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Egy orosz konzorciumi társsal közösEn az állami DunakE-
szi JárműJavító egymilliárd euró értékben 1300 vasúti kocsit 
szállíthat az egyiptomi állami vasútnak, írJa a magyar idők 
a railwaygazette.com nemzetközi szakportálra hivatkozva. a 
milliárdos megrendelés tényéről már egy ideJe lehet tudni, a 
szakportál azonban most közölt néhány úJ részletet. 

A sok éve húzódó beszerzés 
végére néhány nappal ez-
előtt Kairóban tettek pon-
tot, derül ki a cikkből. Az 

ötéves szerződés keretében össze-
sen 1300 vasúti személykocsit szál-
líthat az orosz-magyar konzorci-
um, a Transzmasholding Hunga-
ry az egyiptomi állami vasutaknak 
(ENR). A kocsik legnagyobb része 
(ezer darab) harmadosztályú, fele-
részben légkondicionált. Másodosz-

tályúból 180, első osztályúból 90, 
büfékocsiból 30 készül majd.

Az orosz fél tervezi a kocsikat és 
gyártja a legfontosabb alkatrészeket, 
valamint a végtermék felét készíti el. 
A magyar konzorciumi tag Dunake-
szi Járműjavító gyártja a járművek 
másik felét, miközben a finanszíro-
zásról az Eximbank gondoskodik.

A projektben olyan alkatrésze-
ket és részegységeket használnak fel, 
amelyek végleges felszerelését egy 

helyi üzemben végzik, amelyben a 
Transzmasholding International 
együttműködik az egyiptomi hadse-
reg termelőszervezetével.

A projektet Egyiptom, Magyaror-
szág és Oroszország kormánya tá-
mogatásáról biztosította. A Duna-
keszi Járműjavító részvényeinek 64,9 
százalékát 2014-ben vásárolta vissza 
az állam 6,9 millió euróért a korábbi 
tulajdonos Bombardier-től.

Fotó: Máthé Zoltán

Egymilliárd eurós orosz 
üzletben vesz részt 

a Dunakeszi Járműjavító

Meghivó

Dunakeszi Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. évfordulójának 

emlékére rendezett

2018. október 23-án, 
10 órai kezdettel

Városi ünnepségre

Megemlékezés a forradalomról, 
tisztelgés az elesettek, a mártírok, 
a hősök és az áldozatok emléke előtt 
a kegyeleti parkban.

(Gólya emlékműnél)

Beszédet mond:
Nyíri Márton - Történelemtanár 

Közreműködik:
Gyombolai Bálint Előadóművész
Servite Ökumenikus Kórus 
Karvezető: 
Dr. Gyombolainé Kindler Edit

Koszorút helyez el:
Dióssi Csaba polgármester
Erdész Zoltán alpolgármester
Dr. Molnár György jegyző
Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Összeszerelés alatt álló 
CAF-villamosok a Dunakeszi 

Járműjavító üzemcsarnokában 
2016. augusztus 18-án
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Csoma Attila: A körzetben élők számára 
nagy jelentőségű a rendelő felújítása

Megújul és kibővül 
a Liget utcai orvosi rendelő

A Hunyadi után 
a Rákóczi úton a sor

Sportlétesítmény 
felújítása és építése

a városban működő házi orvosi rendelők felúJítását elő-
re ütemezett terv alapJán végezteti el az önkormányzat.  
a képviselő-testület 2014-ben azt vállalta, hogy dunakeszi 
valamennyi körzeti orvosi rendelőt felúJítJa. Jelenleg a liget 
utcai rendelő felúJítása és bővítése van soron, melynek elő-
készítő munkálata néhány hete azzal vette kezdetét, hogy az 
ott rendelő két házi orvos ideiglenesen áttette székhelyét a 
fő úti szakorvosi rendelőintézetbe, ahol a felúJítás idősza-
ka alatt fogadJák pácienseiket.  az ugyancsak a liget utcai 
rendelő épületében működő tüdőgondozó szakmai indokok 
miatt néhány hónapJa már az sztk-ban fogadJa a betegeket. 

– a város életében ez az év az útfelúJításokról, Járdaépíté-
sekről is szól. szeptember végére elkészült a hunyadi út 
felúJítása, Jelenleg Javában tart dunakeszi másik Jelentős 
gyűJtőútJának, a rákóczi útnak a korszerűsítése, aszfaltozá-
sa – nyilatkozta lapunknak sipos dávid polgármesteri kabi-
netvezető, aki néhány hétig megbízott vezetőként irányítJa 
a városüzemeltetési osztály munkáJát is. 

a város képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i 
üléséntulaJdonosi hozzáJárulását adta a kőrösi csoma sán-
dor általános iskola tornatermének feJlesztéséhez, padló-
zatának felúJításához. a feJlesztés sikeres tao-s pályázatnak 
köszönhetően valósul meg. az önkormányzat 4 évvel ezelőtt 
célul tűzte ki egy kézilabda edzőcsarnok építését a városi 
sportegyesület dunakeszi (vsd) infrastrukturális feJleszté-
seit támogatva

- Az egykori magánházat, 
melyben igen nagy kompro-
misszumok révén tudtak mű-
ködni a rendelők, most tel-
jes körűen felújítja, kibővíti az 
önkormányzat – jelentette ki a 
helyszínen Csoma Attila, a kör-
zet önkormányzati képviselője, 
aki szerint az itt élők számára 
nagy jelentősége van az orvosi 
rendelő korszerűsítésének. 

- Az épület az átalakítás után 
teljesen megfelel majd funkci-
ójának. Az átadás után vissza-
kerül a két házi orvosi ellátás, 
és újdonság, hogy itt folytatja 
majd tevékenységét az éjszakai 
ügyelet is. Ideiglenesen – két, 
három évig - a mentőállomás 
is itt látja el feladatát, amíg az 
új szolgálati hely nem épül fel 
a Rendőrkapitányság területén 
az Országos Mentőszolgálat 
tervei alapján – mondta Cso-
ma Attila.

A terület önkormányzati 
képviselője a változásokat is-
mertetve kifejtette, hogy az 
eddig felváltva használt egy 
orvosi rendelő helyet a jövő-
ben kettőben fogadják majd a 

betegeket, akik számára igé-
nyes váróhelyiséget is kialakí-
tanak. 

- Már a tervezéskor figye-
lembe vettük, hogy a Malom-
árok területén megvalósuló je-
lentős ingatlanfejlesztés ma-
gával hozza az orvosi rendelő 
iránti igényt is, ezért a Liget ut-
cai rendelőt a felújítás mellett 
60 négyzetméteres helyiséggel 
kibővítjük, hogy a mentőszol-
gálat garázsaként funkcionál-
jon. A mentőállomás épület-
ben elfoglalt helyén később egy 
harmadik házi-orvosi körzet 
kap majd helyet – mondta Cso-
ma Attila, aki a középtávú terv 
ismertetése mellett elmondta, 
hogy a megújult orvosi rendelő 
műszaki átadása 2019. június 
30-án lesz, és csak utána követ-
kezik a beköltözés. A felújítás 
és a bővítés költsége nettó 197 
millió forintba kerül, melyből 
jelentős összeget, 120 millió fo-
rintot pályázaton nyert az Ön-
kormányzat.

(Vetési)
Fotó: KesziPress 

– Mint ismert a DMRV Zrt. -  
egy előre nem látható műszaki 
probléma miatt a korábbi ter-
vektől eltérően -  csak szept-
ember elején adta át a Rákó-
czi úton a területet a kivitele-
ző Penta Kft.-nek. A felújítás I. 
ütemében már elkészültek az 
aszfaltozási munkálatokkal a 
Határ utca és Hargita utca köz-
ti szakaszon. Jelenleg a II. üte-
men dolgoznak, épül az út sze-

gély, és várhatóan az október 
15-vel kezdődő héten itt is be-
fejezik az útpálya aszfaltozá-
sát – tájékoztatott Sipos Dávid, 
akitől azt is megtudtuk, hogy a 
Rákóczi út nagyon rossz álla-
potú – a Határ utcától a Szent 
Imre térig terjedő - szakaszá-
nak felújítási munkálatainak 
harmadik üteme, egyben befe-
jező szakasza a szerződés sze-
rint október végére készül el.

A Kinizsi Sporttelepen 
létesülő kézilabda csar-
nok megvalósításának 

korábbi becsült költsége
280.852.675 Ft. volt, melyből 
a TAO-támogatás összege 198 
millió forint, illetve a megva-
lósításhoz szükséges önrész 
mintegy 85 millió forintot tett 
ki. 
2015 és 2018 között az építő-
anyag, illetve munkaerő költ-
ségek körülbelül 30-40%-os 
emelkedést mutattak, így a 
sportcsarnok építésének jelen-

tős többletköltségei merültek 
fel. Az előzetes közbeszerzési 
eljárás elindításakor a legjobb 
árajánlat mintegy 430.000.000 
Ft-os beruházási összeg volt, 
így a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi 150 millió forintot 
igényelt meg a különbözet fe-
dezésére, melynek 30 %-os ön-
része 45.000.000 forint.
A megnövekedő összegű ön-
részt a képviselő-testület egy-
öntetűen jóváhagyta – adta hí-
rül az Önkormányzat
hivatalos weboldala.
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Kozsuch Zsolt plébános megáldotta a helytörténeti gyűjteményt

október 8-án délelőtt a városházán tartott ünnepélyes aláírással immáron hivatalossá vált, 
hogy dunakeszi város önkormányzata a tulaJdonosa a révész istván helytörténeti gyűJtemény-
nek, melynek mintegy 6300 darab felbecsülhetetlen értékű helytörténeti „kincsét” öt évtizeden 
át gyűJtötte és gondozta szakáll lászlóné lelkes lokálpatrióta segítőivel együtt. 

Az aláírási ceremónia 
kezdetén Dióssi Csa-
ba polgármester kö-
szönetét fejezte ki 

mindazoknak, akik aktív sze-
repet vállaltak a több évtizedes 
helytörténeti kutató és érték-
megőrző tevékenységben. 

– Sokan sokat dolgoztak 
azért, hogy a Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény a 
jövőben városi intézményként 
működhessen, melynek a veze-
tője dr. Kerekes Dóra – mond-
ta.  Kijelentette; innentől már a 
város felelőssége ennek a 6300 
tárgynak a gondozása és ápo-
lása. 

- Végre sínre került a gyűjte-
mény sorsa – jelentette ki Sza-
káll Lászlóné, aki így folytat-
ta; - Most már nyugodt vagyok, 
hogy nem kerül szemétdomb-
ra, hanem lesz gondozója, bő-
vítője, aki megtölti progra-
mokkal – mondta nagy sóhaj-
jal.  A Dunakeszi szerte Lujzi 
néniként ismert nyugdíjas is-
kolaigazgató a pedagógus fe-
lelősségével és bölcsességével 
azt hangsúlyozta, hogy a haza-
szeretetet nemcsak az élet fel-
áldozásával a csatamezőn le-
het kimutatni, hanem környe-
zetünk megismerésével is sokat 
lehet tenni érte. A helytörté-
neti gyűjtemény megismerését 
mindenkinek, de leginkább a 

gyerekeknek ajánlotta, hogy is-
merjék meg gyökereiket, csa-
ládjukat, legyenek rá büszkék. 
– Köszönöm, hogy idáig el-
jutottunk – zárta gondolatait 
Lujzi néni.

Harangozó Katalin, a Város-
védő- és szépítő Egyesület tag-
ja is örömét nyilvánította ki, 
hogy a város tulajdonába ke-
rült a gyűjtemény, mellyel hi-
vatalosan is integrálódik Du-
nakeszi kulturális életébe. 

– Az elmúlt tizenhét évben a 
városi helytörténeti vetélkedők 
alkalmával megtapasztalhat-
tuk, hogy a felnövekvő nemze-
dék milyen nagy érdeklődés-
sel és szeretettel fordul e téma 
felé – mondta, majd hozzátet-
te a nívós kiállítások szervezője 
és rendezőjeként is elismert pe-
dagógus: - Egyúttal csendes re-
ménység ébred bennem, hogy 
nemcsak helytörténeti múze-
uma lesz Dunakeszinek, ha-
nem egykoron majd a képző-
művészet is városi intézmény-
ben mutathatja be a tehetséges 
művészek alkotásait Dunake-
szi kulturális életének gazda-
godását szolgálva.  

Dr. Kerekes Dóra történész, 
a város legújabb intézményé-
nek vezetője szerint – Duna-
keszi lakosként, pedagógus-
ként, édesanyaként egyaránt - 
inspiráló feladat a Révész Ist-

ván Helytörténeti Gyűjtemény 
gondozása, amely remélhetőleg 
hamarosan múzeumi státust is 
kaphat. Ezáltal több lehetőség 
nyílik a múzeumpedagógiai 
foglalkozások mellett a gyűjtés 
és a rendszerezés elősegítésé-
re, illetve arra is, hogy megfe-
lelő formába, modern külsőbe 
öltöztetve mutathassák be a 
gyűjteményt a közönségnek. 

A megállapodás aláírásával 
hivatalosan is az Önkormány-
zat tulajdonába került a felbe-
csülhetetlen értékű helytörté-
neti gyűjtemény, melyet díj-
mentesen adtak át a városnak 
a nagy tiszteletnek örvendő lel-
kes helytörténeti gyűjtők.  

Mint arról laptársunk, a Du-
nakanyar Régió 2018. októ-
ber 4-i számában hírt adott, a 

Szent Mihály-napok szeptem-
ber 30-i programja a település 
első római katolikus templo-
mában, a Szent Mihály temp-
lomban tartott lélekemelő 
szentmisével kezdődött, majd a 
szomszédságában lévő egyko-
ri kántorházban, a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjtemény 
átadásával és megszentelésével 
folytatódott. Dióssi Csaba pol-
gármester ünnepélyesen vette 
át a 763 éves Dunakeszi hely-
történeti gyűjteményét Szakáll 
Lászlónétól, aki a felbecsülhe-
tetlen értékű tevékenységet fél 

évszázada indította el, és azóta 
is „zászlóvivője” a nyugdíjas is-
kolaigazgató.

A polgármester kedves sza-
vakkal mondott köszönetet 
Lujzi néninek és - mint fogal-
mazott -  általa valamennyi lel-
kes lokálpatriótának, akik fon-
tosnak tartották Dunakeszi ér-
tékeit megőrizni, és átadni a 
jövő generációinak. 

Szakáll Lászlóné segítői kö-
zött külön is méltatta a Város-
védő- és szépítő Egyesület lo-
kálpatrióta szellemű támoga-
tását. Mint mondta, nagyon 
büszke és boldog, hogy a lakos-
ság bízott benne; „Akiben bíz-
nak, annak adnak!” – tette hoz-
zá elérzékenyülve. 

Örömét fejezte ki, hogy az 
önkormányzat fenntartásá-

ba került a gyűjtemény, amely 
új távlatokat nyit a helyi kuta-
tó és gyűjtő munkában. Szakáll 
Lászlóné bejelentette, hogy úgy 
érezte elérkezett az idő az „őr-
ségváltásra”, amit az is ösztön-
zött, hogy dr. Kerekes Dórában 
nagy tudású szakembert, kivá-
ló embert ismert meg. 

Az önkormányzat tulajdoná-
ba díjmentesen átadott Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
ményt Kozsuch Zsolt plébános 
áldotta meg.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Múltunk tükörképe 
– Városi tulajdonban a helytörténeti gyűjtemény

Hivatalosan is a város tulajdonába került 
a helytörténeti gyűjtemény
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dunakeszi szülötte, az egykori kiváló öttusa válogatott sportember, költő, az 1956-os forrada-
lom hősi halottJa tiszteletére avattak emléktáblát október 5-én a nevét viselő, egy éve megnyílt 
városi tanuszodában.

Az ünnepségen Wittner 
Mária, Dunakeszi dísz-
polgára, halálra ítélt 56-
os forradalmár emléke-

zett meg Gérecz Attiláról, akit a Rá-
kosi rendszer 1950-ben összeeskü-
vés vádjával 15 év fegyházra ítélt, ám 
az 1954-es nagy dunai árvíz idején a 
váci börtönből megszökött, és a Du-
nát átúszva Budapestre menekült. 
Besúgták, ezért néhány nap „sza-
badság” után elfogták, és a főváros-
ban újra bebörtönözték, ahonnan 
1956. október 30-án szabadult. Sza-
badságharcosként november 4-étől 
részt vett az utcai harcokban. A Bla-
ha Lujza téren kilőtt egy szovjet tan-
kot, ahol egy géppisztolysorozattal 
kioltották az életét – ismertette a fia-
talon elhunyt forradalmár tragédiá-
ját a másik ’56-os forradalmár. 

A költő Gérecz Attila tehetségéről 
Wittner Mária azt monda, hogy ő le-
hetett volna akár második Petőfink. 
Az egykori országgyűlési képviselő 
a mártírhalált halt költő egyik ver-
sének felolvasásával -, melyet 1954-
ben a Kisfogházban írt - emlékezett 
meg Gérecz Attiláról; Gyűlölni csak 
az tud/aki már szenvedett,/de gyű-
lölni sem tud/aki csak szenvedett. 
- Sokat szenvedtünk, de soha nem 
gyűlöltünk! Mindent, amit kimond-
tunk, azt a haza szeretete diktál-

ta, és nem a gyűlölet, mert a kettő 
egy lélekben nem fér meg – mondta 
Wittner Mária.

Dióssi Csaba polgármester a fiatal 
sportember hősiességét, az elnyomó-
rendszerrel szemben tanúsított bátor 

kiállását méltatta, aki forradalmár-
ként és sportemberként a mai ifjúság 
példaképe lehet.

Csoma Attila helytörténész, a Jó-
zsef Attila Művelődési Központ igaz-
gatója arról beszélt, hogy Gérecz At-
tila édesapja a Járműjavítóban dolgo-
zott, a család a művelődési központ 

főbejáratával szemben lévő házban 
lakott, Gérecz Attila itt élte ifjú éveit.

A tanuszodában Gérecz Atti-
la tiszteletére elhelyezett emléktáb-
la felavatása után Dióssi Csaba meg-
emlékezett - az ugyancsak az uszoda 

előcsarnokában elhelyezett emlék-
tábla előtt - Tarcsai Györgyről, aki 
korábban hagyatékában 70 millió 
forintot adományozott a városi tan-
uszoda felépítésére.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Gérecz Attila emléktáblát 
avattak a városi tanuszodában

Dióssi Csaba, 
Csoma Attila és 
Wittner Mária 
emlékezett meg 
Gérecz Attiláról 
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Három témában sikerült jelentős előrelé-
pést tenni az elmúlt egy hónap során. Az 
egyik a Gardénia lakóparkhoz kapcsolódó 
Fóti úti gyalogos átkelőhely kiépítése, ame-
lyet a lakók már több évvel ezelőtt kezde-
ményeztek. Emellett a másik kérésüket, a 
járda felújítására, ill. tovább építésére vo-
natkozóan szintén jogosnak éreztem, az 
ezekkel kapcsolatos megkereséseket, kér-
déseket rendszeresen továbbítottam a Vá-
rosházára és képviseltem a fejlesztésekről 
szóló megbeszéléseken. A megvalósítás 
egyik legfőbb akadálya az volt, hogy a Fóti 
út nem a város, hanem a Magyar Közút Zrt. 
tulajdonában van. Bonyolította a helyzetet, 
hogy a közelben két másik gyalogos átke-
lőhely is van, ill. az út túloldalán kerékpáros 
sáv is van. Mindezek ellenére a terveket a 
város elkészítette, az engedélyeket besze-
rezte, a szükséges egyeztetéseket lefoly-
tatta, és végül a saját költségén a beruhá-
zást elvégezte. Az átkelőhelyhez rövidebb 
szakaszon járda is kiépítésre került. A Repü-
lőtéri úti körfogalomtól kifelé eső páros ol-
dali útszakaszon a járda kiépítésére vonat-
kozó tervek is elkészültek, a beruházás üte-
mezését figyelemmel fogom kísérni.

A másik előrelépés a Határ és Gitár utcák 
kereszteződésének a forgalom szempont-

ból történő biztonságosabbá tételére vo-
natkozik. Még júniusban kezdeményezték 
a lakók, hogy egy forgalomtechnikai tükör 
kerüljön kihelyezésre a jobb beláthatóság 
céljából. Az ez irányú javaslatomat először 
nem támogatták, azonban ragaszkodtam 
hozzá, hogy a Rendőrség szakvéleményt 
is adjon ki ebben az ügyben. A szakvéle-

mény szeptemberben összeállításra került, 
amelyben megállapították a kezdeménye-
zés jogosságát, a tükör kihelyezéséről szó-
ló előterjesztés pedig a Pénzügyi és Jogi Bi-
zottság a hónap végén elfogadta.

A harmadik téma a Fenyő lakópark ját-
szóterének a felújítása, ill. modernizálás-
ra. A helyi lakók kérését azonnal továb-
bítottam, amelynek eredményeként né-
hány napon belül kicserélték a csúszdát. 
A további javítások, ill. bővítések megbe-
szélése céljából megbeszélést hívtam ösz-
sze a javaslatokat tevő lakosok és a Köz-
üzemi Kft. témában illetékes vezetőjének 
a részvételével. Ennek eredményeként ki-
cserélik a babahintát, elhelyeznek egy ru-
gós játékot és egy mérleghintát, valamint 
kicserélik a mászókát egy teljesen új, ha-
sonló funkciójú játékra. A játszótér meg-
újításából a helyi lakók is kivették a részü-
ket, ugyanis a Fenyő Lakópark Egyesület is 
csatlakozott a városi köztisztasági naphoz, 
és ennek keretében megtisztítottuk a ját-
szótéri ping-pong asztalt, a fitnesz gépet 
és más játékokat is.

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet 

képviselője

Újabb örömhíreket hozott számunkra az ősz. 
Befejeződtek a Hunyadi János utca felújítási 
munkálatai. A beruházás keretén belül a Hu-
nyadi utca Széchenyi és Zápolya utca közötti 
szakaszán került felújításra az útpálya. E mel-
lett több, kisebb-nagyobb munkát is végzett 
a kivitelező cég. Dióssi Csaba polgármester a 
Városüzemeltetési Osztály vezetőjével, a ki-
vitelező céggel, valamint a lakókkal közösen 
egyeztetett a zárt csapadékvíz elvezető rend-
szer korszerűsítéséről, amely végül körülbelül 
70+20 méter szakaszon plusz vízelnyelőkkel 
került kiépítésre. Az útpálya új aszfaltot ka-
pott, valamint az út felújításával párhuzamo-
san átépült a járda az intézmények felőli ol-
dalon a Széchenyi út és a Tábor utca közöt-
ti szakaszon és a Piros Óvoda előtti parkolót 
is felújítottuk. A kivitelezés része volt még a 
nyomvonalban érintett gyalogátkelőhelyek 
akadálymentesítése is, jelenleg már csak a 
zöldterület rendezés (a járda és az út közötti 
szakasz füvesítése) van hátra. 

Másik, körzetemet érintő fontos utunk, a 

Rákóczi Ferenc utca felújítási munkálatai je-
lenleg gőzerővel zajlanak, amióta a DMRV 
Zrt. átadta a területet a Penta Általános Épí-
tőipari Kft-nek. Jelenleg a második ütem asz-
faltozását végzik, ezt követően pedig sor ke-
rül a harmadik, egyben utolsó ütemre is, így 
várhatóan a beruházás novemberben telje-
sen elkészül. 

Egy újabb őszhöz érkeztünk, amely ugyan 
gyönyörű évszak, azonban tekintve, hogy 
körzetem kertvárosi részként funkcionál, 
így fontos megemlítenem a kerti hulladék-
és avar égetésére vonatkozó szabályokat. Az 
Önkormányzat rendeletben szabályozza az 
avar és kerti hulladék égetését a város hatá-
rain belül. Az avar-és kerti hulladék égetése 
minden évben kizárólag két időszakban, a ki-
jelölt napokon megengedett:

• tavasszal: március 1-től május 15-ig szer-
dánként és szombatonként, illetve

• ősszel: szeptember 15-től november 30-ig 
szerdánként és szombatonként.

Amennyiben tehetik és lehetőségük van 
rá, elsősorban hasznosítással, komposztálás-
sal kezeljék a kerti hulladékot. Az égetés köz-
területen, valamint vasárnap és ünnepnapo-
kon szigorúan tilos abban az esetben is, ha 

az ünnepnap szerdai napra esik. A kerti hul-
ladék kizárólag szélcsendes időben, szemé-
lyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabá-
lyok szigorú betartásával égethető el. Az ége-
tendő avart és a kerti hulladékot előzetesen ki 
kell szárítani és az eltüzelése is csak folyama-
tosan, kis adagokban történhet. Nagy meny-
nyiségű nedves kerti hulladékot tilos eléget-
ni! Továbbá kérem, ügyeljenek arra is, hogy 
az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz-
hat műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
gyógyszermaradványt, vagy egyéb veszélyes 
hulladékot.

Erdész Zoltán alpolgármester, 
10. sz. választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

tisztelt lakótársaim!
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a 9. számú 

választókerület hírei

 Tisztelt Lakótársaim!
Lassan megkezdődik a Széchenyi utcán az 

orvosi rendelőnél a gyalogátkelő kivitelezé-
se. Gyalogátkelő ügyében két jó hír is van. A 
Tisza utcánál egy, és a Széchenyi – Kossuth - 
Zerkovitz Béla utcai csomópontban megkezdő-
dött két gyalogátkelő tervezése.  A Tisza utca 
ugyan nem a 9. számú választókerület terüle-
tére esik, de minden arra járót érint a bizton-
ságos átkelés. A Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz 
Béla utcai csomópont rendkívül balesetveszé-
lyes, ezért úgy döntött a városvezetés, hogy ott 
két gyalogátkelőt épít ki, megszerezve a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyét. 

Nagy felháborodást váltott ki – jogosan – az, 
a feltehetően tóvárosi lakótársunk, aki rend-
szeresen behajt a Kossuth utcáról a Tóváros-
ba a Chilli cukrászdánál lévő zebránál. Az sem 
gátolja meg ebben, hogy két oszlop lezárja a 
gyalogosok részére kialakított járdát. Kikerü-
li az oszlopokat, s a füvön áthajtva a Kolozs-
vár utca irányába folytatja az útját. Az Önkor-
mányzat már megrendelt két új terelő oszlo-
pot, amelyek talán megakadályozzák a min-
den szabályt áthágó autóst a behajtásban. 

Befejeződött a fák, cserjék rendelésének le-
hetősége. Szeptember végéig még lehetett je-
lezni az igényt e-mailben utca, házszám, tele-
fonszám és a darabszám megadásával. Fajtát 
nem lehetett választani, a rendezett utcakép és 
a beláthatóság miatt csak gömbkoronás díszfá-
kat ültet az Önkormányzat, illetve a Közüzemi 
Kft. kertésze. Az ültetés ideje attól függ, mikor 
szállítják a megrendelt fákat, cserjéket. Az előző 
évek tapasztalatai alapján november közepétől 
december közepéig is eltarthat az ültetés. 

Köszönettel tartozom figyelmes lakótársa-
imnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észre-
vételekért. Kérem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érintő kérdéssel. 

Bocsák Istvánné
9. számú  választókörzet   

képviselő
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Engedjék meg, hogy röviden tájékoz-
tassam Önöket a körzetünket érintő 
eseményekről.

Elkezdődött és már javában zaj-
lik a Liget utcai rendelő felújítása. Je-
lenleg a leszerelvényezési és bontási 
munkálatoknál tartanak. Az felújítás 
alatt a két orvosi körzet a szakorvo-
si rendelőintézetben kerül elhelye-
zésre. A munkálatok egészen a jövő 
nyárig tartanak, amely során a rende-
lő épülete teljes átalakuláson fog át-
esni, néhol még főfalakat is áthelyez-
nek. A felújítás után tágasabb várók, 
külön elhelyezett két orvosi körzet és 
az éjszakai ügyelet várja majd a kör-
zet lakosságát.

Szeptember 22-én került sor a Vá-
rosi Köztisztasági Napra, amelyen 
a város tizenöt pontján több mint 
kétszázötven önkéntes vállalt mun-
kát. A kedvezőtlen időjárás ellené-
re a felhívásra a Révdűlőből is sokan 
csatlakoztak, a megadott időre hu-
szonnégyen jöttünk össze a révnél, 
hogy tisztábbá tegyünk a Duna-par-
tunkat. Külön öröm volt, hogy több 
szülő a gyermekével jött el. Felvető-
dött az az ötlet is, hogy tavasszal is-
mételjük meg az akciót, a magam ré-
széről ezt jó ötletnek tartom és ál-
lok elébe. A munka nehezét azon-
ban mindannyiunknak év közben 
kell elvégeznünk, hiszen folyamato-

san vigyáznunk kell környezetünkre. 
Lezárult az idei faültetési program je-
lentkezési szakasza. Örömmel mond-
hatom, hogy soha ennyien még nem 
igényeltek fát, összesen 25 háztartás-
ból futott be faigény. A csemeték be-
szerzése hamarosan megkezdődik, 
az ültetésre novemberben számít-
hatnak az igénylők.

Jó hírek érkeztek a közeljövőben 
megvalósuló Budapest-Dunakeszi ke-
rékpárútról, a beruházás kivitelező 
NIF ugyanis megkapta a szükséges 
építési engedélyeket. A kerékpárút a 
Székesdűlőtől a Fő út mentén fog ha-
ladni, majd a város dunai oldalán ve-
zetve a városi strandnál fog becsatla-

kozni a jelenleg is meglévő úthálózat-
ba. Ez a szakasz egy modern, három-
sávos pálya lesz, ugyanis az oda-vissza 
sáv mellett az új szabványok alapján 
egy előzősávot is kiépítenek. A beruhá-
zás befejezését 2019 év végére várjuk.

Szeptember 24-én a Rózsakert 
köz és környéke lakóközösségének a 
vendége voltam. A lakók elmondták 
problémáikat és az önkormányzat 
segítségét kérték több ügyben: Eve-
ző köz közvilágítás, lakó-pihenő öve-
zet kialakítása, újabb szemetesek el-
helyezése, vízelvezetési problémák, 
a Duna-meder veszélyes fáinak rend-
betétele, partvédelem. Az önkor-
mányzat illetékese felé levélben je-

leztem a kéréseket, a levél fogadtatá-
sáról, a műszaki felmérés megkezdé-
séről a közeljövőben érdeklődöm. A 
Duna-meder állami terület, így az azt 
érintő témákban a Közép-Duna Völ-
gyi Vízügyi Igazgatósággal kell fel-
venni a kapcsolatot.

Szeptember 26-án búcsúztat-
tuk Oláh Antal atyát, gyártelepi Jé-
zus Szíve templom egykori plébá-
nosát, aki hosszú évtizedeken ke-
resztül szolgálta a templomhoz 
tartozó gyülekezetet, köztük a rév-
dűlői híveket is. Áldozatos munká-
jára sokan sokáig emlékezni fognak. 
Október elején a Kenu közben élők 
régi jogos vágya vált valóra azzal, 
hogy közvilágítást kapott a kis utcá-
juk, amely ezáltal biztonságosabb és 
otthonosabb lett. Sajnos a Révdűlő-
ben több kis utcácskában nincs még 
bevezetve a közvilágítás; ezt az álla-
potot fel kell számolnunk. A tervek 
szerint a következő körben az Evező 
köz közvilágítása fog megoldódni. 

Lakossági bejelentés érkezett hoz-
zám, miszerint a Tutaj utca – Örvény 
utca sarkán egy baleset következ-
tében erősen az út felé hajlik egy fa. 
A helyszínre kimentem, beszéltem a 
bejelentővel és fényképekkel alátá-
masztva az illetékesek intézkedését 
kértem.

Október 4-én a Késő Római Kikötő-
erődbe látogattam a Duna sorra, ahol 
az UNESCO Világörökség pályázat 
helyszíni szemléjét tartotta a nem-
zetközi szemlebizottság. Hirschberg 
Attila a világörökség-várományos 
helyszín tulajdonosa büszkén mutat-
ta meg a delegáció tagjainak a meg-
őrzött római kori értékeket. Köszö-
net neki és családjának fáradhatatlan 
munkájáért, amelyet szűkebb és tá-
gabb közösségünkért végez!

Szeptember hónapban két baba-
csomagot kézbesítettem. Isten hozta 
a kis jövevényeket közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Tartalmas konzultációt tartottunk 
a Rózsakert lakóival, akik számos témában 
kérték az Önkormányzat segítségét
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A 2. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselőjeként ebben 
a szép, kellemes őszi időszakban 
különösen sok megkeresést ka-
pok a lakókörnyezetünkre figyel-
met fordító lakótársaimtól, akik – 
többek között - arra kérnek, hogy 
még ebben az évszakban vagy ta-
vasszal minél több fát ültessünk. 
Örülök, hogy hozzám hasonlóan 
lakótársaim is fontosnak tartják 
parkjaink, játszótereink, zöldfelü-
leteink, egy szóval valamennyi kö-
zösségi terünk állapotának meg-
óvását, a fák és növények telepí-
tését. A születésfák ültetése, ápo-
lása mellett mindig is hangsúlyt 
helyezek a parkjainkban, terein-
ken elszáradt, vagy rombolás kö-

vetkeztében elpusztult fák pótlá-
sára. Örvendetesnek tartom, amit 
követendő szép példaként írok le, 
hogy egyre többen vannak, akik 
kérésekkel, javaslatokkal keres-
nek meg. Sőt vannak, akik még 
azt is megmondják, hogy hol lát-
nának szívesen újonnan ültetett 
fát, vagy szerintük melyiket kelle-
ne kicserélni.

A Csermely utcából az egyik vá-
lasztópolgár azt kérte, hogy kes-
keny utcájuk adottságainak meg-
felelő lombkoronájú fákat ültes-
sünk. A három fa mellett igény-
ként fogalmazódott meg az is, 
hogy az ő utcájukra merőleges 
Föveny utcában néhány szeme-
tes edényt helyezzen el az Ön-

kormányzat. Ugyanis sokan ott 
sétálnak le a Duna-partra, de út-
közben nem tudják hol elhelyez-
ni a csikket, és egyéb, kisebb tér-
fogatú hulladékot. Mindkét kérést 
képviseltem a polgármesteri hiva-
talban és a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft.-nél. A felvetésekre, 
kérésekre pozitív választ kaptam. 
Jó hír, hogy a városszerte ültetés-
re kerülő fákkal együtt egy hóna-
pon belül a Csermely utcaiak ké-
rése is teljesül. 

A Barátság út 38/A lakóház mel-
lett lévő gyönyörű fa egy része 
sajnos már elhalt, elpusztult, ezért 
minden jel szerint új fával kell pó-
tolni a hatalmas törzsű fát. Meg-
keresésemre a Dunakeszi Köz-

üzemi Nonprofit Kft. munkatársai 
megoldják a feladatot. 

Bízom benne, hogy lakótársaim 
a jövőben is hasonlóan élénk ak-
tivitást mutatnak közös ügyeink 
eredményes megoldása érdeké-
ben, hiszen összefogva nagyobb 
sikereket érhetünk el mindannyi-
unk örömére.

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

élénk a lakók aktivitása a 2. számú körzetben

A 2018. évre tervezett fejlesz-
tések a végéhez közelednek. A 
beruházások, felújítások mind 
azt a célt szolgálják, hogy a vá-
roslakók környezetét fejlesszük, 
szépítsük. 

Az ősz beköszöntével a kül-
téri programok is körzetünkbe 
költöztek. A főtéri programok-
kal kapcsolatban már hagyo-
mányosan rendezték meg a 
Szent Mihály-napokat. Az előző 
évekhez hasonlóan idén is sike-
res és népszerű volt a rendez-
vény. Én magam a Hagyomá-
nyok sátrában mutattam be az 
érdeklődőknek a szőlő préselés 
rejtelmeit, lehetett mustot, házi 
paradicsomlevelet és kovásszal 
készült házi kenyeret kóstol-
ni. Sok ismerőssel találkoztam, 
de annak még jobban örültem, 
hogy sok új érdeklődőnk volt. A 
következő hosszabb esemény 
az adventi időszak lesz a Főté-
ren, oda is mindenkit nagy sze-
retettel várunk.

Az elmúlt napokban ismét 

újabb babaköszöntő csoma-
gokat adhattam át, ezúttal 
Csinszkát, Léna Sárát és Mátét 
köszönthetjük körzetünk leg-
újabb lakótársaiként.

Az őszi időszakban elkez-
dődtek az időszaki munkála-
tok is. Zajlanak az útjavítások, 
valamint a közterületek faülte-
tési programjai. Akik az év köz-
ben jelezték számomra faülte-
tési szándékukat, azok igénye-
it már továbbítottam az Ön-
kormányzat által megbízott az 
ültetést koordináló szakembe-
reknek. Akik még nem jelez-
ték számomra faültetési igé-
nyüket, azokat arra buzdítom, 
hogy tegyük szebbé környe-
zetünket egy-egy fa ültetésé-
vel, azonban felhívom figyel-
müket, hogy ők csak a követ-
kező ütembe fogják megkapni 
a fáikat. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy az igénye-
ikkel együtt vállalják az ültetett 

fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket. Az úthibákkal 
kapcsolatban pedig arra kérem 
kedves lakótársakat, hogy je-
lezzék számomra a lenti elérhe-
tőségemen.

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2018. október 25. 18.00 
óra, helyszíne a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola.

Előző, szeptemberi fogadó 
órámon is - amelyet a gimnázi-
umban tartottam - többen jöt-
tek, szó volt a faültetésről, il-

letve a körzetet érintő egyéb 
ügyekről.

Észrevételeiket, javaslatai-
kat továbbra is várom az aláb-
bi elérhetőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim! 
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körzeti 
képviselőink jelentik

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.

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megindult az iskolai, óvodai 

élet teljes nagyüzemben, ezért 
fokozott figyelmet és körülte-
kintő vezetést kérek minden itt 
közlekedőtől, persze elsősor-
ban az autósoktól! Vigyázzunk 
gyermekeinkre, időseinkre!

Fokozott odafigyelést kér-
tem a közterületfelügyelőktől 
a lakótelepre, mert elszaporod-
tak az olyan szabálytalanságok, 
amelyek a mindennapi közér-
zetünket negatívan befolyá-
solhatja. A Nap utcában példá-
ul valaki rendszeresen zöldhul-
ladékot helyez el közterületen, 
minden engedély nélkül, s ezt 
már többször jelezték felém az 
itt lakók! 

Hasonlóan bosszantó, ami-
kor a szabálytalanul parkoló 
autókkal találkozunk a szerviz 
utakon! 

Ezek megszüntetésében 
nagy segítséget jelentenek az 
Önök jelzései, fényképei, s a kö-
zös fellépés ezek megszünteté-
sére! Amiben tudok én is igyek-
szem segíteni.

Az idén is folytatódtak, s foly-
tatódnak a kutyapiszok gyűj-
tő edények, szemetesek kihe-
lyezése, ahol még szükséges, 
ebben is várom a segítségü-
ket. Persze továbbra sem ren-
deződtek teljesen a kutyások, 
nem kutyások közti konfliktu-
sok, kérek minden érintettet, 
elsősorban a kutyatartó gazdi-
kat, hogy legyünk figyelemmel 
minden ehhez kapcsolódó írott 
és íratlan szabályra, hogy min-
denki élvezhesse az egyre szé-
pülő, fejlődő Lakótelep Szívé-
ben az életet!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! E-mailben 
a Seltenreich.j@dunakeszi.hu 
címen, telefonon a 06-70-337-
16-06 számon hétköznap 8-19 
óra közt, levélben a Garas utca 
4. szám alatt, s természetesen 
személyesen is!

Seltenreich József
4. sz. választókörzet 

képviselője

a lakótelep szíve

Gyakran parkolnak 
szabálytalanul a szerviz 
utakon, ami tilos
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2018. 07. 28. Dr. Szabó András és Dr. Simon Anna

2018. 07. 28. Juhász János és Lázár Katalin

2018. 08. 25. Gaál Zoltán Dániel és Horváth Erika

2018. 08. 25. Regős Imre és Murvai Klaudia

2018. 09. 1. Simán Zsolt és Horváth Zsuzsanna

2018. 09. 1. Molnár Mihály László 

 és Duliskovich Annamária

2018. 09. 1. Sallai Sándor és Dorogi Mária

2018. 09. 1. Pongrácz Csaba és Balogh Erika

2018. 09. 15. Szűcs Bence Péter 

 és Zalán Nikolett Ibolya

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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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Pedig beszéltünk sokakkal és fel-
ajánlottuk az „esőnap” lehető-
ségét. Volt, aki méltatlankodva, 
volt, aki nevetve, legyintve utasí-
totta vissza: „Nem ijedünk meg 
egy kis esőtől!” - mondták többen. 
Így a csapatok tíz óra körül neki-
indultak. A kis óvodásoktól egé-
szen a nyugdíjas, idősebb embere-
kig mindenki szedte. Többen még 
kisbabával is kijöttek. A szerve-
ző Környezetvédelmi Tanácsadó 
Testület nagy tisztelettel köszöni 
mindenkinek, az egész város nevé-
ben az áldozathozatalt! Mi, szer-
vezők a vízmű bekötő útnál dol-
goztunk, és öröm volt látni az el-
szántságot, a munkától és széltől 
kipirult arcokat, és a zord körül-
mények ellenére sem panaszt, sem 
méltatlankodást nem hallottunk 
senkitől. Példamutató volt az a fe-
gyelem, ahogy a csapatok mozog-
tak, ahogy jelentették a munka vé-
gét, és köszönjük a sok fényképet 
is, amit elérhetőségünkre küldtek.

Egy idei örömteli tapasztalat: 
A legtöbb helyről az a visszajelzés 
érkezett, hogy nem volt annyi sze-
mét, mint az előző években. Ta-
lán-talán felelőtlenebb lakótársa-
ink is kezdik belátni, hogy környe-
zetünket jobban kell óvni, és talán 
ehhez a mi közös munkánk példá-
ja is hozzájárult, valamint az, hogy 
szerencsére egyre többen szervez-
nek kisebb-nagyobb hasonló ak-
ciókat.  Az egykori strandtól in-
duló csapat lelkesedését mutat-
ja, hogy még utolsó pillanatban is 

elküldtek valakit melegebb ruhá-
ért, de vissza nem fordultak. A kis 
óvodások és szüleik, valamint az 
óvónénik mind mosolyogva vették 
át az eszközt és varázsolták tisztá-
vá a lakótelepet, különösen a piac 
környékét, ami nagyon elhanya-
golt volt. 

A cserkészek összehangolt, ka-
tonás munkával viszonylag ha-
mar végeztek, a megtöltött zsákok 
hadrendben sorakoztak a Béke úti 
parkolóban. A nagycsaládosok a 
lóversenypálya környékét tették 
rendbe, a Nádori és Kápolna utca 
sarkától. A tóvárosiak még a tó-
ban is megmártóztak, emellett a 
játszótér környékén takarítottak. 
A nyugdíjasok és a hozzájuk csat-
lakozók mintaszerű rendet hagy-
tak a Fóti úti és Kincsem úti feny-
vesben. A Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola tanulói Futaky Linda 
vezetésével egy kiserdőt takarítot-
tak ki, a Móra Ferenc utca végén. 
A Dunakeszi Korfball csapat igen 
nehéz pályán, nagy létszámban és 
hatalmas lelkesedéssel jelent meg, 
óriási mennyiségű anyagot moz-
gattak meg, több száz kiló lerakott 
hulladékot deponáltak. A Fenyő 
Lakópark Egyesület tagjai már a 
kezdő időpont előtt javában szed-
ték. A Programiroda munkatársai 
a Körönd környékét takarították, 
gyermekeikkel együtt. Az ő segít-
ségüket az előkészítő munkákban 
is köszönjük! A Tóvárosban Dióssi 
Csaba, Sipos Dávid, Pethő Krisz-
tián, Kerekes Dóra és egy kisebb 

csapat tisztította, újította meg a 
környéket. A János úti ovi munka-
társai és a hozzájuk csatlakozók az 
állomás környékét és a Béke utat 
takarították ki. Lukácsi Bálinték a 
határba mentek, külterületeinket 
tisztogatták. Kárándi Dianáék a 
Toldi lakópark mögötti részen áll-
tak helyt, és jelentették fegyelme-
zetten a készenlétet. A másik Du-
nai csapat a Csurgótól közelített az 
új strand felé - régi motorosokról 
van szó. Itt köszönjük a szervező 
munkát Csoma Attilának. Külön 
kiemelnénk az Életfa Rehabilitá-
ciós Intézet lakóit és mentorukat, 
Török Leventét: az elejétől, évek 
óta velünk vannak, tudjuk, milyen 
hátránnyal indulnak, mégis példát 
mutatnak az egész városnak! Leg-
nagyobb elismerés és tisztelet ne-
kik! Köszönjük a Börzsöny Alapít-
vány munkatársainak, akik szin-
tén kilenc (!) éve velünk vannak, 
töretlen lelkesedéssel. És minden-
kinek, aki bármilyen részt vállalt 
a nap sikeréből. Köszönjük azok-
nak, akik jelentkeztek ugyan, de 
közbejött valami: fegyelmezet-
ten jelezték, így tudtunk kalkulál-
ni helyszínnel, eszközzel, tartalék 
emberekkel. Akik köztük betegek, 
mielőbbi jobbulást kívánunk ne-
kik! Köszönjük az áruházaknak a 
támogatást, több mint százezer fo-
rintnyi értékkel járultak hozzá a 
sikerhez. Idén a Lidl, a Bauhaus, 
az Auchan, a Madách úti CBA, 
a Spar, és a Fóti úti Tesco támo-
gatta eszközökkel a rendezvényt.  

Juhász Krisztiánnak köszönjük 
a beszerzést, Dunakeszi önkor-
mányzatának a támogatást, a Köz-
üzemi Nonprofit kft-nek a hulla-
dék jövő heti elszállítását. Köszön-
jük Antalné Kovács Ilonának és a 
nyugdíjasoknak, Szerényi Már-
tának, Szabó Györgynek és fele-
ségének, az Élő Reménység Ala-
pítvány tagjainak, Antal László-
nénak, Rédl Évának, Sey Noémi-
nek, Barnáné Ágnesnek, Kordáné 
Sass Angélának és a János utcai 
ovi munkatársainak, Turbucz Zol-
tánnak és családjának, Naán Gá-
bornak, a Holló Tímea vezetésé-
vel kivonuló Gyöngyharmat Óvo-
dásoknak és szüleiknek, valamint 
az óvoda munkatársainak, Zumkó 
Anettnek, Havas Tündének, Ju-
hász Krisztinának és családjaik-
nak, Dióssi Csabának, Sipos Dá-
vidnak, Pandur Anikónak és Töl-
gyesi Péternek, Lukácsi Bálintnak 
és barátainak, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatból Pethő 
Krisztiánnak és a tóvárosi csapat-
nak, Bartók Máriának, a Szent 
Imre cserkészcsapatnak Pál Janka 
vezetése alatt, Török Leventének és 
az Életfa Intézet lakóinak, a Duna-
keszi Korfball csapatnak és veze-
tőjüknek Nagy Bandornak, Kajos 
Gyulának és a Fenyő Lakópark 
Egyesület tagjainak, a Börzsöny 
Alapítványnak Kazi Róbert veze-
tésével, a Programiroda munka-
társainak és családjaiknak, Csoma 
Attilának és a hozzá csatlakozók-
nak, a Dencső családnak, Jármai-

Köztisztasági Nap 2018. kétszázötvennél is töb-
ben vettek részt a 2018-as 
dunakeszi önkéntes köz-
tisztasági napon. szept-
ember 22-én délelőtt 
tíz órakor a város 16 
helyszínén gyülekeztek 
az önkéntes csapatok. 
(gyártelepi állomás kör-
nyéke, lakótelepi óvoda, 
duna-part, tetétlen-dűlő, 
tóvárosi Játszótér, több 
kiserdő, fenyő lakópark 
környéke, körönd és kör-
nyéke, toldi dombliget, 
több zöldterület és kül-
terület stb.) bár a dél-
előtti szél és eső nem sok 
Jóval kecsegtetett, ennek 
ellenére nem volt csapat, 
aki visszakozott volna. 

Esett az eső, de mindenki szedte!
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Padfestés és tótakarítás 
Tóvárosban

a tóvárosi kisJátszótéren nem akadt gyűJteni való hulladék, 
egyértelmű, hogy a kisgyermekes családok ügyelnek a tisz-
taságra. ugyanez saJnos a névadó tóra nem mondható el. 

Sokan úgy gondolják, a 
víz mindent elbír. Ter-
mészetesen ez nincs így, 
sem a műanyag zacskó, 

sem a sörös vagy üdítős fémdo-
boz nem oldódik, Lehet, hogy 
nem tudják, akik ezeket és a 
hasonló hulladékokat a víz-
be dobálják? Vagy tudják, de a 
környezet tisztasága gondolko-
dásukban valahol „hátul” he-
lyezkedik el. 

Mindenesetre az idei Önkén-
tes Köztisztasági Napon, szept-
ember 22-én  is bőven akadt 
dolga Pethő Krisztiánnak és 
csapatának. Különösen az elég-
gé „viharvert” horgászstég alatt 
és a nádasban gyűlt össze szá-
mottevő hulladék. Megjegyez-
zük, hogy ez a fatákolmány rá-
szorulna egy alapos felújításra, 
vagy ha használaton kívül van, 
lebontásra. Jelen állapotában 
eléggé balesetveszélyes és szin-
te vonzza a szemetet.  

A játszótéren, mint már em-
lítettük, nincs hulladék, vi-
szont a helybeliek megragad-
ták az alkalmat, hogy a pado-
kat és a fából készült játékokat 
újrafessék. Ehhez a szükséges 
anyagokat és eszközöket, töb-
bek között csiszolóvásznakat 
és ecseteket az Önkormányzat 
biztosította. A helyszínre érke-
zett Dióssi Csaba polgármester, 
de mielőtt ő is munkába állt, 
hogy a festésből kivegye a ré-
szét, a köztisztasági napról kér-
deztük:        

– Rendkívül jó kezdeménye-
zés, országszerte is zajlik ilyen 
program. Nálunk a főszerve-
ző Nyíri Márton, aki évek óta 
lelkes motorja a várostaka-
rításnak. Többen különböző 
helyszíneken segítik a munká-
ját, itt, a Tóvárosban Sipos Dá-
vid szervezi a teendőket. Neki 
is köszönöm, hogy foglalkozik 
ezzel a munkával. Azt tapasz-
talom, hogy évről évre többen 
vállalnak feladatot ezen a na-
pon, ők azok, akik nem csupán 
beszélnek a tisztaságról, ha-
nem tesznek is érte.

Az elmondottakhoz Sipos 
Dávid, a Polgármesteri hiva-

tal kabinetvezetője, tóvárosi la-
kos, hozzátette, hogy idén a pa-
dok, játékok újrafestésével te-
szik szebbé a játszóteret.  

Bár az időjárás nem volt a 
legkedvezőbb, de ez nem ret-
tentette vissza a vállalkozó 
kedvűeket, hogy idén is tegye-
nek érdemben lakókörnyeze-
tük tisztaságáért. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Önzetlenül lakókörnyezetünk 
szépségéért 

– Akik mások szemetét szedték
a hétvégi zord időJárás ellenére városszerte serénykedtek 
a lakóhelyük környezetét féltő, óvó dunakeszi polgárok, 
akik az önkéntes köztisztasági napon szedték össze az ille-
gálisan lerakott hulladékot. az önkéntes környezetvédők 
között voltak politikusok, pedagógusok, városházi alkalma-
zottak, iskolások, nyugdíJasok, egy szóval, mindazok, akik 
szeretik dunakeszit és az ápolt lakóhelyi környezetet. 

A Dunakeszi központ-
tal rendelkező Ma-
gyar Madártani 
Egyesület 22. számú 

Börzsönyi csoport, Börzsöny 
Alapítvány tagjai a régi temető 
alatti helyi védett területet tisz-
tították meg, ahol igen ritka és 
fokozottan védett növények ta-
lálhatóak, mint például a csi-
kófark (Ephedra distachya).

A városi akciót szervező 
Környezetvédelmi Tanácsadó 

Testület hívó szavára több szá-
zan szedték a mások által „ott 
felejtett” szemetet, hogy kul-
turált környezetben élhes-
sünk, Dunakeszi külterületein 
is a természet szépségében gyö-
nyörködhessenek a túrázó, sé-
táló lakótársaink. 

Reméljük, hogy a példaér-
tékű összefogásban résztvevő 
önkénteseknek évről évre ke-
vesebb feladata lesz…

(Vetési)

Molnár Zsófiának és családjának, 
Kárándi Diánának és családjá-
nak, Kolcsár Istvánnak és Czáder 
Károlynak, a Dunakeszi Nagycsa-
ládosoknak, Garai Tímeának, és 

azoknak a sokaknak, akik nem re-
gisztráltak ugyan, mégis eljöttek 
– sokat tettek városunk tisztasá-
gáért. Lehetne folytatni a méltató 
szavakat, de a lényeget úgyis érti 
mindenki: hetek telnek majd el, és 
mi nem tudunk meghatottság nél-
kül gondolni erre az esős, szeles, 
de mégis gyönyörű szombati nap-
ra, amelyen ismét megmutatko-
zott a Dunakesziek összefogása és 
elszántsága.

Köszönettel a Rendezett Város-
ért és a Környezetvédelmi Tanács-
adó Testület tagjai:

László Erzsébet
Balogh Beatrix

Budai János
Skripeczky Ákos 

Antal László
Majkut József
Nyíri Márton
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Dióssi Csaba (jobbról), Erdész Zoltán 
és  Szabó József is lerótta kegyeletét 

A szertartást dr. Beer 
Miklós váci megyés-
püspök celebrálta. A 
hívők sokasága mel-

lett jelen voltak az elhunyt plé-
bános családtagjai, Dióssi Csa-
ba polgármester, Erdész Zoltán 
alpolgármester és Szabó József 
önkormányzati képviselő, tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős 
tanácsnok. Részt vett az isten-
tiszteleten dr. Varga Lajos se-
gédpüspök, Barotai Péter End-
re püspöki tanácsos, valamint 
dunakeszi és a környező tele-
pülések plébánosai.  

A püspök atya könyörgé-
sében arra kérte az Úristent, 
hogy „aki földi életében hűsé-
gesen szolgálta szent nevedet, 
örökre örvendezzék szentjeid 
társaságában.” 

- Minden gyász különle-
ges alkalom arra, hogy felnőtt 
módon, felnőtt hittel gondol-
juk át, hogy hiszünk-e a feltá-
madásban – kezdte búcsúzta-
tó prédikációját a püspök. – 
Javunkra fordítjuk az ő elme-
netelét, hiszen kézzel fogható 
élményünk az, hogy aki hosz-
szabb-rövidebb ideig itt élt kö-
zöttünk, most csak az urna van 
itt az ő személyéből. Ez alka-
lom arra, hogy egy kicsit fél-
retegyük a napi gondjainkat, 
törekvéseinket, és szembesül-
jünk az életnek azzal a legko-
molyabb tényével, hogy egy-
szer itt kell hagynunk ezt a lát-
ható földi világot. Pál apostol 
tanítása, hogy Jézus Krisztus 
által jött el az élet reménysége, 
akiben a mindent teremtő Is-
ten megmutatta magát, de úgy, 
hogy közben vállalta a mi sor-

sunkat. És aki isteni erejével a 
halálból való feltámadása nyo-
mán megmutatta a jövendőt…

És most, amikor Tóni bácsi-
tól búcsúzunk az ő egész papi 
élete erről szól. Minden szent-
misén erről a papi szószékről 
Jézus megváltó halálát és feltá-
madását jelenítette meg. A fel-
támadásba vetett hittel imád-
kozta a zsolozsmát élete utolsó 
pillanatáig.  

Felidézzük az ő kedves alak-
ját, tipegő lépteit. Az ő gyors 
járása vitte őt hivatása útján. 
Amikor pappá szenteltek 1966-
ban az esztergomi Bazilikában, 
ő ebben az évben jött Duna-
keszire és itt volt lelkipásztor 
negyven éven át. Felvillannak 
a vele való beszélgetésekből az 
örömei, büszkeségei. Büszke 
volt a Harmonia Sacra ének-
karra, az új plébánia épületre, 
ahol közösségi teret létesített. 
Örömmel emlegette a Szentjá-
nosbogár mozgalmat, a cserké-
szeket. Mindig megcsodáltam 
a buzgóságát. Ha meglátogat-
tam, elővette régi prédikáció-
it a már megsárgult papírlapo-
kon. 

Újra átéljük az ő eltávozását, 
hogy a feltámadását is átélhes-
sük. Elindult a mindenélők út-
ján. Odaát van már, ahol nincs 
értelme a térnek és az időnek. 
Ahol mindenkinek személyre 
szóló névkártyával helye van. 
Ott van az ő névkártyája is. Bú-
csúzunk Tóni bácsitól és kér-
jük őt, hogy most már odaátról 
imádkozzon velünk és értünk. 

– Legutoljára 2015-ben volt 
módom találkozni Oláh atyá-
val, ünnepi körülmények kö-

zött – kezdte az emlékezést 
Dióssi Csaba. – A Szent Mihály 
templomban közösen imád-
koztunk a dunakesziekkel pap-
pá szentelésének hetvenedik 
évfordulóján. Akkor lehetősé-
günk volt arra, hogy végiggon-
doljuk az ő hosszú, példaérté-
kű és tartalmas pályafutását.   
1966-ban érkezett Dunakeszi-

re, akkor már 21éve papi szol-
gálatban volt, és utána negyven 
éven keresztül 2006-ig szolgál-
ta a közösséget ebben a temp-
lomban. Emlékünkbe véstük 
az ő példaértékű, de szerény, 
áldozatkész munkáját. Külö-
nösen jól értett a fiatalok nyel-
vén. Ennek a híre eljutott II. Já-
nos Pál pápához is, aki 1990-
ben magához hívatta őt, hogy 
számoljon be a dunakeszi if-
júsági vallási közösségek moz-
galmairól. Ez nem csupán neki, 
hanem a Dunakesziek számára 
is nagy megtiszteltetés volt… 
Munkásságát tisztelte meg Du-
nakeszi város képviselő testü-

lete azzal, hogy 2001-ben dísz-
polgárrá avatta. Mi dunakeszi-
ek mindig hálás szívvel fogunk 
visszagondolni rá és örökre 
megőrizzük őt szívünkben. 

Ezt követően Szepes Béla, a 
dunakeszi gyártelepi plébánia 
világi tanácsának elnöke idéz-
te fel a plébános atya életútját, 
majd Altsach Gergely mondta el 

Sík Sándor Te Deum című köl-
teményét.

A szentmisén az egyhá-
zi énekeket Lökösházi Mária 
és Altsach Gergely énekművé-
szek, valamint Szakáll László-
né vezényletével a Harmonia 
Sacra kórus szólaltatta meg. 
Szádoczky Károly plébános 
atya arról szólt, hogy minden 
szentmisén imádkoznak lelki 
üdvéért. 

Oláh atya hamvait a plébánia 
templom urnatemetőjében he-
lyezték el örök nyugalomra.  

Katona M. István
Fotó: A szerző felvételei

„…elindult a mindenélők útján!”

a szeptember 13-án 99 éves korában, papságának 74. évében elhunyt  
dr. oláh antal címzetes apát, nyugalmazott plébános, dunakeszi város 
díszpolgára búcsúztatására engesztelő szentmiseáldozatot mutattak 
be szeptember 26-án a gyártelepi Jézus szíve templomban.

Végső búcsú
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Papi kiállása miatt 
1953-tól, büntetésül, 
az Isten háta mögé, 
Nagymágocsra he-

lyezték, távol a testvéreit ne-
velő özvegy édesanyjától. Is-
ten háta jól takarta. Plébáno-
sával egyeztetve hét közben 
felutazott a nagybani piacra, 
ahol hajnalonként zsákolt, ra-
kodott. Ebből a keresetéből se-
gítette édesanyját. Dunakeszi-
gyártelepre 1966-ban nevez-
ték ki plébánosnak és 40 éven 
át, 2006-ig látta el ezt a felada-
tát. 1997-ben főpásztora apáti 
címmel tüntette ki. 2015-ben, 
95 évesen még Brusznyai atyá-
val együtt koncelebrált a közös 
rubin-miséjükön.

1990 után az Önkormány-
zati üléseken való jelenlétével 
tiszteletet vívott ki. 2001-ben, 
addigi munkájáért megkapta 
a Dunakeszi Város Díszpolgá-
ra címet. 

Mik voltak az atya működé-
sének mérföldkövei Dunake-
szin és a gyártelepi egyházköz-
ségben?

A közösségteremtéssel el-
lensúlyozta a Gyártelepen kü-
lönösen aktív tevékenységet, 
mellyel atomizálni próbálták a 
vallásos közösséget. Kulturális 
programokat kezdeményezett, 
a 70-es években zarándokuta-
kat szervezett Lourdes-ba. 

Fontos volt számára a fiata-
lokkal való kapcsolat. A Duna-
keszi iskolák jelentős részébe 
maga kerékpározott el hittan-
órát tartani még 70 éves kora 
multával is. 85 évesen szorgal-
mazta 30 ministráns és hitta-
nos közös kirándulását Eszter-
gomba, ahol velünk volt vonat-
tal, hajóval, gyalogosan.

1988-ban támogatta a Szent-
jánosbogár Alapítvány létre-
jöttét. Az Alapítvány - a rend-
szerváltás előtt - deklaráltan 

a dunakeszi fiatalok vallásos 
nevelését célozta a rendszeres 
klubfoglalkozásokon keresz-
tül. 1989 szeptemberében meg-
jelent a Szentjánosbogár első 
száma, melyet 1990-től a Szív 
újság változatlan formában 
átvett. A közös munkából az 
egész Kárpát-medencére kiter-
jedő országos mozgalom lett. 

A Szentjánosbogár másik 
ágából fejlődött ki kapcsola-
tunk az Európai Cserkészet-
tel. 1993-ban az akkor 73 éves 
Oláh atyával együtt a francia 
Randolban nemzetközi tábor-
ban vettünk részt. 

A 90-es évek közepén a cser-
készeinket és a ministránsain-
kat Rómába vezette, ahol II. Já-
nos Pál pápa is fogadta őket. 

1995-ben Szakáll Lászlóné 
Lujzika kezdeményezésére lét-
rejött Harmonia Sacra kórus 
működését is segítette meg-
alakulásától. Ennek előzmé-
nye volt 1989-ben, hogy az atya 
örömmel adott helyet templo-
munkban a Bárdos Iskolák Or-
szágos találkozójának. 

A közösségi helyiségek irán-
ti növekvő igényre Oláh atya 
előbb a templom déli oldalához 
megépítette a Szent Imre házat 
1995-ben. Majd megszerezte 
a területet a közösségi- és plé-
bánia épület számára. Az épít-
kezéshez az örökölt tulajdonát 
is pénzzé tette. A Szent István 
Házat és plébániát 2003-ban 
szentelték fel. 

A magyar történelmen átro-
bogó „vonatok” alaposan szét-
rázták a zúzottkő-alapzatot, 
melyet a maga szakaszán így 
krampácsolt vissza Oláh atya. 

Szeretettel őrizzük meg az 
emlékét.

Szepes Béla 

Ismét megtelt a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési 
Központ színházterme a 
klub lelkes tagjaival. 

– Magunkat ünnepeljük. 
Megöregedni nagyon egysze-
rű, csak sokat kell hozzá élni – 
ezzel a szellemes megjegyzéssel 
kezdte köszöntőjét Zupka Sán-
dor klubvezető. Majd így foly-
tatta: – Ünnepeljük mindazo-
kat, akik hosszú életük mun-
káját, tapasztalatait maguk 
mögött tudják. Segítségükkel 
ápoljuk hagyományainkat, s 
a tudás generációról generáci-
óra száll… Az idős kor az élet 
rendje, az éretté válás korsza-
ka, életbölcsességgel fűszerez-
ve. 

– Október elseje az Önök 
számára különösen fontos ün-
nep – mondta elöljáróban 
Dióssi Csaba. –Nekem személy 
szerint is az, ugyanis édes-
anyám és a társam az életben 
ugyancsak e napon született. 
Az idősek tisztelete most na-
gyobb hangsúlyt kap, persze az 
év minden napján tisztelni kell 
a szépkorúakat. A nyugdíja-
sok azok, akik egy életet végig 
dolgoztak, hogy a fiatalabbak-
nak egyre könnyebb legyen. És 
mégis, találkozunk furcsa dol-
gokkal. A minap a televízióban 
egy fiatalember vitatkozott egy 
nála harminc-negyven évvel 
idősebb partnerrel és nagyon 
tiszteletlenül beszélt. Amikor 
erre figyelmeztették ezt a libe-
rális gondolkodású ifjú titánt, 
azt válaszolta, hogy az életkor 
egy állapot, miért kell tisztel-
nie, hiszen majd ő is lesz negy-
ven évvel idősebb. Ez elgon-
dolkodtatott, hiszen mi a szü-
leinktől azt hallottuk, hogy 
az idősebbnek meg kell adni a 
tiszteletet. Mi ezt elfogadtuk 

tényként. A nálunk korosab-
baknak küzdelmes életük volt, 
háborúk voltak, újjá kellett épí-
teni az országot. Az ő munká-
juk juttatta el olyan szintre ha-
zánkat, hogy a mai fiatalság 
élete már nem arról szól, hogy 
például a nyári szünetben dol-
gozni kell a földeken. A mai 
gyerekek ezt már nem tudják, 
ők úgy gondolják, hogy végig 
szórakozhatják az életet… Én 
azt gondolom, hogy a mi fel-
adatunk az, hogy gyerekeinket 
megtanítsuk az idősek irán-
ti tiszteletre… Az Önök klub-
ja azért példamutató, mert bár 
idős, tapasztalt emberek jön-
nek össze, de mindig dinami-
kusak, igyekeznek a szabad 
idejüket értelmesen eltölte-
ni, például úgy, hogy hasznos 
programokat szerveznek. Az 
említett fiatalembert szívesen 
meghívnám, hogy ismerje meg 
a klubot és tapasztalja meg az 
Önök közösségét, bölcsességét, 
életvidámságát. Fogadják az 
Önkormányzat jókívánságát, 
és az ünnep alkalmából egy 
olyan művész csapatot hívtunk 
„ajándékba”, akik nagyrészt a 
klubtagok kívánságai alapján 
állították össze programjukat. 

A „Húzzad csak kivilágos 
virradatig” című több mint egy 
órás színvonalas műsor kereté-
ben népszerű operett részlete-
ket, korabeli slágereket szólal-
tatott meg Udvarhelyi Boglárka 
és Ondrik János. Közreműköd-
tek a Pesti Zenés Színpad tán-
cosai. A műsor egyik nagy tap-
sot kiváltó jelenete volt, amikor 
Ondrik János pár taktus erejé-
ig táncra kérte fel Terbe József-
né Csöpi nénit. 

Katona M. István
A szerző felvétele

oláh antal atya 1920-ban, a trianoni tragédia évében szüle-
tett az ötgyermekes család elsőszülötteként. édesapJa - a 
vallásos mérnök – fontosnak tartotta, hogy a fia már középis-
kolásként megtapasztalJa a kemény fizikai munkát is. nyaran-
ta pénzt keresett krampácsolással - a vasúti sínek zúzottkő-
alapzatának megerősítésével - a rekkenő hőségben, vagy más, 
emberpróbáló fizikai munkával. a középiskolát követő tanul-
mányait - a párizsi sorbonne egyetem közgazdasági karán - a 
világháború szakította meg. ekkor Jelentkezett a szeminári-
umba, 1945-ben szentelték pappá. doktori címét is közgazda-
ságtanból szerezte a későbbiekben.

az ensz közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-Jét az idő-
sek világnapJává. a dunakeszi nyugdíJas kiránduló klub októ-
ber 3-án rendezett az alkalomhoz illő ünnepséget.

Emlékezés 
dr. Oláh Antal atyára

Idősek Világnapja 
a kiránduló klubban 
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A klub tagjai 
látványos műsorral 

kedveskedtek 
nyugdíjas társaiknak

a dunakeszi nyugdíJas 
kiránduló klub szept-
ember 19-én rendezte 
meg a voke József attila 
művelődési központban 
az elkövetkező évad első 
programJát. a tizEnEgyE-
dik gulyás partin meghí-
vott vendégek, több mint 
kétszáz klubtag, vala-
mint az ország számos 
településén működő vas-
utas klubok képviselői 
töltöttek el egy szóra-
koztató, vidám hangula-
tú délutánt.  

„Dunakeszi tőled szép” című videoklippel indult a ren-
dezvény. A filmben Szmolica Vivien, városunk tehetsé-
ges ifjú felfedezettje énekelt egy nagyszerű dalt települé-
sünkről s közben felvillanó képeket láthattunk neveze-
tességeinkről.

A hangulatos bevezető után Zupka Sándor klubvezető 
köszöntötte a vendégeket, köztük Molnár Gézát, a Vas-
utas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnökét, 
Mócsi Sándorné és Szentes Bíró Ferenc elnökhelyettese-
ket, Dióssi Csaba polgármestert, Csoma Attilát, a műve-
lődési központ igazgatóját, Imre Zsoltot, a Dunakeszi Já-
rási Hivatal vezetőjét, dr. Mervald Annát, a Dunakeszi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Eich Lász-
lót, a Dunakeszi Tankerület Igazgatóját, Csongrádtól 
Szombathelyig tizenöt vasutas nyugdíjas klub képviselőit 
s végül, de nem utolsósorban a dunakeszi nyugdíjas klub 
kétszázharminc tagját, akik ünneplőbe öltözve megtöl-
tötték a színháztermet.            

A településen hagyományos „Dunázás” most a műve-
lődési központban zajlott. A klubvezető felidézte, hogy 
2004 óta július 29-én ünnepeljük tíz ország folyóját, a 
Duna nemzetközi napját.

A folyó történetének felidézése után a közösség össze-
tartó erejéről beszélt, majd Molnár Géza köszöntőjében 
elmondta, hogy a hetvenes évek végén még, mint moz-
donyvezető járt a településen először. Később művelődé-
si házigazgató volt, majd a szövetség elnöke lett. A továb-
biakban köszönetet mondott a városvezetésnek a műve-
lődési központ felújításáért. 

Dióssi Csaba emlékeztette a jelen lévőket arra, hogy a 
vasutas hagyományok településünk történetének fontos 
fejezetei. Az 1846-ban Vácig megépült első vasútvonal 
egyetlen megállója Dunakeszi volt.  Mindig fontos volt a 
vasutas közösség a településnek. Szólt arról, hogy az ön-
kormányzat önerőből újította fel a művelődési közpon-
tot többek között azért is, mert a városnak nagyon fontos 
nyugdíjas közösség bázisa az épület. Elmondta kisgye-
rekkori élményét, ugyanis a nagymamája vasutasként 
dolgozott, és első nyaralása is a zirci vasutas táborban 
volt. Méltatta az idén már negyvenkét éves klubot, amely 
napjainkban már a város nem vasutas nyugdíjasait is be-
fogadja. Kijelentette, hogy a közösség a város ékköve és 
nagyon fontos szerepe van Dunakeszi életében.

A műhelytelep kialakulásának történetét idézte fel kö-
szöntőjében Csoma Attila. Elmondta, hogy a művelődé-
si központot felépítése után hosszú ideig Munkásotthon-
nak hívták, s számtalan művelődő közösség tevékenyke-
dett a tánckartól az énekkaron át, a színjátszókig. Hang-
súlyozta, hogy az intézmény jelenleg a város kulturális 
életének fontos intézménye. S nagyon büszkék a több 
mint háromszázhetven fős nyugdíjas klubra. 

Miközben Bottyán Éva „vezényletével” három kondér-
ban főtt az ízletes gulyás, a színpadon elkezdődött az el-
maradhatatlan műsor. Radvánszky Edit művészeti cso-
portvezető konferálásával elsőként Back Judit-Dr. Lassó 
Attila professzionális előadásában a Kék Duna Keringőt 
láthattuk. Vendégként felléptek a Bárdos Lajos Általános 
Iskola néptáncosai, majd a klub kórusa adott elő népdal-
csokrot Balogh Györgyi dirigálásával. A kórustagok kö-
zött látható volt a dunakeszi népviseletbe öltözött Gellén 
Imréné, majd vidám vetélkedőt vezetett Balogh Gyula. A 
klub Duna kavics Tánckara előbb „Ördögtáncot” adott 
elő, majd záró számként az elmaradhatatlan Kán-Kánt 
jutalmazta viharos tapssal a közönség. Utóbbi tánccal ki-
emelt aranyfokozat elismerésben részesültek a Nyugdíjas 
Ki Mi Tud? Fesztivál keszthelyi döntőjében. A két pro-
dukciót koreografálta és betanította Lipniczky Annamá-
ria.  

A vidám hangulatú parti további része az ízletes gulyás 
elfogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott. 

Katona M. István
Fotó: A szerző felvétele 

és dunakeszipost.hu 

Évadnyitó gulyásparti
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Sipos Dávid: a kihívások elől soha nem térek ki

közismert tény, hogy a meggyes utcai lakástűzben négy 
család vesztette el átmenetileg az otthonát. a károsul-
tak tragédiáJának enyhítésében, mindennapi életük „úJ-
raindításában” aktívan közreműködött sipos dávid, aki 
az önkormányzati és a lakossági felaJánlásokat, a mű-
szaki és egyéb segítségnyúJtást városi szinten szervez-
te, koordinálta. dióssi csaba polgármester kabinetve-
zetőJe hetekkel a szörnyű pusztítás után is figyelemmel 
kíséri a baJbaJutottak sorsát. a menedzser szemléletű 
fiatalember nem titkolJa, hogy őt is megérintette a 
négy család szomorú sorsa.

- Úgy gondolom, ez természe-
tes, minden jó érzésű emberből 
hasonló érzelmeket vált ki egy 
ilyen tragédia. Borzasztó érzés 
volt látni a hajnali pusztító tüzet. 
A tehetetlenség keserű dühe lett 
úrrá rajtunk, egyszerű „átlagem-
bereken”, mert nem tudtunk se-
gíteni. Bár a tűzoltók megmen-
tették az épületet a teljes pusztu-
lástól, de így is jelentős, lakáson-
ként akár 15-20 millió forintos 
kár keletkezett – idézi fel a gyor-
san pergő eseményeket. Majd 
egy kis szünet után arról beszél, 
hogy az önkormányzat és lakos-
ság összefogásával sikerült meg-
oldani a családok átmeneti elhe-
lyezését, lakhatását.  

- Három családnak Budapes-
ten, egynek pedig Dunakeszin 
ajánlották fel a lakhatást, amíg a 
felújítási munkálatokkal nem vé-
geznek. Akik a fővárosba költöz-
tek, azoknak közbejárásunkra a 
kerületi polgármester díjmentes 
parkolást biztosít a közterületen. 
Az ügyintézési feladatok megol-
dása mellett nagyon sokat segítet-
tünk pl. a rengeteg felajánlás ko-
ordinálásában is, melyek között 
volt ruhanemű, élelmiszer, elekt-
romos cikk, de tudomásunk sze-
rint nem kevesen pénzadomány-
nyal segítik az újrakezdést. 

Kétszeresen segítettek
A Bubbles mosodahálózat pél-

dául felajánlotta, hogy családon-
ként 40 kg ruhát ingyen mos-
hatnak, száríthatnak. Az ösz-
szefogás, a segítségnyújtás nagy-
ságát jól mutatja; olyan sok 
ruhanemű érkezett, hogy már 
nem tudták fogadni a családok. 
Ezért egyrészüket átadták a gödi 
TOPhÁZ-nak – tájékoztat Sipos 

Dávid, aki szerint a dunakesziek 
így kétszeresen segítettek.

- A családoknak a lakások 
használatáért nem kell fizetni-
ük, csak a rezsidíjat állják. Az 
ideiglenes tető elkészült, a végle-
ges megoldás várhatóan karácso-
nyig várat magára. A teljes felújí-
tás tavaszra várható – osztja meg 
véleményét a kabinetvezető, aki-
nek szervező képességében na-
gyon bízik Dióssi Csaba, mely-
nek az is bizonysága, hogy átme-
netileg ő irányítja a Városüze-
meltetési osztályt is az új vezető 
érkezéséig.   

- Ez a feladat másfajta képessé-
geket, készséget igényel. Nem jel-
lemző rám, hogy félre állnék a ki-
hívások elől, ezért bízom benne, 
hogy a kabinetvezető szervező 
és irányító munkám során szer-
zett tapasztalatom segíti jelenle-
gi munkámat. Ez a munka mene-
dzser szemléletet kíván, aktívan 
szervezem, koordinálom a teen-
dőket – jelenti ki határozottan és 
már sorolja is a feladatokat. 

- A város életében ez az év az 
útfelújításokról, járdaépítések-
ről is szól. Szeptember végére el-
készült a Hunyadi út felújítá-
sa, javában tart Dunakeszi má-
sik jelentős gyűjtőútjának, a Rá-
kóczi útnak a korszerűsítése, 
aszfaltozása. A Szent István is-
kola új épületétől – a Repülőté-
ri úton – kerékpárútat építünk a 
Fóti útig, ami becsatlakozik a vá-
rosi kerékpárúthálózatba. Ezzel 
párhuzamosan azon dolgozunk, 
hogy a városi kerékpárút kör-
gyűrűt kiépítsük egészen a Du-
na-parti strandig. Ez a szakasz a 
Határ út mentén, a Zerkovitz és 
Széchenyi utcán, Klapka utcán át 
haladna – mutatja az útvonalat a 
városi térképen. 

Sipos Dávid tájékoztatóját az-
zal az örömhírrel folytatja -, 
melyre sok éve várnak a kerékpá-
ron közlekedők -, hogy megszüle-
tett a kormányzati döntés a Buda-
pest és Dunakeszi között hiányzó 
kerékpárút építéséről. 

Háromsávos 
kerékpárút épül 

– Már megvan az állami beru-
házás építési engedélye is, amely 
a 2. számú főút mellett halad és 
a Lukoil benzinkútnál kettévá-
lik, mivel lesz egy turisztikai út-
vonal és egy belső városi forgal-
mi út is. Itt az összekötő szakaszt 
az önkormányzat építi meg sa-
ját forrásból. A turisztikai útvo-
nal a vizes kertek mögötti terü-
leten húzódik egészen a stran-
dig, és ott csatlakozik be a Liget 
utcai kerékpárútba. Az új szakasz 
az EuroVelo 6 nemzetközi kerék-
párút része lesz, melynek egyik 
különlegessége, hogy három sáv 
épül, ugyanis lesz előzősáv is. A 
NIF Zrt. beruházásában meg-
valósuló új szakasz 2019 végé-
re készül el – húzta alá a polgár-
mesteri kabinetvezető. Sipos Dá-
vid fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy az említett kerékpárút kör-
gyűrű megépítése több százmil-
liós beruházás, melynek a forrá-
sai még nem állnak rendelkezés-
re. - A Repülőtéri úton épülőre 
viszont megvan a forrás, terveink 
szerint hamarosan indul a kivite-
lezés. Emellett apró, de a gyalo-
gosbiztonság szempontjából fon-
tos hír, hogy a napokba indul a 
Fő úton, a Polgármesteri Hivatal-
nál az okos zebra kiépítése – tet-
te hozzá a harmincas éveinek ele-
jén járó fiatalember, akinek sok-
oldalúságát mutatja, hogy mun-

kája mellett aktívan részt vesz a 
helyi és regionális közéletben is. 
Érdeklődésünkre elmondta, hogy 
a közelmúltban Brüsszelben járt, 
ahol egy Közéleti Akadémia kép-
zés keretében ismerkedhetett az 
Európai Unió működésével, és 
arra is volt lehetősége, hogy bete-
kintést nyerjen a helyhatósági vá-
lasztásra készülő multikulturális 
város sokszínű életébe. Másvilág! 
– summázta tapasztalatait, de -, 
mint fogalmazott – nagypolitiká-
ról nem akarja véleményét a szak-
mai, kabinetvezetői tevékenysé-
gével együtt kifejteni.

A bizalom nagy 
felelősség is

- Ez egy bizalmi állás, hisz a 
mindennapi ügyeken keresztül, a 
választásokon át mindenről tud-
nia kell a polgármester úrnak. 
Minden ügyet, feladatot a legala-
posabb szakmai tárgyilagossággal 
kell figyelemmel kísérnem, hiszen 
döntés előkészítő munkát végzek, 
kapcsolatot tartok a Hivatal többi 
osztályával, más intézményekkel, 
országgyűlési képviselő úrral. 

Középiskolás korom óta itt élek, 
itt alapítottam családot és immá-
ron kétgyermekes apukaként nagy-
szerű érzés több, mint 8 éve azért a 
városért dolgozni, ahol élek. 

Mivel a szűkebb lakókörnye-
zetemben élőkkel napi kapcso-
latban vagyok, így akár egy-egy 
apróbb fejlesztésben (pl.: játszó-
tér fejlesztés) is segítésükre tudok 
lenni.  Polgármesteri kabinet-
vezetőként nagy megtiszteltetés 
dolgozni, és nagyon nagy felelős-
ség is, amely hivatásban igyek-
szem helyt állni. 

Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu

Beszélgetés a polgármesteri kabinetvezetővel
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sok éve már, hogy városunk vé-
dőszentJe, szent mihály tisztele-
tére kétnapos búcsút rendez az 
önkormányzat. a szeptember 29-
30-i rendezvényt színpadi műso-
rok, népi Játszótér színesítette, 
a hhagyományok sátrában, vala-
mint a révész istván helytörté-
neti gyűJteményben pedig telepü-
lésünk múltJának felidézése és, 
kézműves foglalkozások várták a 
látogatókat.

Első nap a nagyszínpadi prog-
ramokat a Dunakeszi Kon-
certfúvósok előadása indí-
totta. Szilágyi Szabolcs Ba-

lázs karnagy vezényletével most is 
színvonalas műsorral szórakoztatták 
a közönséget. Ezt követően a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében a Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola kisdiákjai műsorát konferálta 
fel Pethő Krisztián, az önkormányzat 
elnökségi tagja. Ez alkalommal a har-
madik és negyedik osztályosok mu-
tattak be német nemzetiségi tánco-
kat.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola néptáncosaival folytatódott a 
műsor. Először a Csikófark néptánc-
csoport feketelaki illetve szatmári, a 
Nap és Hold csoport pedig rábaközi 
táncokat mutatott be. Az együttes ko-
reográfusa, művészeti vezetője Tóth 
Zoltán.  Mindkét tanintézmény tán-
cos produkciója színvonalas felveze-
tője volt a délelőtti programoknak. 

Igazi, vérbő vásári mókával ruk-
koltak ki az Óriás bábosok, komédi-
ájukba bevonták a közönség vállal-
kozó kedvű főként gyermek tagjait is. 
Ugyancsak a legfiatalabb korosztály-
nak szólt Bíró Eszter és együttesének 
„Zenés ABC”-je. A programokat az 
alternatív stílust képviselő Kiscsillag 
zenekar koncertje zárta. 

A délelőtti zord időjárás kora dél-
utánra megjavult, s ez a változás hoz-
ta el a nagyobb számú vendégsereget. 
Ha közönségszavazást kellene tarta-
ni, bizonyára első helyre kerülnének 
a népi játékok. A korábbi évekről is-

mert célbadobás, körhinta mellett új-
donságként megjelent a Zuggo láda-
vasút. A rendkívül leleményes játék 
példátlan népszerűségre tett szert, a 
hullámvasút élményét idézte a gyere-
kekben. 

Ugyancsak népszerű volt a Hagyo-
mányok sátrában a szőlőpréselés. A 
városunkban valamikor nagy hagyo-
mányokkal bíró foglalatosságot Sza-
bó József önkormányzati képviselő 
segítségével ismerhették meg és pró-
bálhatták ki gyerekek, felnőttek. És 
természetesen a mustot is megízlel-
hették. Ugyanitt a képviselő úr fele-
sége, Szabóné Ónodi Valéria kínál-
ta a rendkívül ízletes, kovásszal általa 
készített házikenyeret, emellett a házi 
paradicsomlét is megkóstolhatták. 

A Helytörténeti Gyűjtemény nyílt 
napján a régi idők relikviái mellett 
kézműves foglalkozás is várta a gyer-
mekeket.

Ünnepi szentmisével vette kezdetét 
30-án a búcsú. A Szent Mihály temp-
lomban tartott misén, – melyen jelen 
voltak Dióssi Csaba polgármester, Er-
dész Zoltán alpolgármester, Bocsák 
István Károlyné és Szabó József ön-
kormányzati képviselők, Szabóné 
Ónodi Valéria, a DÓHSZK vezetője 
– Kozsuch Zsolt plébános köszöntötte 
Dr. Kocsis Imre atyát, nagyprépostot, 
olvasókanonokot, és biblikus teológia 
professzort, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem hittudományi karának 
oktatóját, aki a misét celebrálta. Pré-
dikációjában megemlékezett Szent 
Mihály arkangyalról és az ő cseleke-
deteiről. 

Erre az ünnepnapra időzítették az 

Szent Mihály-napi búcsú
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átalakított Helytörténeti Gyűjtemény 
átadását. A Szakáll Lászlóné, Luj-
zi néni által alapított gyűjtemény in-
tézményvezetői megbízatását Dióssi 
Csaba polgármester, Lujzi néni javas-
latára, valamint az Önkormányzat 
döntése értelmében átadta dr. Kerekes 
Dórának, aki egyébiránt az idén meg-
jelent Dunakeszi Monográfia 1. köte-
tének főszerkesztője. (az átadóról bő-
vebben olvashatnak újságunkban)

A IV. Béla király téren (Főtéren) 
folytatódott a mulatság. A szép idő-
ben sokan jöttek el családostól szó-
rakozni, találkozni az ismerősökkel, 
megkóstolni a különleges ételeket-
italokat és felkeresni a Hagyományok 
sátrát, a Népi játszóteret, és a Penny 
Market parkolójában a Vidámparkot.

A színpadi műsorokat nagyszerű 
előadásával a Duna Gyöngye Nép-
táncegyüttes nyitotta meg. A társulat 
eredete 1993-ig nyúlik vissza, amikor 

a Radnóti Miklós Gimnáziumban 
megalakult a Rokka néptáncegyüttes. 
Később alakultak át a jelenlegi névvel 
működő együttessé. 2013-ban átve-
hették a Dunakeszi Városért kitünte-
tést. Évente több alkalommal lépnek 
fel nemzetközi néptánc fesztiválo-
kon, mindannyiszor nagy sikert arat-
va. Koreográfus művészeti vezetőjük 
Gyúró Tamás.         

A Gólyalábasok vidám produkci-
ója után a zene költözött a színpad-
ra. Előbb a Tárkány Művek balkáni 
népzenéből és a két világháború kö-
zött sanzonokból összeállított műso-
ra szórakoztatta a közönséget, majd 
a Bagossy Brothers Company rock-
zenei koncertjével fejeződött be a két 
napos, a Programiroda szervezése 
nyomán sikeres Dunakeszi Búcsú.

Katona M. István
Fotó: A szerző felvételei 

és KesziPress
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A költészet 
és a zene 

sokakat 
vonzott

Fabiny Tamás püspök és Gryllus Dániel

Szolga csak egy van, az Isten  
Egy óra Weöres Sándor költészetének bűvöletében 

még elevenen élt emlékeze-
tünkben a református temp-
lomban megtartott „amikor az 
atyafiak együtt muzsikálnak” 
című szeptemberi hangverseny 
élménye, sebestyén márta és 
a gryllus fivérek nagysikerű 
hangversenye, amikor úJra ösz-
szegyűltünk egy úJabb külön-
leges élmény befogadására 
az evangélikus templomban, 
fabiny tamás evangélikus püs-
pök és gryllus DániEl muzsikus 
előadására.

Mindkét rendezvény 
Denke Emma szervezői 
bravúrjának, a KÉSZ 
helyi szervezetének, 

valamint az Önkormányzat nagylel-
kű támogatásának köszönhetően jött 
létre.

Chikán Katalin evangélikus lel-
késznő köszöntője után Fabiny Ta-
más a műsor születéséről beszélt. A 
muzsikus és a teológus párbeszédé-

re épülő összeállítás Weöres Sándor 
születésének 100. évfordulójára ké-
szült, s a költő Vas megyei szülőfa-
lujában, Csöngén hangzott el 2013-
ban, majd azóta sokszor, sok helyen, 
az ország különböző helyszínein. A 
szó és a zene segített közelebb ke-
rülni Weöres Sándor istenkapcsola-
tának megismeréséhez, Csöngéhez 
fűződő kötődésének költészetét gaz-
dagító hatásához, amiről Füst Mi-
lánnak szóló levelében így vall: „E tá-

jékhoz minden idegszálammal hoz-
záforrtam (…) Innen viszek mindent 
a verseimbe, szín-, alak-, vonal- és 
főleg hanghatásokat.”

Bizonyságul a Fű, fa, füst és a Nyá-
ri este című verseket idézték az elő-
adók. Az utóbbi vers refrénjét a kö-
zönség együtt énekelte Gryllus Dá-
niellel: „Bim-bam! Bim-bam! To-
rony üregében, /érc-hang pihen el 
az éjben.” Fabiny püspök személyes 
élményekkel is gazdagította teoló-
giai versértelmezéseit, hiszen édes-
anyja szintén a kemenesháti faluban, 
Csöngén született, most is ott él. Az 
irodalom érettségire a költő készítet-
te fel, hogy átsegítse a kidolgozott, de 
elvesztett tételek okozta kétségbeejtő 
helyzeten.

Az istenhit és az istenkeresés él-
ményét magukba foglaló versek fel-
idézését ismét közös éneklés követ-
te. „Amit nekem adsz, mindenkinek 
adod, hirdeti a földi hatalom. Amit 
mindenkinek adsz, nekem adod, hir-
deti az égi hatalom” – zsongta ringa-
tózva a gondolat szépségétől elérzé-
kenyült közönség. Weöres Sándor 
megénekelte a teremtett világ, a te-
remtés áhítattal csodált szépségét, 
végtelenségét, Gryllus Dániel pedig 
az Ének a határtalanról című verset 
adta elő. A teremtett világban Isten 
megteremtette az embert, és képes-
séget adott neki, hogy keresse, szó-
lítsa Őt.

1970-ben a Vigilia körkérdésé-
re adott válaszában a költő így val-
lott Krisztusról: „Számomra csak 
egy ember létezik: Jézus. Jézus léte-

zik, és Ő létezik mindazokban, akik 
benne és általa léteznek. (…) Egyet-
len célom: egy fokkal közelebb vinni 
az olvasót ehhez az azonossághoz, a 
Jézussal való egységhez. Jézus Krisz-
tus az eget és a földet köti össze, sze-
mélyében a teremtő Isten lehajolt az 
emberhez. Emberré lett, sőt szolgá-
vá lett.” Szolga csak egy van, az Is-
ten – olvasható az előadás címéül vá-
lasztott verssor a Rongyszőnyeg 13. 
darabjában. Fabiny Tamás szerint a 
költészet nem csupán technika, nem 
valamiféle révület – a művészet Is-
ten ajándéka, a művész pedig Isten 
eszköze. Végül Orbán Ottót idézte 
a püspök, aki így írt a 105 évvel ez-
előtt született költőről: „ A kis ma-
dár-ember testében a természet mo-
zarti csodát üzemeltetett. Talán sze-
szélyből, talán szándékosan, hogy 
megmutassa: nincs minden kérdés-
re válasz.” 

Adjunk hálát Weöres Sándorért, a 
költőkért és mindazokért, akik meg 
tudják szólaltatni a végtelent! - kérte 
a hallgatóságot Fabiny Tamás, majd 
befejezésül Gryllus Dániel a Mind 
elmegyünk című verset énekelte.

A házigazdák szíves marasztalásá-
nak engedelmeskedve együtt marad-
tunk. A beszélgetés a templom kö-
zösségi termének terített asztalai kö-
rül folytatódott megosztva az est lé-
lekig ható hangulatának élményét, 
tervezgetve a következő programo-
kat. 

Harangozó Katalin
Fotó: Dr. Lakatos István
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Dr. Domoszlai 
Erzsébet két 
tanítványa, 
Ungár  Cecília 
és Kováts-Szőcs 
Benedek  ezúttal 
is nagy sikert 
aratott 

VIRTUÓZOK VIRTUÓZ KONCERTJE
a dunakeszi szimfonikus zene-
kar 2018-19-es évadra meghirde-
tett bérletsorozatának első, 
október ötödikei koncertJe kü-
lönleges zenei élményt ígért. 
a duna televízió népszerű te-
hetségkutató sorozatának, a 
virtuózoknak két zongorista 
középdöntőse mutatkozhatott 
be a közönségnek.

A VOKE József Attila Mű-
velődési Központban tar-
tott hangverseny kezdetén 
Csoma Attila igazgató üd-

vözölte a megjelent nagyszámú kö-
zönséget. Ezt követően Somogyi Ág-
nes zenekari titkár köszönetet mon-
dott az Önkormányzatnak, a mű-
velődési központnak a folyamatos 
támogatásért, a városi médiáknak 
pedig azért a figyelemért, melyet ed-
dig is tanúsítottak a koncertek iránt.

A zenekar Farkas Pál vezényle-
tével elsőként Mendelssohn Heb-
ridák nyitányát játszotta el. Ezt kö-
vetően a karnagy elmondta, hogy 
mindkét ifjú zongorista a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola növendéke,  

dr. Domoszlai Erzsébet tanítványa. 
A 12 éves Kováts-Szőcs Benedek, a 
2018-as televíziós verseny közép-
döntőse volt, s ezen az estén Haydn 
D-dúr zongoraversenyét szólaltatta 
meg mély átéléssel. 

Csajkovszkij Olasz capriccióját is 
meghallgathattuk a zenekartól, majd 
Ungár Cecília – ő 2017-ben a tinik 
korosztályában jutott el a középdön-
tőig – Gershwin Kék rapszódiáját 
adta elő szenvedélyes előadásában. 
A zenekar most is magas színvona-
lon szólaltatta meg az említett zene-
műveket és a zongoradarabok kísérő 
zenéjét. 

A közönség valamennyi produkci-
ót hangos ovációval kísért vastapssal 
jutalmazta.   

– Büszke vagyok tanítványaim tel-
jesítményére. Sok munkával jutottak 
el erre a szintre, de ugyanez a szor-
galom, kitartás jellemzi a többi ta-
nítványomat is – mondta a koncert 
után dr. Domoszlai Erzsébet. Hozzá-
tette, hogy köszönet illeti a zenekart 
is azért, hogy Cecília és Benedek szá-
mára lehetőséget biztosítottak a fel-
lépésre. 

Katona M. István
A szerző felvétele
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pROGRAMAjÁNló

VOKE József Attila Művelődési KözpontOktóber

Október 22., hétfő 19:00 óra
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Ünnepi 

hangversenye a
VOKE József Attila Művelődési 

Központban
Karmester: Farkas Pál

Információ: 30/618-6833

Október 25., csütörtök 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
„A kellékes” című előadás a VOKE 

József Attila Művelődési Központban
Információ: 30/618-6833

Október 30.,kedd 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében

„Kövek a zsebben” című előadás a VOKE 
József Attila Művelődési Központban

Információ: 30/618-6833

November

November 6., kedd 19:00 óra
Dunakeszi Dumaszínház

Aranyosi Péter önálló estje „Borsodi 

homályos” címmel a VOKE József Attila 
Művelődési Központban

Információ: 30/618-6833

November 7., szerda 14:00 óra
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 

rendezvénye
Emlékezés Vass Albertre munkásságára 

címmel a 
VOKE József Attila Művelődési 

Központban

November 9., péntek 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
„Azt meséld el Pista” című előadás 

a VOKE József Attila Művelődési 
Központban

Információ: 30/618-6833

November 13., kedd 19:00 óra
LATIN EST

Volver La Vida group előadásában a 
VOKE József Attila 

Művelődési Központban
Bojta Zsuzsanna – mezzoszoprán

Manuel B. Camino – bassz-bariton
Csáki András – gitár

Szászvárosi Sándor – cselló
Információ: 30/618-6833

November 16., péntek 18:00 óra
I. Világháborús kiállítás megnyitója 

a VOKE József Attila Művelődési 
Központban

A kiállítás ingyenesen tekinthető meg 
november 30-ig 

Információ: Vörös István, stvkreativ@
gmail.com, 20/563-3069

November 17.,szombat 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
„Classic Retro Party” című előadás 

a VOKE József Attila Művelődési 
Központban

Információ: 30/618-6833

November 22., csütörtök 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében

„Virágot Algernonnak” című előadás 
a VOKE József Attila Művelődési 

Központban
Információ: 30/618-6833

November 23., péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc II. bérletes előadása A 

VOKE József Attila 
Művelődési Központban „Északi tájakon” 

címmel a Dunakeszi Szimfonikus
Zenekar előadásában
Karmester: Farkas Pál

Információ: 30/618-6833

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

Átadták a hatodik 
ovi-sport pályát

Családi nap 
és lecsófőző verseny 

úJabb ovi-sportpályával gazdagodott a város. ezúttal a pos-
ta utcai tagóvodáJában vehették birtokukba a kicsik ezt a 
sokrétű sportolásra alkalmas létesítményt.

több mint tízéves hagyományt úJítottak fel a szent istván 
általános iskolában a lecsófőző versennyel egybekötött 
családi nap szeptember 22-i megrendezésével. szülők és 
gyermekeik nagy számban érkeztek és a gazdag program-
kínálat mindannyiuk tetszését elnyerte.

– Ez már a hatodik alkalom vá-
rosunkban, hogy ovis sportpá-
lya megnyitóján vehetek részt 
– fogalmazott köszöntőjében 
Dióssi Csaba polgármester.

– Eddig nagyon pozitív ta-
pasztalatunk van minden óvo-
dában, ahol ez már kiépítésre 
került. Azt látjuk, hogy a gye-
rekek mozgékonyságát haszno-
san elősegíti. Országosan több 
száz pálya épült már s remél-
jük, hogy a mai gyerekek visz-
szahozzák Magyarországot a 
labdarúgás élvonalába. Ugyan-
is a program elindításában ko-
moly szerepe volt az aranycsa-
pat egyik tagjának, Buzánszky 
Jenőnek, aki megalapozta és 
szívvel-lélekkel támogatta a 
kezdeményezést. De nem csu-
pán egy pályáról van szó, ha-
nem egy teljes testnevelési te-
vékenységről. Köszönet a lét-
rehozóknak, és a működtetők-
nek, hiszen ez plusz feladatot 
jelent az óvónőknek a foglal-
kozások megtervezésében. 
Ugyanis nem csupán a lab-
darúgásról van szó, hiszen ez 
olyan multifunkcionális pálya, 
amit többféle sportra, példá-
ul kosárlabdára is igénybe le-
het venni.

Végezetül emlékeztetett 
arra, hogy az első pálya felava-
tásakor az alapítvánnyal közö-
sen döntöttek a folytatásról, és 
az eltelt idő alatt kiderült, hogy 
nagyon jó és hasznos döntés 
volt.

Avatóbeszédében dr. Molnár 
Andrea, az Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány elnöke szólt ar-
ról, hogy évek óta tartó gyü-
mölcsöző együttműködésük 
van Dunakeszi önkormányza-
tával. A pozitív tapasztalatokra 
alapozva évről évre támogatják 
egymást a közös cél megvalósí-
tása érdekében.

– Dunakeszin ez a hato-
dik pálya, a megyében a har-
mincegyedik, országosan pe-
dig már háromszázkét pálya 
létesült alapítványunk támo-
gatásával. A kezdeményezés 
2011-ben kezdődött azzal a cél-
lal, hogy intézményi kereteken 
belül megvalósítsunk egyfajta 
sportág specifikus testnevelést. 
Azonban a sportoláshoz eszkö-
zöket is kell biztosítani. Emel-
lett segítünk az óvoda peda-
gógusoknak abban is, hogy az 
eszközök használatát is elsajá-
títsák. Ezért egy sajátos képzé-
si programot is kialakítottunk, 
valamint oktató könyveket 
írattunk hozzáértő szakembe-
rekkel. Az óvónők egy képzé-
sen vesznek részt, melynek el-
végzéséről alapítványi okleve-
let is kapnak.

Azt is elmondta az elnök asz-
szony, hogy a Röplabda és Ké-
zilabda Szövetségekkel közö-
sen folytatják ezt a programot, 
melynek jelmondata: „Nagy lé-
pés kis cipőben!”.

Katona M. István

Egy évvel ezelőtt az új 
épületbe történő átköl-
tözés miatt elmaradt ez 

a jeles esemény. A korábbiak-
hoz képest most annyiban vál-
tozott, hogy külsős verseny-
ző csapatokat nem hívtak meg, 
tudtuk meg Laczkovich Kriszti-
na igazgató asszonytól. Ennek 
oka pedig az, hogy a tanulólét-
szám meghaladja a hétszáz főt 
s ez maga után vonta, hogy az 
osztályokból összeállt verseny-
ző csapatok száma elegendő-
nek bizonyult.

A kedvezőtlen időjárás sem 
riasztott vissza senkit. Voltak, 
akik esőkabátban, mások er-
nyő alatt készítették az étele-
ket. A 3.a osztály káposztás le-
csója Szondi Luca Sára - Sza-
bolcs megyei Pátroháról erre az 
alkalomra érkezett  nagyma-
mája, Hamza Józsefné recept-
je alapján készült. A focipálya 
nem árválkodott, az eső elle-
nére a labdarúgás szerelmesei 
egykapus meccset játszottak. 

Eközben az iskola tágas au-
lájában és az étkezdében is zaj-
lott az élet. Kézműves foglal-
kozásokra várták a felsősöket 
és külön az alsósokat. Öt asz-
talnál is fogadták a rendkívül 
népszerű arcfestésre jelentke-
zőket. Az egyik osztályterem-
ben KRESZ-vetélkedőn adhat-
tak számot ismereteikről a fel-
sős diákok. Egy másik terem-
ben az okos táblát díszíthették 

saját készítésű színes mágneses 
lapocskákkal.

A tornacsarnokban egész 
délelőtt a nagyméretű felfúj-
ható csúszdáé volt a főszerep. 
Majd sor került a nap fénypont-
jára, a „Paraszt olimpiára”. En-
nek lényege, hogy különböző 
népi játékokkal próbálhatták 
ki ügyességüket, rátermettsé-
güket szülők és gyerekek. Volt 
talicskázás, vagyis a gyerekek 
lábait valamelyik szülő fog-
ta s a nebulóknak kézen kellett 
„futni”. Majd az apuka vette 

hátára anyukát és nekik is a fu-
tásban kellett teljesíteni a meg-
adott távot. Az ügyességet tette 
próbára a hokiütővel terelgetett 
krumpli célba juttatása. Ezek 
és egyéb mulatságos feladatok 
színesítették a versengést.

Végül sor került a lecsófőző 
verseny várva várt eredmény-
hirdetésére, melyen Juhász  
Teréz tanárnő, zsűri elnök hir-
dette ki a döntést. Első lett a 4.a 
osztály csapata, második he-
lyen az 1.c osztály a harmadik 
helyen az 1.b osztály csapata 
végzett. 

A nap végén az igazgató asz-
szony elégedetten mondta el, 
hogy nagyon jól sikerült a Csa-
ládi nap. Jövőre mindenképpen 
ismét megrendezik, és remé-
li, az időjárás is kedvezőbb lesz.

Katona M. István
A szerző felvétele
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EXTRÁN FŰTÖTT SÁTORBAN ÉLVEZHETI A MŰSORT!
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Dr. Kádár Annamária először Dunakeszin! 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése 
gyermek- és felnőttkorban

október 15-én végre dunakeszin is ta-
lálkozhatunk a nyitott akadémia egyik 
legnépszerűbb előadóJával, Dr. káDár 
annamária pszichológussal, egyetemi 
tanárral. a mesepszichológia könyvek 
kirobbanó temperamentumú szerzőJe 
híres a gyakorlatias és fergeteges hu-
morú előadásairól, melyeket ország-
szerte vastapssal köszön meg a közön-
ség. ezúttal pedig különösen fontos 
témával érkezik. 

Kutatások igazolják, hogy az élet-
ben való beválásunk nem csak 
értelmi képességeinken múlik. 
Az igazi sikereket – és ami még 

sokkal fontosabb! – a belső harmóniát, az 
önmagunkkal való elégedettséget csak ak-
kor érhetjük el, ha jártasak vagyunk az ér-
zelmek és a kapcsolatok világában, ké-
pesek vagyunk konfliktusokat kezelni, 
együttműködni, segítséget kérni, vágyain-
kat késleltetni, kitartani. Vagyis, ha fejlett 
az érzelmi intelligenciánk. 

Jó hír, hogy ha most még nem is (elég-
gé) az, akkor fejleszthető – gyermek- és fel-
nőttkorban egyaránt. Ennek vannak cél-
zott gyakorlatai, melyek segítenek szóba 
állni az érzésekről, természetesebbé teszik 
azt, hogy egyáltalán foglalkozzunk ezzel a 
témakörrel.  

Szülőként pedig sokat tehetünk azért, 
hogy gyermekünknek minél magasabb le-
gyen az érzelmi intelligenciája, és ezáltal 
könnyebben meg tudjon küzdeni a külső 
és belső nehézségekkel – még akkor is, ha 
nekünk hajdan ez nem adatott meg. 

Dr. Kádár Annamária előadása más-
fél órányi tartalmas, felhőtlen szórakozást 
ígér. 

A Nyitott Akadémia standján, sok más 
pszichológiai tárgyú kiadvány mellett, 
kedvezményes áron lehet megvásárolni 
Dr. Kádár Annamária műveit is, a Mese-
pszichológia első és második részét, a Lilla 
és Tündérbogyó című érzelmi intelligen-
cia fejlesztő mesekönyvet és a Mesepszi-
chológia a gyakorlatban című játékgyűjte-
ményt, melyeket a szerző kérésre szívesen 
dedikál is. 

Az október 15-én 18:00 órakor kezdő-
dő előadásra jegyek még kaphatók online, 
a www.nyitottakademia.hu oldalon, sze-
mélyesen pedig a József Attila Művelődé-
si Központ jegypénztárában.  (X)
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Albert Flórián

Hullámzó teljesítménnyel 
5. helyen áll 

Albert Flórián együttese
a pest megyei i. osztályban szereplő vs dunakeszi labdarú-
gócsapat az eddig leJátszott nyolc baJnoki találkozón négy 
győzelmet, három döntetlent ért el, és egyszer szenvedett 
vereséget (3-0) a sereghaJtó százhalombatta lk otthonában. 
albert flórián edző együttese Jelenleg az 5. helyen áll 15 
ponttal, 18 lőtt, és 8 kapott góllal.

Remekül indult az újonc 
együttes bajnoki rajtja a 
Pest Megyei I. Osztály-

ban, hiszen hazai környezet-
ben valósággal kiütötte a Tököl 
VSE-t, az imponáló 6-1-es győ-
zelemmel. A következő talál-
kozón, a középmezőnyben he-
lyet foglaló Törteli KSK ottho-
nában csak 1-1-es döntetlenre 
futotta a VSD erejéből.

A folytatás sem sikerült fé-
nyesebbre, mivel a 3. fordu-
lóban az 1-1-es végeredmény-
nyel zárult találkozó után egy 
ponttal távozott Dunakesziről 
a Fémalk Dunavarsány. 

A VSD hullámzó teljesítmé-
nyéről árulkodik, hogy a két 
döntetlent két remek győzelem 
követte. Albert Flórián „fiai” 
a szomszédvárból, Szentend-
réről (2-4) győzelemmel hoz-
ták el a három bajnoki pontot. 
Az együttes eredményes és gól-
erős játékát a következő, Felső-
pakony KSE elleni hazai mér-
kőzésen is élvezhette a közön-
ség, melyet 5-0-ra nyert a VSD.

A hatodik bajnoki mérkő-
zésén nyújtotta a leggyengébb 
teljesítményét a gárda, amely 
Százhalombatta vendégeként 
elszenvedte első vereségét (3-
0). A fiúk a Maglód elleni hazai 
mérkőzésre sem tudtak kiver-
gődni a hullámvölgyből, amit 
az 1-1-es döntetlen is bizonyít. 

Majd újabb hullámzás a csa-
pat teljesítményében, ám ezút-
tal pozitív előjellel, hiszen ok-
tóber 6-án Tápiószecső ottho-
nából hozta el a három bajnoki 
pontot Kurucz Tamás góljával 
(0-1).

A VS Dunakeszi labdarúgó-
csapat szurkolói remélik, hogy 
a játékosok jó teljesítménye 
folytatódik, mi több állandó-
sul és október 14-én a Fóti úti 
Sporttelepen legyőzik a soron 
következő ellenfelet, a Vecsé-
si FC-t is.

A VSD legeredményesebb 
játékosai Maka 4, Zsivoczky-
Pandel 3, Veres 3 találattal.

A bajnoki táblázatot 19 pont-
tal a Gödöllői SK vezeti, a 3. he-
lyen álló, hét mérkőzést játszó, 
16 pontos Nagykátától mind-
össze egy pontra van a VSD. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

• Városi SE Dunakeszi (volt DSE 
– Kinizsi) 45 éves. A Pest me-
gyei I osztályban indul a sakk-
csapat.

• Szigetbecse – Dunakeszi 
6.5 – 3.5 (győz: Gránicz János, 
döntetlen: Sági Bence, Szalacsy 
László, Mundi György, Bánhidi 
Ferenc, Repcsik Gábor)

• Alagi Diák Sakk Klub 25 
éves, ők a Pest megyei csapat-
bajnokság I/A csoportjában in-
dulnak.

• Vác – Alagi DSK 3 – 2 (Győz: 
id. Juhász Attila, döntetlen: Ber-
náth Péter, Czap Szabolcs)

• Alagi DSK – Gödöllő 4 – 1 
(győz: Vas Tamás, Nógrádi Jó-

zsef, Kiss János, Petró Tamás) 
• A 40. Pest megyei nyílt orszá-
gos egyéni sakkverseny 3. for-
dulóját 2018. november 17-én 10 
órától Szadán, a Székely Berta-
lan Iskolában rendezik (I-II-III-
IV. korcsoportban).

• November 24-én 10 órá-
tól a Dunakeszi Radnóti Mik-

lós Gimnáziumban kerül meg-
rendezésre, a 28. Mikulás egyé-
ni nyílt országos sakkverseny (I 
– II- III- IV. korcsoportban).

• December 8-án 10 órától 
Szadán kerül megrendezésre a 
25. Karácsonyi egyéni nyílt or-
szágos sakkverseny (I – II-III-
IV korcsoportban). (S.L.)

SAKK
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50 év után nőket 
a férfiak követték

Az első VSD 
szülői értekezlet

Asztalitenisz

dunakeszi asztalitenisz élete 1945-ben kezdődött. a dunake-
szi vasutasnál sikeres éveket tudhattak maguk mögött, de 
az 1953-as év Jelentette a befeJezést. úJra 1957-ben indul be 
dunakeszin az élet, legnagyobb sikert 1957-1972. között rung 
györgy vezetésével érték el, 1968-ban a női csapat nb i-es 
lett, férfiak az nb ii-ig Jutottak el. hosszú szünet, és 2007-ben 
bartinai péter „élesztette„ fel az asztalitenisz életet. évről 
évre előbbre léptek az eredmények terén, ma már nb i-es fér-
fi csapatunk van.

hagyományteremtő Jelleggel leJzaJlott az első táJékoztató 
vsd szülői értekezlet a radnóti miklós gimnázium tornater-
mében, amelyen 13 sportágunk 13 szakosztályvezetőJe képvi-
sEltEttE magát. nem csak egyesületi oldalon, hanem a szülők 
részéről is elég nagy volt az érdeklődés, közel 100 szülő ér-
kezett hozzánk a radnóti gimibe, hogy meghallgassa elnö-
künk – temesvári istván – beszámolóJát, célkitűzésiét és egy-
általán a városi sportegyesület dunakeszi működését. 

A 43 éves Lindner Ádám 
szakosztályvezető, vezető-
edző 1998-2006 között 34-

szer szerepelt a magyar válogatott-
ban, 2011 óta dolgozik a dunakeszi 
asztalitenisz élet felvirágoztatásá-
ban, eredményesen.

- A sikersorozat 2014-ben in-
dult be – mondja Ádám. - A 2014-
2015-ös bajnokságban a Pest me-
gyei B csoportban indult a férfi csa-
pat, évről évre előre léptünk. 2015-
16-os bajnokságban a Pest megye 
A, majd NB III után az NB II-ben 
szerepeltünk sikerrel és 2018-ban 
feljutottunk az NB I-be. Emellett 
egyéniben már a legjobbak között 
van Volentics Anna, aki szerepelt 
az EB-n, és újonc kategóriában lis-
tavezető. Kishegyi Ákos az ifjúsági 
ranglistán jelenleg a 10. helyen áll, 
mindkét versenyzőnk a válogatott-
nak tagja. Ragyogó az utánpótlá-
sunk.

- Hogyan indult a 2018 – 2019-
es bajnoki év?

- Kezdem azzal, hogy a 2017-
2018-as bajnoki évünk nagyon si-
keres volt az NB II-ben, Pest megye 
B és C csoportban megnyertük a 
csapatbajnokságokat. Ebben a baj-
noki évben NB I-ben, Pest megye A 
(12 csapat), B, C (10-10 csapat sze-
repel) csoportjában küzdenek csa-
pataink. Az utánpótlás terén: Fest 
Ágens, Lovas Dániel, Katona Ger-
gely, Jeszenszki János, Bartinai Péter  

edzőkollegák dolgoznak, kitűnően. 
Felnőtt csapatot és az utánpótlás 
csapat edzéseit vezetem, minden 
nap van foglalkozás. Fő hangsúlyt 
az utánpótlás nevelésre helyezzük, 
nekik hétfő és pénteken 17,30-19 
óráig, kedden és csütörtökön 18-
19,30-ig tartunk edzést. Az NB I-es 
csapatunk a Keleti csoportban sze-
repel, az első találkozón Szécsény-
ben értékes 9-9-es eredménnyel 
rajtoltunk, majd biztos győzelmet 
értünk el 10-4-es arányban Debre-
cen ellen. A többi hazai mérkőzé-
seink ez évben október 13-án Ceg-
léd, 24-én Kiskunfélegyháza, majd 
december 8-án BVSC II ellen sze-
repelünk, a mérkőzések 11 órakor 
kezdődnek (Vasút u. 11. alatt). Az 
NB I-es csapatunk új játékosa Fest 
Attila, tagjai: Oroszi Viktor, Za-
kar Kristóf, Klucsár Péter, Kishegyi 
Ákos. Célunk a biztos bent mara-
dás, a középmezőnyben való vég-
zés. A visszajelzés és a nézői láto-
gatottságunk jó. Sikeres munkánk 
köszönhető, hogy az Önkormány-
zat és a támogatók biztosítják a si-
keres szerepléshez a lehetőséget.

- Hogyan alakulnak ki az ered-
mények, milyen a pontozási rend-
szer?

- Az idei bajnokságban, az extra-
ligában három fős csapatok küzde-
nek a többi osztályban (négy fős). 
Az NB II-ben négy, NB III-ban ki-
lenc régió működik, nálunk az NB 
I-ben Keleti és Nyugati csoportban 
10 – 10 csapat küzd. Az NB I-ben 
kötelező az U 21-es játékos szere-
peltetése, itt van nálunk a kitűnő 
Kishegyi Ákos. A pontozási rend-
szer a győzelem 3, döntetlen 2 pon-
tot ér, egy pontot kap a csapat meg-
jelenésért. A küzdelem elején a 
két páros játszik, majd következik 
16 egyéni mérkőzés. Az a csapat, 
amely eléri a 10 pontot, akkor feje-
ződik be a küzdelem.

- További sikereket kívánunk!      
Solymosi László

Elnök úr bemutatta az 
egyesületet, az egyesü-
let működését, szabály-
zatát, a múltban történt 

eseményeket. Tájékoztatta a szü-
lőket, hogy az egyesület fő támo-
gatója Dunakeszi Város Önkor-
mányzata és a városban műkö-
dő vállalkozások, mint például a 
BAHAMAS KFT. Egyben meg-
köszönte az egyesületnek nyúj-
tott támogatást is. Az egyesü-
let vezetője kitért a jövőt érin-
tő beruházási tervekre, a Fóti 
úti sporttelep és a Magyarság 
sportcentrumon várható sport-
csarnokok megvalósítását ille-
tően. Nagyon bízik benne, hogy 
jövő évben elkezdődhet a beru-
házás, több szakosztály számá-
ra nagyon fontos lenne. A VSD 
folyamatosan fejlődik és taglét-
száma is bővül, több mint 2000 

sportolni vágyó fiatalnak bizto-
sítanak lehetőséget hétről hétre.

Az általános tájékoztatás után 
lehetőség nyílt a szakosztá-
lyi szintű egyeztetésekre is, ahol 
szakosztályvezetőink pár mon-
datban bemutatták sportágu-
kat. Edzőkkel, szakosztályveze-
tőkkel is lehetett konzultálni az 
egyes sportágakról, a várható fej-
leményekről, tervekről, lehető-
ségekről. A közel egy órás prog-
ram végén természetesen min-
denki feltehette kérdéseit, ame-
lyet az egyes sportágak vezetői 
igyekeztek a lehető legnagyobb 
gondossággal megválaszolni! Így 
összességében egy jó hangulatú 
rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött, olyannyira, hogy jövő 
októberber elején folytatjuk! 

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

Téli-nyári
gumi csere!
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Szijjártó Péter 
tavaly is teljesítette 
a félmaratont. 
Az idei volt 
a tizedik, amelyen 
az eddigi harmadik 
legjobb eredménnyel 
ért célba. 

A VSE büszkesége 
ezúttal is remekül 
szerepelt

Szijjártó Péter tizedik félmaratonját futotta

A dunakeszi Staicu Simona másodikként 
ért célba a hétvégi Budapest Maratonon

több mint 33 ezren vettek 
részt a 33. spar budapest 
maraton fesztivál verse-
nyein, így megdőlt a neve-
zési rekord. a fő számot, a 
maratont csere gáspár és 
szabó tünde nyerte meg, 
ezzel ők lettek a klasszikus 
táv magyar baJnokai, a nők 
mezőnyében staicu simona 
a dunakeszi vse versenyzőJe 
másodikként ért célba.

A szervező Budapest Sportiroda (BSI) tá-
jékoztatása szerint 33 500 indulója volt 
a versenyeknek, a vasárnap délelőtti 

42,195 kilométeres viadalon pedig 13 000 ez-
ren indultak el, egyéniben, párban vagy csa-
patban. A külföldi indulók száma szintén re-
kordot döntött, ugyanis 96 országból 5100-an 
álltak rajthoz - számolt be az MTI.

A férfiak között a tavalyi ezüstérmes Cse-
re 2:20:08 órás eredménnyel ért elsőként cél-
ba, több mint egy perccel megelőzve a második 
Jenkei Pétert. A nőknél Szabó Tünde még na-
gyobb fölénnyel végzett az élen, mivel 2:47:40 
órás idejénél a második Staicu Simona (2:53:04 
óra) több mint öt perccel volt lassabb.

A híradásokbók kiderült, hogy számos spor-
toló, politikus és művész is futott a vasárnapi 
maratonon, köztük a Dunakeszin élő Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, tizedik 
félmaratonját futotta vasárnap, melyen az ed-
digi harmadik legjobb idejével ért célba. A leg-
idősebb maratont futó férfi, a 80 éves Rich-
ter Ferenc, a nők között pedig a 69 éves belga 
Claudia Farnaud. 30. alkalommal teljesítette a 
Budapest Maratont a fóti Lengyel László.

A mezőnyben futott többek között Maráz 
Zsuzsa, a 2018-as Spartathlon női győztese, 
Imre Géza kétszeres olimpiai ezüstérmes pár-
bajtőrvívó, Epres Attila, az Örkény Színház 
színésze és Puskás Tamás, a Centrál Színház 
igazgatója. Fotó forrása: Internet
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