
hozzátette: évközben tovább-
ra is várják az önzetlen adomá-
nyokat a Család-és Gyermek-
jóléti Központban.  

(Vetési) 
Fotó: KesziPress 
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A nyelvtanulóknak két 
alapvető típusát szok-
tam megkülönböztetni.

Az egyik: Mindegy, milyen 
keveset tud, de amit tud, azt 
használja. 

Van egy taxis tanítvá-
nyunk, aki nem zavartat-
ja magát a nyelvtani szabá-
lyokkal: Mondja, ahogy tudja, 
ahogy sikerül, az utasok siet-
nek, nincs ideje minden mon-
datot háromszor átgondolni, 
vagy egy nyelvész professzor-
ral előre lektoráltatni.

A kisebbik fiam is ilyen, 
egyáltalán nem zavarja, hogy 
nyelvtani szabályok is létez-
nek. Elmondja, amit akar, 
ragozással, sorrenddel nem 
foglalkozik. Amikor még 
csak 5 szót tudott, akkor is 
egyedül kért magának fagy-
laltot (Ha egyedül megy 
oda az árushoz, akkor, ugye 
annyi gombóc fagyit kér, 
amennyit csak akar, mert a 

szülők nem szólnak bele… 
Hasznos dolog a nyelvtudás, 
ugye?).

És van a másik típus, aki 
először rákészül.

Alaposan rákészül minden 
mondatra, mielőtt kimondja.

Többször végiggondolja, he-
lyes lesz –e úgy, mielőtt ki-
mondja.

19 évesen én is így tettem, 
meg is buktam elsőre a nyelv-
vizsgán. 

Ha megszólít egy külföldi, 
nem arra kíváncsi, mennyi-
re beszélünk helyesen. Csak 
a választ szeretné tudni, mer-
re menjen. Jobban örül egy 
nyelvtanilag hibás, de hasz-
nálható válasznak, mintha 
szabadkozunk, előre betanult, 
de helyes mondattal, hogy: 

„Sajnálom, nem beszélek 
angolul.” 

Tudásunk attól értékes, 
hogy használjuk. Válaszoljon 
nyugodtan a külföldinek. 

Ezen második csoport tagjai 
a legtöbb esetben először meg 
akarják tanulni a nyelvet, és 
csak később, amikor elértek egy 
jó szintet, csak akkor kezdik el 
használni. Kár, mert így renge-
teg sikerélménytől fosztják meg 
magukat a tanulás során. 

A nyelvtanulás nem agyse-
bészet, ahol tökéletesen, hiba 
nélkül kell folyamatosan tel-
jesíteni. Megértette a kérdést? 
Hurrá! Máris van egy siker-
élménye! Válaszoljon bátran! 
Nem baj, ha hibásan, nem baj, 
ha nem tökéletes a mondata. 
Hadd legyen annak a külföl-
dinek is sikerélménye, hogy 
választ kap Öntől a kérdésére. 

Ne féljen, mondja ki, meg 
fogják érteni. 

Bármilyen keveset tud, azt 
használja bátran!

Egyetért? Tiltakozik?
A véleménye fontos szá-

momra! 
Kérem, írja meg a blogon:

www.nyelvmester.hu
(X)

Használja! Használja bátran, amit tud!

Neményi András
(angolul, németül,

oroszul, olaszul és

franciául beszél,

a RIAN 4 YOU

Nyelviskola alapítója)

További hasznos

nyelvtanulási tippeket

talál a blogon:

www.nyelvmester.hu
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Kozsán Balázs 
világbajnoki aranyérmet, 

Stefán Ildikó 
két bronzérmet nyert

leiceSter idén nemcSak a futball SzerelmeSeinek dobogtat-
ta meg a SzíVét. ebben az éVben egy máSik Sportág, a karate 
kapcSán figyelhettük emelkedett pulzuSSzámmal a friSS hí-
reket. idén két dunakeszi versenyzőért izgulhatott az inter-
netes oldalak előtt felnőtt és kamasz egyaránt. 

Utoljára fél évvel ezelőtt 
cikkeztünk Kozsán Ba-
lázsról, a Nóva Sport-
egyesület versenyzőjé-

ről, a többszörös Wado-Kai Kara-
te Magyar- és Európa-bajnok fiú-

ról. 2015-ben a luxemburgi Európa 
bajnoki győzelméről, aztán a svájci 
két dobogós helyezéséről, majd Pá-
rizsból egy újabb bajnoki címéről ír-
hattunk.

A mesébe illő eredmények sora 
ebben az évben a háromszoros ma-
gyar bajnokot Angliába „repítet-
te” Stefán Ildikóval, a szintén több-
szörös Wado-Kai Magyar Bajnok-
kal, a Dunakeszi Gyémánt Ló-
tusz Harcművészeti SE vezetőjével 
együtt az Wadokai All Nations 
Championships rendezvénysoroza-
tára. Idén 24 ország 432 versenyzője 

lépett a tatamira 582 nevezéssel, 53 
magyar sportolóval együtt. 

Az ifjú karatéka többször is meg-
mutatta, hogy nemcsak álom, ha-
nem valódi cél, végül valóság is le-
het a dobogóra állni. A „Világ tete-
jére” készülni merész vállalkozás, 
de nem lehetetlen. Bíztunk ben-
ne, és Kozsán Balázs világbajnok-
ként integetett nekünk a dobogó 
tetejéről idén.  Kadet Kata kategó-
riában aranyéremmel zárt, Kadet 
Kumitéban (-70 kg) 7. helyen vég-
zett. 

Felnőtt versenyzőnk, Stefán Il-
dikó, Kata 35years+ és Kumite 
35years+ kategóriában indult, majd 
kétszer is állt az angliai dobogón, 
így két bronzéremmel tért haza. 
Gratulálunk mindkettőjüknek a 
szép eredményekhez!

Ebben az évben viszont a fenti 
mesének még közel sincs vége…

A 46. Wado-Kai Európa-bajnok-
ság Portugáliában ismét új felada-
tok elé állítja élsportolóinkat idén  
novemberben. 

Mi pedig újra dobogó szívvel és 
izzadó tenyérrel nézhetjük a neten 
vagy a tatami szélén, nekünk inte-
get-e a nemzeti válogatott valame-
lyik tagja a dobogó tetejéről magyar 
zászló-palástban a felvételeken.

(B. Szentmártoni)
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Izzott a levegő, égett a ka-
lória, gyöngyöződött a 
homlok! Csakúgy, mint 
egész nyáron, az utolsó 

nagy közös edzésre is megtelt a 
Katonadomb. Pedig már min-
denkinél készségszinten kiala-
kult, hogyha jön a hétfő, szer-
da vagy éppen a péntek, este fél 
hétre most nem a Nemzetinél, 
hanem Dunakeszi egyik leg-
zöldebb pontján adnak találkát 
a mozdulni vágyók. Ugyanis 
immár harmadik éve biztosíta-
nak lehetőséget a városvezetők, 
illetve a Programiroda mun-
katársai Dunakeszi lakosságá-
nak arra, hogy aktívan spor-
tolhassanak három gyönyö-
rű, de annál „kegyetlenebb” 
edző – Kutasi Kelly, Péter Zsó-
fi és Nagy Amarilla – segítsé-
gével. Ám egyszer minden vé-
get ér, és az ősz biztos megér-
kezését mi sem bizonyítja job-
ban városunkban, minthogy 
szeptember 12-én, szerdán egy 

közösen tartott edzést követő-
en elbúcsúzzanak egymástól az 
idejárók.

A záró, azaz idei utolsó edzé-
sen sem kellett csalódniuk a 
résztvevőknek, hiszen Kelly, 
Zsófi és Amarilla alaposan 
megizzasztotta a mozdulni vá-
gyókat. Három edző, három el-
térő stílus.

„Van összehasonlítási ala-
pom, így pontosan látom, hogy 
egyrészt a rendezvény, más-
részt pedig az edzésre járók is 
rengeteget fejlődtek. Bízom ab-
ban, hogy a hidegebb időjá-
rás ellenére sem hagyják majd 
abba a mozgást az emberek, 
és a város különböző edzőter-
meiben találkozunk majd egy-
mással” – jelentette ki Kelly, 
aki immár második éve tar-
tott foglalkozásokat, és ahogy 
egy gyönyörű mosoly kíséreté-
ben elárulta, nagyon bízik ab-
ban, hogy jövőre is folytathat-
ja a munkát.

Zsófinak ez volt az első Moz-
dulj Dunakeszije, ám nagyon 
lelkesen ecsetelte, milyen fan-
tasztikus ez az egész rendez-
vénysorozat.

„Jó volt látni, hogy mennyi-
en jönnek el egy-egy edzésre. 
Itt pontosan látható volt min-
den alkalommal, hogy milyen 
jó dolog ilyen jó hangulatban 
és együtt edzeni, mozogni egy 
jót. Természetesen én is szíve-
sen csinálnám tovább” – árul-
ta el Zsófi.

Amarilla is tapasztalt edzés-
vezető itt a Katonadombon, 
és e sorok írója nagyon büsz-
ke volt arra, hogy a rendkívül 
dekoratív hölgy kétszer is igent 
mondott neki... Egyszer arra, 
hogy jól érezte-e magát az idei 
sorozaton, míg másodjára pe-
dig arra, hogy jövőre is bevál-
lalná-e a Mozdulj Dunakeszit.

Az utolsó edzés végére egyéb-
ként városunk polgármestere 
is megérkezett, de mindenkit 

megnyugtatunk, igazoltan volt 
távol: a település sárkányhajós 
csapatával tréningezett a Du-
nán, hiszen a Dunakeszi Feszt 
egyik csúcspontján, a sárkány-
hajók csatájában ismételten le 
akarják győzni Göd csapatát.

„Nagyon jó érzés látni, hogy 
mennyien járnak ki ide a Ka-
tonadombra. Ha ez sem, akkor 
mi bizonyítja, hogy Dunakeszi 
az egyik legsportosabb város? 
A sok hölgy és ifjú lány mel-
lett azért felbukkant már egyre 
több férfi is, és az egyik fő cé-
lunk lesz jövőre, hogy alapo-
san javítsunk az erősebbik nem 
arányán” – fogalmazott Dióssi 
Csaba.

Utolsó mondata elárulta, 
a városvezetés negyedszer is 
megrendezi majd a Mozdulj 
Dunakeszit. A jelszó pedig: Jö-
vőre veletek ugyanitt! 

M. L.
Fotó: KesziPress

JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!
hát eljött ez a nap is, és dunakeszi sportos lakói majd egy évig most nem fogják heti három alkalommal a kato-
nadomb felé Venni az irányt, hogy edzheSSenek egy jót. az immár harmadik éVe rendezett mozdulj dunakeSzi idei 
utolSó edzéSén mind a három edző – kutasi kelly, péter zsófia és nagy amarilla –, valamint a város polgármeste-
re, dióssi Csaba is megígérte, jövő májusban újra ugyanitt találkozhat minden sportolni vágyó.

A 2018-2019-es bajno-
ki évben újra NB II-es 
lett a gárda. Géber Zsolt 

edző 2015-től vezeti a felnőtt 
férfi csapatot.

- Csapatunk augusztus ele-
je óta heti három edzéssel ké-
szül a Radnóti Miklós Gimná-
zium Sportcsarnokában. Ami 
zavaró, hogy az épület beázik – 
mondja Géber Zsolt edző. 

- A csapatba felkerült fiata-
lok - Jávor, Laboncz, Csavajda, 
Egyedi, Pál - erősítik az együt-
test. Soós TF-re nyert felvé-
telt, ő ott folytatja pályafutását, 

Buregerra elfoglaltsága miatt 
nem számíthatunk. Bízom ab-
ban, hogy a játékosok az edzé-
seket komolyan veszik, méltó-

képpen fel tudunk készülni a 
bajnokságra. Az NB II Északi 
csoportjában, idegenben kez-
dünk, ősszel ötször lesz ha-

zai mérkőzés: IX. 23. Gödöllő, 
X. 14. Budakalász, XI. 11. Csö-
mör, XI. 25. Pilisvörösvár, XII. 
9. FTC ellen. A három új játé-
kos, remélem a csapat erősíté-
sét adja majd, a többiek a régi 
gárda tagjai, célunk a bent ma-
radás. 

Sok sikert kívánunk a csa-
patnak! 

Nyáron, a Budapest Feszti-
válon szerepelt az ifjúsági csa-
pat Povázsay edző vezetésével, 
és megnyerték a tornát. Gratu-
lálunk!

 (Solymosi)

KÉZILABDA

A cél a bent maradás
dunakeszin a férfi kézilabda Csapata 1949 óta működik. a hat-
vankilenC év alatt megjárta az nb i-et (dunakeszi vasutas se 
1974, 1979), nb ii-t, abból legutóbb 2013-ban esett ki. a városi 
sportegyesület dunakeszi felnőtt Csapat edzője géber zsolt, 
az ifjúsági és a serdülőknél: povázsay györgy.  az utánpót-
láSt jakab kriSztián Vezeti. 
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Karakó Sándor négy danos 
karate mester, 1994 óta ve-
zeti Gödön az Életforrás 

Karate-Do Sportegyesületet. Fia, 
a 13 éves Roland, a dunakeszi Kő-
rösi Csoma Sándor Álalános Isko-
la 7. a osztály sporttagozatos tanu-
lója. Édesapja irányítja az edzéseit 
már kilenc éve. Roland 7 éves kora 
óta versenyez, és most újabb siker-
ről számoltak be.

- A karaténak három verseny-
szabályzata van – meséli Sándor. - 
Ippon shobu, WKF, Knock Down. 
Fiam 2016 óta Ippon Shobu kategó-
riában korosztályos válogatott ke-
rettagként szerepel.

- Hogyan sikerült a 2018-as éve?
- Eddig tizenegy versenyen vet-

tem részt – meséli Roland a barna-
öves karatés – kumite és kata kate-
góriában, legtöbbször dobogós he-
lyezéssel tértem haza. Legutóbb 
májusban, Szerbiában az EB-n sze-
repeltem a Magyar csapatban (4 

fős) és megszereztük a második he-
lyet. Magyarországon szeptember 8 
– 9-én rendezték meg a WKF (Vi-
lág Karate Szövetség) versenyét, 
amely már 2020-as Tokiói olimpián 
először szerepel majd. A versenyen 
harmincöt ország 2100 versenyző-
je vett részt.  Az U14 éves kategóri-
ában 35 versenyző indult + 55 kiló-
ban, több ukrán és román váloga-
tott ellenfél ellen nyertem, a magyar 
versenyzőtől egy ponttal kaptam ki, 
s így megszereztem az ezüstérmet. 
Ez életem eddigi legnagyobb sikere.

- További terveid?
- Szeretném még jobban elsajá-

títani a karate tudományomat. Pár 
éven belül szeretném megszerezni 
a fekete övet. 2019-ben Spanyolor-
szágban rendezik meg VB -t, Portu-
gáliában az EB-t. Tudom, távolinak 
tűnik, de jó lenne a 2024-es párizsi 
olimpián Magyarországot képvisel-
ni a WKF kategóriában.

 Solymosi László

Karakó Roland 
karate 

világkupán 
ezüstérmes
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„Hat éve kezdtem el futni, teljesen nullá-
ról, terveim közt először csak egy sprint 
táv teljesítése szerepelt. Magam sem tud-
tam, hogy meg akarom csinálni, azt is 
mondhatnám: így alakult. Azt hiszem 
előbb is megugorható lett volna, de ha 
már elindultam, akkor nem egy pipát 
akartam mellé tenni, mint a bakancslis-
tán szokás. Jó időt szerettem volna elér-
ni, hiszen maximalista vagyok. Elsőre ez 
sikerült is - azt gondolom-, 10 óra 15 perc 
az remek eredmény” – véli a 43 éves Lász-
ló Tibor.

- Hogyan zajlott a felkészülés?
„Nagyon sok keresztedzést végeztem, 

rengeteg erősítés volt benne, az étkezésre 
nagyon nagy hangsúlyt fektettem, főleg a 
versenyt megelőző egy hétben. A fizikai 

felkészülés mellett a mentális tréningre 
is figyeltem, sokat beszélgettem olyanok-
kal, akik már teljesítették a távot. Itt sze-
retném megköszönni a támogatást Leh-
mann Tibornak, a Magyar Triatlon Szö-
vetség szakmai alelnökének és Török Dá-
nielnek, aki szponzorként állt mögöttem” 
– teszi hozzá Tibi.

- Mi volt a legnehezebb rész? Volt holt-
pont?

„A verseny 3,8 kilométeres úszásból, 
180 kilométer biciklizésből és 42 kilomé-
ter futásból állt, mindezt egymás után, 
az adott időjárási körülményekkel együtt 
értve. Annak ellenére, hogy magabiz-
tos maratoni futó vagyok (3 óra 10 perces 
időkkel – szerk.), ez volt a legnehezebb 
szám, legalább 8-10 alkalommal fordult 

meg a fejemben, hogy feladom. Az úszást 
élveztem, a viharos, hullámos Fertő-tó el-
lenére. A biciklizés jólesett, ott még vi-
gyorogni is volt erőm” – neveti el magát a 
szakosztályvezető.

- Mit szólsz az eredményeidhez?
„Így a verseny után pár héttel azt tudom 

mondani, hogy a legbüszkébb a kategóri-
ámban, az az a korosztályban elért helye-
zésemre vagyok, hiszen ott 52 indulóból a 
7. helyezést értem el. 300 induló vett részt 
összesen, abból lettem 33., magyar indu-
lók közül a 3. De nem állok meg itt, ke-
resem a következő időpontot és helyszínt, 
a következő IRONMAN lehetőséget, amit 
teljesíthetek” – zárja gondolatait Dunake-
szi IRONMAN-je.

Mészáros-Schöffer Zsuzsanna

szeptember 1-én, a városi sportegyesület duna-
keszi triatlon szakosztályának vezetője, láSzló 
tibor – saját határait feszegetve - teljesítette az 
ironman-t. az ausztriában, - a fertő-tó tőszomszéd-
Ságában - megrendezett VerSenyre nem keVeSebb, 
mint 2,5 évet készült tibi.

Egy IRONMAN 
Dunakesziről
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Ribárszki Sándor és gyermekei

Pécsi István

Kissék sikerei folytatódtak

Tour To Paris nyerte 
az Overdose díjat

STRANDRÖPLABDA

a honi strandröplabdában 1998 óta meghatározó szerepet 
tölt be a dunakeSzi kiSS károly leány gyermekeiVel együtt. 
a legutóbbi siker 2018 augusztusában a magyar bajnokságon 
született, a Család legkisebb leánya a 25 éves viktória a ma-
gyar bajnokSágon bronzérmet Szerzett párjáVal együtt.

a honi lóVerSenyzéS egyik legnagyobb ünnepe Volt Szep-
tember 9-e, amikor a kinCsem parkban a kiváló magyar lovak 
világhírű teljesítménye előtt tisztelgett a szakma. az 1870-
es évek CsodakanCája, az 54 versenyen induló, és mind az 54 
futamot győztesen befejező kincSem és a 21. század nagy re-
ménysége, a 12 egymást követő versenyen veretlen, oVerdoSe 
ragyogó Sikereire emlékeztek napjaink legjobbjai Számára 
kiírt VerSenyekkel. 

- Nálunk a strandröplabda év-
tizedek óta meghatározó sze-
repelt tölt be az életünkben – 
meséli Viktória. - Testvéreim 
- Bernadett és Regina - 2006-
ban megnyerték az országos 
strandröplabda bajnokságot. 
Reginával együtt 2013-ban 
megismételtük és ismét arany-
érmesek lettünk. A 2017-ben 
ismét Reginával együtt az or-
szágoson bronzérmes helyezést 
értünk el. 

- Az idei esztendő jól indult, 
sajnos egy sérülés megakadá-
lyozott a legnagyobb sikerben?

- Igen. Az idei Országos 
Strandröplabda bajnokság 
négy fordulóból állt, a tava-

lyi évhez hasonlóan – folytat-
ta Viki -, amelyik fordulóban 
részt vettünk, sikerült mindig 
a legjobb négy közé jutni. Az 
első fordulóra Tatán került sor, 
itt megszereztük a 3. helyet, 
Oláh Viviennel együtt. A kö-
vetkező fordulóban Nyíregy-
házán a 4. helyet hoztuk el. A 
harmadik forduló hetében Vi-
vien lesérült, így nem tudtunk 
Dunaújvárosban rajthoz áll-
ni.  Indulni akartam a döntőn, 
új párt kellett keresnem, Dé-
nesi Dalmával sikerült meg-
találunk a közös hangot és az 
utolsó fordulóra együtt készül-
tünk.  Döntőt a Lupa tónál tar-
tották meg, ide 16 páros ju-
tott be. Az első összecsapáson 
nagy küzdelemben Nagy-test-
vérpárostól kikaptunk, vigasz-
ágra jutottunk. Ezt követően, 
öt mérkőzést nyertünk meg és 
bejutottunk a legjobb négy pá-
ros közé.  Az elődöntőre más-
nap került sor. Lutter – Szom-
bathelyi páros nyert, ők lettek 
az országos bajnokok, ellenük 
alul maradtunk. Így a bronz-
éremért küzdhettünk. Déne-
si Brigitta - Győri Panni páros 
ellen, nagy küzdelemben 2-1 
nyertünk.  Így a Dénes Dalma 
– Kiss Viktória páros boldo-
gan felállhatott a dobogó har-
madik fokára – újságolta bol-
dogan Viktória. 

Gratulálunk! További sikere-
ket kívánunk!

  Solymosi László

A sprinterek, az Overdose díj ezer 
méteres versenyét Ribárszki Sán-
dor alagi tréner legújabb üdvös-
kéje, a nyolc versenyen induló, és 
veretlen Tour To Paris nyerte a re-
mek zsokéval, Jaroslav Línekkel a 
nyergében. 

Az izgalmas verseny után meg-
koszorúzták – többek között Pé-
csi István, a Kincsem Nemzeti Kft. 
ügyvezető igazgatója és Ribárszki 
Sándor, aki Josef Rosivallal trénere 
volt - a 21. század magyar csodaló, 
Overdose szobrát. 

- A szerencse ismét önre ra-
gyogott, hiszen a fantasztikus si-
kerekkel büszkélkedő Overdose 
után, a jelek szerint Tour To Pa-
ris is hasonló tehetséggel megál-
dott lónak tűnik – jegyeztük meg 
Ribárszki Sándornak a győztes fu-
tam után. 

- Már a negyedik, ötödik futá-
sa után többen is Overdosehoz ha-
sonlították, ám nekünk nagyon 
nagy kihívást jelent megfelelni 
ennek az elvárásnak és szintnek. 
Elvárják, hogy minden versenyt 
megnyerjünk, és nem is akár-
milyen színvonalút. Az viszont 
örömteli és biztató, hogy Tour To 
Paris két éves korától minden év-
szakban és versenyen remekül 
helytállt. 

- Nyolc verseny, nyolc győzelem 
az eddigi teljesítmény.  

- Nagyon szép eredményekkel 
büszkélkedhetünk, de a tények-
hez tartozik, hogy Tour To Pa-
ris külföldön még nem szerepelt. 

Overdose is három évesen indult 
először Baden-Badenben, és utá-
na a többi jelentős versenyen. A 
mai futam egy szakmai mérce volt 
Tour To Paris számára, amit a fan-
tasztikus sikere után elemzünk, 
értékelünk, melynek eredménye 
meghatározza a további versenye-
ket. Az Overdose díjat megoldot-
ta, októberben kimegyünk Fran-
ciaországba… „pörög az agyunk”, 
majd meglátjuk.

- Ma jó időt futott, az sem lehet 
eligazodási pont? 

- A futamidő sokat számít, de 
nem minden, mert mindenhol 
más a pálya, más a kanyar, és még 
hosszasan sorolhatnám a megha-
tározó szempontokat. 

- Ismerve a ló edzésmunkáját, 
a versenyeken mutatott formá-
ját, ön szerint mikor érhet fel a 
csúcsra?

- Profi felkészítéssel, okos ver-
senyzéssel építjük fel a három 
éves magyar reménységünket, aki 
akár a „legmagasabb” csúcsot is 
meghódíthatja – mondta az alagi 
Ribárszki Sándor, a honi lóver-
senyzés egyik legsikeresebb tré-
nere. 

A nap fő versenyszámát, a 12 
millió forint összdíjazású Kin-
csem díjat csodálatos futással Esti 
Fény, a Bábolna Nemzeti Ménes-
birtok lova nyerte, Nagy Tamás-
sal a nyergében. A kiváló verseny-
ló trénere, Zala Csaba. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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A VS Dunakeszi 
csapat tagjai 
és edzői

Future Cup 2018 Dunakeszin 
a magyarSág pálya éS a VároSi 
SportegyeSület dunakeSzi Sze-
zonzáró eSeménye, a future 
Cup 2018 elnevezésű nemzet-
közi ifjúsági labdarúgó torna 
augusztus 25-26-án, az iskola 
kezdés előtti utolsó hétvé-
gén került megrendezéSre. az 
fC budapesttel közösen szer-
Vezett eSeményt temeSVári 
iStVánnal, a vsd elnökével és 
czuk henrikkel, az fc budapeSt 
elnökével, a future Cup alapí-
tójáVal értékeljük. 

- Hogy sikerült a rendezvény?
„Ha röviden akarok válaszolni, 

akkor azt mondhatom, hogy szu-
per volt! Kicsit hosszabban kifejt-
ve, nagyon jól sikerült a rendezvény. 
10 év tapasztalattal a hátam mögött, 
egészen nyugodtan ki merem jelen-
teni, hogy ilyen magasz színvona-
lú szervezéssel és feltételekkel még 
nem tudtunk Future Cup-ot szer-
vezni. Nagyon jól sikerült a rendez-
vény, nagyon örülök, hogy ilyen pro-
fi helyszínt sikerült találni és ez nem 
csupán az én lelkesedésem. A játéko-
sok, edzők, a csapatok kísérői is egy-
től egyig azt csatolták vissza nekünk, 
hogy a Magyarság Pályára a jövőben 
is szívesen visszalátogatnának. Ha 
még kérni lehetne, akkor a jövőben 
esőmentes napot kérnénk magunk-
nak – neveti el magát Czuk Henrik.

- Milyen volt a lebonyolítás, a 
szervezés?

„Amikor nekifogtunk a szervezés-
nek, a 10. torna kapcsán már konkrét 
célként fogalmaztuk meg magunk-
nak, hogy egy igazi, közép-európai 
szintű tornát rendezzünk – kezdi 
Henrik. Azt gondolom, hogy ez sike-
rült is. Nagyon erős mezőnyt sikerült 
összehozni, ami igazán elégedettség-
re ad okot, hogy voltak igazi nagy 
nevek, igazi húzó csapatok is, mint 
a török Galatasaray, vagy a svájci FC 
Lugano, magyar erősségnek számí-
tott a Balmaz Olasz Focisuli.”

„Ami a résztvevők szempontjá-
ból fontos szempont volt, hogy kevés 
idő alatt elég sok meccset tudjanak 
lejátszani a játékosok, ez különösen 
hangsúlyos a felkészülési időszak-
ban és erre nagyon alkalmas volt a 
Future Cup. Sok rövid és mozgalmas 
meccs, 2 nap leforgása alatt 10 fordu-
ló, ez az, ami abszolút formába lendí-
ti a csapatokat” – emeli ki Temesvári.

- Mi volt a torna legemlékezete-
sebb pillanata?

„Nekem – személyes érintettségem 
okán, több is volt! Nehéz lenne egyet 
kiemelni – véli Czuk. Az első leg-
meghatározóbb pillanat az volt, mi-
kor elkezdődtek a mérkőzések és az 
információs sátortól körbe néztem. 
Mindenhol gyerekek fociztak, 4 pá-
lyán folyt a játék, hát ez szuper érzés 
volt. Aztán nyilván a saját csapatom 
győzelme is felemelő élmény volt, 
hiszen a svájci Lugnano ellen arat-
tak győzelmet, ami óriási siker! De 
a legszívmelengetőbb mégis az a pil-
lanat volt, mikor Istvánnal az ered-
ményhirdetésnél átadtuk az érmet 
a török csapatnak és az egyik kisfiú 
sírva fakadt az örömtől!” 

- Hogyan értékelné csapatunk, a 
VSD szereplését?

Első alkalommal mérettettek meg 
a fiúk egy ilyen magas színvonalú 
tornán, ami nyilván nagy terhet és 
megfelelési vágyat eredményezett, 
de nagyon szépen helyt álltak. Rit-
kaság, hogy nemzetközi tornán, kül-
földi csapatok ellen kerüljenek meg-
mérettetésre, de beleálltak a feladat-
ba! Nem szabad elfelejteni, hogy a 
felkészülési időszak még csak most 
kezdődött el, most szoknak össze 
ismét. 19. helyen végeztek a Future 
Cup 2018-on, de annak nagyon örül-
tünk, hogy sikerült nyertes meccse-
ket is produkálniuk. 

- Hányan voltak a tornán?
„Húsz csapat, mindegyiktől 18 já-

tékos, szülők, edzők, kísérők, együt-
tesen 3-400 fős létszámban zajlott a 

torna, pedig – ahogy Henrik említet-
te is - nem volt túl kegyes hozzánk az 
idő” – tudjuk meg a VSD elnökétől. 

- Kik és milyen elismerésekkel tér-
tek haza?

Díjazottból nem volt hiány! Leg-
jobb hazai játékos Kovács Krisz-
tián lett, az FC Budapest játékosa, 
aki egy éves 4-4-2 magazin előfize-
tést kapott. Legjobb védő, Raul Alex 
az CFR Cluj-tól. Ő egy hétvégét tölt-
het családjával a hajdúszoboszlói Ru-
dolf Hotelben. Legjobb magyar játé-
kosunk Sávolt Ákos, aki a Balmaz 
Olasz Focisulit képviselte. Nem kis 
ajándékkal térhetett haza, - egy ang-
liai bajnoki mérkőzésre kapott repü-
lőjegyet illetve belépőt - Soós Kál-
mán. További legjobbak: mezőny-
játékos - Rojhat Gerig Galatasaray; 
kapus Akif Orug Galatasaray; „a tor-
na felfedezettje”: Rosra Dániel  FCZ 
Brno; „a torna gólkirálya”: Rich-
mond Osamanin Sturm Graz. Leg-
jobb edzőt is díjaztunk természete-
sen, a Sturm Graz edzőpárosa kapta 
ezt a kitüntetést. De ne feledkezzünk 
meg azokról sem, akik mindezt lehe-
tővé tették számunkra! „Itt szeret-
ném megköszönni a VSD-nek, Te-
mesvári Istvánnak, az FC Budapest-
nek és a támogatóknak, hogy segít-
séget nyújtottak a lebonyolításban, a 
szervezésben, a feltételekben! Remél-
jük, hogy jövőre még színvonalasab-
bá tudjuk tenni a Future Cup 2019-
et – zárja gondolatait Czuk Henrik.

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna
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