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• Pünkösd
• Gyereknap

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

Üzletünkbe önállóan dolgozni tudó, szakmáját
szerető virágkötő munkatársat keresünk!

2 Dunakeszi Polgár

4

7
18
17

24

29

Épületavató családi nap
a Szent István iskolában
5
Tuzson Bence:
A köz szolgálatára szegődtem
6
Sportmajális először
7
Pest megyei rendőrés katasztrófavédelmi nap Dunakeszin
8-11 Körzeti képviselőink jelentik
12-13 Interjú Tóth Csabával, a Dunakeszi
Rendőrkapitányság vezetőjével
14
Két kilométer hosszú járda épül
a Fóti úton
14
Építik az M2 autóút új pályáját
15
„Támogasd te is
egy kutyafuttató felújítását!”
15
Tavaszi szemétszedéssel indítottuk
a szezont
16
Anyák napja - a közösség szeretete
17
Ballagás 2018
18
Sör ÉS PALIO
19
Idén új helyszínen lesz a nyári tábor
20
Bölcsődék napja 2018
21
Virtuózok – ismét versenyben
22
Városi Gyereknap a Katonadombon!
22
Király-napi korfball fesztivál
23
VOKE József Attila Művelődési Központ
programajánló
24
Júniustól indulnak a táborok
a balatonakarattyai üdülőben
25
Szja-bevallás: hosszabb nyitva
tartassál segít a NAV
26
Jövőre már az NB I-ben pattog a labda
27
Mozdulj Dunakeszi!
28
A küzdeni akarás diadala
29
Erős mezőny a Nemzetközi Military
versenyen Alagon
29
Az egykori kiváló
labdarúgót ünnepelték
30
Eredményesen birkóztak
Balogh Szabolcs és Növényi Norbert
tanítványai

VÁROSI MAGAZIN XIX. évfolyam, 5. szám, 2018. május
• Megjelenik havonta 18.000 példányban • Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. • Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
• Szerkesztőség: 2133 Sződliget, Pf 5. • Tel./Fax: 06-27-353-520 • Mobil: +36-30-342-8032 • E-mail: vetesi.imre@gmail.com,
keszipress@gmail.com • Internetes elérhetőségünk: www.dunakanyarregio.hu • A lapot támogatja: Dunakeszi
Város Polgármesteri Hivatala • Tördelés: BB Tanpress Bt. • Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18. • Hirdetésfelvétel a Szerkesztőségben: a 06-27-353-520 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon • Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213
• A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat ‒ a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül ‒ szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza. • A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. • Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
• A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva látja,
kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Telefon: +36-30-342-8032
városi magazin

Dunakeszi Polgár 3

Dunakeszi várossá válásának 40. évfordulójának évében, a tavaly
szeptemberi tanévnyitó
ünnepségre átadott új, 24
tantantermes Szent István Általános Iskolában
április 28-án tartották
az épületavató Családi
napot, amely valamennyi
résztvevőt igazi közösségi élménnyel ajándékozott meg.

L

Épületavató családi nap
a Szent István iskolában

aczkovich
Krisztina
igazgató asszony rövid
köszöntője után kezdetét vette a monstre program sorozat. Látványos
műsorral rukkoltak ki az iskola kisdiákjai, akik később
együtt táncoltak az óriási sikerrel fellépő pedagógusokkal.
Természetesen voltak politikusi beszédek is, akik az eseményhez méltó ünnepélyes
gondolatokat tolmácsoltak a
szülőkkel, családtagokkal zsúfolásig megtelt sportcsarnok
közönségének. Elsőként Eich
László, a Dunakeszi Tankerület vezetője, az ünnepelt oktatási intézmény korábbi igazgatója kedves szavakkal emlékezett az együtt töltött alkotó évekre, a ma már az ország
legmodernebb általános iskolájának elismerésre méltó pedagógus közösségének teljesítményéről.
Tuzson Bence, a város újjáválasztott országgyűlési képviselője az összefogás, a tudatos építkezés jelentőségének
hangsúlyozása mellett kiemelte,
hogy hazánk legmodernebb általános iskoláját Dunakeszin sikerült felépíteni, melynek korszerű felszereltsége és a pedagógusok elhivatottsága a garancia
arra, hogy a diákok versenyképes oktatásban részesüljenek.
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Dióssi Csaba polgármester
elismeréssel beszélt az iskola példaértékű közösségi szelleméről, majd azt emelte ki,
hogy az elmúlt év rendkívül
fontos volt Dunakeszi életében, hiszen a település várossá
nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepeltük, és e jeles esemény mellett számos fejlesztési programot indított el az önkormányzat.
– Sok évtizedes álmunk vált
valóra a városi uszoda megnyitásával, felújítottuk a József
Attila Művelődési Központot, balatoni ingatlant vásároltunk, melyen felépítettük a városi üdülőt, önkormányzati tulajdonba került egy ötszáz méteres dunai partszakasz, ahol
megnyílt a városi strand, átadtuk a városházán az új ügyfélszolgálati irodát – sorolta
az eredményeket. Dióssi Csaba szerint a város 40. születésnapjának évében megvalósított
sok fejlesztés közül hosszú távon az új, 24 tantermes Szent
István Iskola felépítése marad
meg a helyi polgárok emlékezetében.
Talán ez természetes is, hiszen évtizedekig vártunk arra,
hogy felépüljön ez a modern
iskola, amely rendkívül széles
körű összefogás eredménye –
mondta elismeréssel a hangjá-

ban a város polgármestere, aki
reményét fejezte ki, hogy az iskola közösségét jellemző összetartó szellemiség hatja át a következő évtizedeket is.
A sportcsarnokban rendezett színvonalas épületavató ünnepség záróakkordjaként kölyök pezsgővel koccintottak a fiatalok és a felnőttek,
majd kezdetét vették a kézműves foglalkozások, a szabadtéri programok, melyek megtekintése közben a Dunakeszi
Polgárnak nyilatkozó Mittle
Adrienne elmondta; a szülők
számára nagyon fontos, hogy
rendkívül jó a közösségi légkör, a pedagógusok szeretik a
gyerekeket, modern számítástechnikai eszközök, korszerű
termek segítik az oktatást.

– Ezt mutatja az is, hogy
szeptembertől négy első osztály
indul iskolánkban. Nagyon sok
gyerekünk van, a szülők összetartanak, ami megmutatkozik
a mai családi napon is, hiszen
a pedagógusokkal együtt készültünk az eseményre - mondta az elnök asszony, aki szerint
az összefogás titka abban rejlik,
hogy a szülők és a pedagógusok
elfogadják és tiszteleik egymás
véleményét.
– Kiegészítjük egymást, mert
mindannyiunk számára a gyerekek a legfontosabbak – tette
hozzá ragyogó tekintettel.
A szülők és a gyermekek
forgatagából sikerült néhány
percre „elrabolni” Laczkovich
Krisztina igazgató asszonyt,
aki láthatóan boldog volt.

A kép előterében Eich László,
a Dunakeszi Tankerület igazgatója

– Úgy érzem, hogy a mai
rendezvényünkkel
sikerült
igazából „belakni” az iskolát,
hiszen bármennyire is örültünk a szeptemberi kapunyitásnak, nagyon gyorsan, rövid időn belül kellett átköltöznünk az új „otthonunkba”,
ami bizony nem volt egyszerű
feladat. Az utómunkálatok ellenére rendben indult a tanév,
s azóta folyamatosan díszítjük
az intézményt, melyet nagyon
megszerettünk – jelentette ki
mosollyal az arcán. Az igazgató asszony elmondta, hogy az
iskola díszítésének, a karácsonyi ünnepi környezet kialakításának költségeihez hozzájárult a Dunakeszi Tankerület és
a városi önkormányzat is.
Hatalmasat léptünk előre, óriási a változás, hiszen a
szűkös tantermeket, a konténereket felváltották a tágas,
modern tantermek, az optimális méretű tanári, csoportszobáink és szaktantermeink vannak. Valamennyi
alsós tanteremben számítógép és kivetítő van, míg a felsős termekben okos projektor segíti az oktatást. Harminc
fős számítógépestermet kaptunk, ami fantasztikus. Pedagógus kollégáimhoz hasonlóan a gyerekek és a szülők is nagyon örülnek az új iskolának,
nagyon élvezik az új helyszínt.
A több évtizede tanító kollegáim közül néhányan nosztalgiával gondolnak a 120 éve alapított iskolánk első épületére, de
az új intézményünk szépsége,
tágassága oldja a fel-fellobbanó vágyakozásukat – mondta
Laczkovich Krisztina, aki nagyon örült, hogy a politikusok
és a közönség körében óriási
sikert aratott a flashmob táncuk.
– Ez is mutatja, hogy – noha
hétszázan vagyunk – a diákok,
a tanárok, a szülök összetartó közössége csodákra képes
– mondta büszkén Laczkovich
Krisztina, aki kérdésemre,
hogy boldog érzés-e egy ilyen
intézményt vezetni, így válaszolt: - Igen nehéz is, de boldogít is, hiszen, amikor azt látom, hogy gyerekek, pedagógusok, szülők együtt tudnak
ünnepelni a város vezetőivel,
az országgyűlési képviselőnkkel, az nagyon jó érzés.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence: A köz
szolgálatára szegődtem
A Pest megyei 05. számú, Dunakeszi központú országgyűlési egyéni választókerületben Tuzson Bence, a
Fidesz-KDNP jelöltje nyerte
az április 8-i választást, akinek május 3-án a József Attila Művelődési Központban
rendezett ünnepségen dr.
Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke adta át
az országgyűlési képviselői
mandátumát.

A

rendezvény kezdetén – melyen megjelent a választókerület mind a hét településének polgármestere – az
ünneplők közösen elénekelték
a Himnuszt a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kíséretével,
majd Pindroch Csaba színművész József Attila: A Dunánál
című versét mondta el.
Dr. Pál Lajos a választást értékelve bejelentette, hogy az
ország legtöbb szavazati joggal
rendelkező választókerületében elnyert mandátum kiemelten erős legitimációt ad a képviselői tevékenységhez. A 93
ezernél is több választásra jogosult polgár közül több mint
70 ezren járultak az urnákhoz,
akik közül 29 437 (43,59%) választó voksolt a győztes Tuzson
Bencére. A választási bizottság
elnöke köszönetét és elismerését fejezte ki a választáson elindult valamennyi képviselőjelöltnek, akik vállalták a megmérettetést. Elismerését fejezte
ki a választási bizottság tagjainak, és az ő munkájukat segítőknek, hiszen egy hónap alatt
ötven határozatot hoztak. Kiemelte, hogy döntéseiket a
Nemzeti Választási Bizottság
és a Kúria kivétel nélkül jóváhagyta.
Dr. Pál Lajos hatalmas taps
közepette adta az egyéni mandátumot igazoló megbízólevelet Tuzson Bencének, a választókerület újjáválasztott országgyűlési képviselőjének, akinek
eredményes munkát kívánt.
Nagy küzdelem volt, en-

Dr. Pál Lajos adta át az országgyűlési képviselői mandátumot
Tuzson Bencének
nek a végére értünk, de ez egyben valaminek, az építő munkának a kezdete – fogalmazott Tuzson Bence, aki elsőként a jelenlévő feleségének,
négy gyermekének, és szüleinek mondott köszönetet, akik
támogatása nélkülözhetetlen
volt a sikerhez vezető úton. A
választás a demokrácia ünnepe volt – folytatta -, melyen
a választópolgárok eldöntötték, hogy a felkínált alternatívák közül melyiket választják,
melyik az az irány, amit a következő négy évben Magyarország kövessen – mondta a politikus. – Azért fogok dolgozni, hogy megszolgáljam a bizalmukat – tette hozzá. Tuzson
Bence ünnepi beszédében külön hangsúlyozta, hogy stabil
értékrenddel bíró országgyűlési képviselőként és – amen�nyiben felkérést kap rá – a kormány tagjaként egyaránt a köz
javát kívánja szolgálni. Ebben a
politikai tevékenységben alapvető célként jelölte meg, hogy
kiemelt figyelmet fordítsanak
a magyarság sorsának alakulására -, amely jóval túlmutat
egy választási cikluson – alapvető kérdés, hány magyar lesz
a Kárpát-medencében a jövőben, ezért fontos a családokra, a gyerekekre koncentrálni – hangsúlyozta beszédében.
Tuzson Bence mindenkit közös gondolkodásra hívott arról,
miként lehet elérni, hogy több
gyermeket vállaljanak a magyar házaspárok.
A nemzet jövőjét meghatározó kérdések után szűkebb

pátriánkról, a választókerületről beszélt, melyhez hét település tartozik. Mind a hét dinamikusan fejlődött – húzta alá
az országgyűlési képviselő, aki
egyenként értékelte az elvégzett munkát, kiemelve a helyi
sajátosságokat, a további fejlődést segítő adottságokat.
Ezután Erkel Ferenc Bánk
bán című operájából következtek részletek a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar előadásában, melyet Farkas Pál karmester vezényelt.
Az ünnepség végén Dióssi
Csaba polgármester mondott
pohárköszöntőt, aki személyes hangvételű beszédében kiemelte Tuzson Bence politikusi és emberi kvalitását, melyet
két évtizedes ismeretségük és
együttműködésük során megismerhetett. „Tuzson Bence
egy értékrend bajnoka lett.” –
fogalmazott a városvezető; „A
hazánkért küzdött, a szellemiségért, melyet képvisel. Küzdött azért a szellemiségért,
amely évszázadok óta áthatja
a magyarságot, hisz ezt a harcot ma már nem buzogánnyal,
hanem a választókerületekben vívják. A magyar nép történelmének és összefogásának
voltunk mi is a részei és tanúi.
Megnyertük a választást, most
újabb négy évünk van arra,
hogy építkezzünk.” – fogalmazott Dióssi Csaba, aki gratulált és eredményes munkát kívánt Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina
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Sportmajális először
Az eddigi városi majálisok hagyományát megújítva idén először
Sportmajálisra invitálták városunk lakóit május elsején a Katonadombra. A Dunakeszi Koncertfúvósok reggeli zenés ébresztőjét követően hamarosan családok sokasága indult el a verőfényes keddi napon a megszokott helyszínre.

A

A gyerekek idén is örömmel fogadták
a polgármester által osztott léggömböket
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sport nem ismer korhatárokat. Bár a versenysportnak megvannak az életkori sajátosságai, de a mozgás szeretete fiatalok, idősek számára egyaránt örömet, egészséges
jó közérzetet jelenthet. Bizonyság
volt erre a programfolyamot elindító Örömtánc Edittel, melynek során
szépkorúak zenére jókedvűen mozgatták át izmaikat.
Az önkormányzati sátor előtt
Dióssi Csaba fáradhatatlanul adott
az érkező gyermekes családoknak
léggömböket, akik közül akadtak,
akik közös fotót is készítettek a városvezetővel.
A Katonadombot sátraikkal birtokba vették a városunkban tevékenykedő sportegyesületek. A szakosztályok közül jónéhány nem csupán szórólapokkal, ismertetőkkel
segítette eligazodni az érdeklődőket
működésükről, hanem arról is gondoskodtak, hogy a sakktól a kosárlabdáig, a triatlontól a jégkorongig
játszani is invitálták az ifjakat, korosabbakat. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, dr. Kerekes Dóra meseolvasással hívta szellemi kalandtúrára az óvodás korúakat. A Duna parton a kajakozással és
sárkányhajózással ismerkedhettek a
vizek szerelmesei.

Az ingyenes ugráló várak és a vidám park játékai egész nap a csúcsra
jártatás szintjén működtek. A sokezres közönség soraiban bizonyára senki sem unatkozhatott s erről a nagyszínpadi produkciók is gondoskodtak. A pom-pontól a küzdősportokig, az akrobatikus rock and rolltól
a ritmikus gimnasztikáig az ezekre
szakosodott szakosztályok különböző életkorú csapatai mutatták be tudásuk színe-javát. A nap végéhez közeledve a Dunakeszi Koncertfúvósok
adtak szórakoztató zenei művekből
összeállított műsort. S végül a V-Tech
zenekar és Csordás Tibi nagy sikerű
koncertje következett.
De miért is volt ezen a napon a főszereplő a sport? Éveken át visszatérő
programként főként kulturális műsorok színesítették az ünneplést. Most
viszont szakított a városvezetés ezzel
a sorozattal s mivel Dunakeszin rendkívül népszerű a sport, ezért döntöttek úgy, hogy ez alkalommal az eddigi megszokott, népszerű programok mellett egy egész napot szánnak
a sport népszerűsítésére. A szervezők
visszajelzése alapján sok gyermeket
sikerült a csapatokba toborozni, így
nem kizárt, hogy a Majális jövőre is
sportos köntösbe bújik..
Katona M. István
A szerző felvételei

Pest megyei rendőrés katasztrófavédelmi nap
Dunakeszin

Több éves hagyomány jegyében idén is Dunakeszi adott otthont
a Pest megyei rendőr- és katasztrófavédelmi napnak április 30án, melynek ezúttal is a Duna-parti Katonadomb volt a helyszíne,
ahol látványos bemutatók várták a nagyközönséget.

A

z egész napos program
délelőtt tízkor kezdődött,
melyek sorát Tuzson Bence
államtitkár,
Dunakeszi országgyűlési képviselője nyitott
meg, aki a rendőrök és a tűzoltók országosan elismert helytállását méltatta.
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere örömét fejezte ki, hogy idén
is a városban ünnepelnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság irányításához tartozó rendőrkapitányságok,
egységek munkatársai, a katasztrófavédelem alakulatai. A város első
embere elismeréssel szólt a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a bűnmegelőzés, a felderítés területén végzett kiemelkedő
munkájukról, melyet – többek között – azzal ismer el az önkormányzat, hogy az újonnan alapított, Dunakeszi Közbiztonságáért kitüntetést elsőként Tóth Csaba rendőr ezredesnek, városi rendőrkapitánynak
adományozta, amit az ünnepségen
adott át Dióssi Csaba.
A politikusok beszédei után a
rendvédelmi szervek megyei vezetői – köztük dr. Mihály István, a Pest
megyei Rendőr-főkapitányság vezetője – mondták el ünnepi gondolataikat, rövid áttekintést adva mindennapi tevékenységükről, a helyi
önkormányzatokkal és a társszer-

vekkel kialakított korrekt együttműködésükről.
A kitüntetések és az ünnepi beszédek után kezdetét vette a késő délutánig tartó színes programok kavalkádja.
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a rendőrök, tűzoltók, bűnügyi helyszínelők titokzatos és izgalmakkal teli munkájába. Megismerhették hogyan mentik ki a karambolozott gépjárműbe szorult vezetőt,
amely jól példázza a tűzoltók, a mentők, a rendőrök összehangolt, szakszerű együttműködését.
Egész nap színpadi programokkal, bemutatókkal és előadásokkal
várták a város legnagyobb szabadtéri közösségi helyszínére kilátogatókat, akik többek között testközelből
élvezhették a rendőrök motoros bemutatóját, a bűnügyi kutyás bemutatót, ismerkedhettek a közlekedési baleseti szimulációval, a gyerekek
rajzversenyen vehettek részt.
Jó volt látni, hogy a rendvédelmi
egységek, a városi rendőrkapitányságok vezetői és munkatársai örömmel ünnepeltek Dunakeszin, a szép
Duna közeli környezetben, akik kivétel nélkül elismeréssel nyilatkoztak a város vendégszeretetéről.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Mutassuk meg, hogy mi vagyunk
az ország legjobb közössége
Heti egy like-on múlik a siker
Az elmúlt időszakban többen kerestek meg személyesen és levélben is körzetünkben fellelhető különböző problémák megoldása érdekében. Az Újszöllő utcából érkezett megkeresésben a rendkívül
rossz állapotú és poros útszakasz
javítását kérik az ott élők, akik szeretnék, ha az Önkormányzat legalább kaviccsal terítené le az utat,
melynek használata nemcsak az
egészégükre lehet káros, hanem
a zöld környezetükre is. A kéréssel
megkerestem a városüzemeltetési
osztályt, ahol azt a választ kaptam,
hogy az Önkormányzat ezen – az
Újszöllő utca, Barátság út, Kiserdő
utca, Katonadomb sor által határolt
– területen egy 130+30 beállóval
rendelkező parkolót és hozzátartozó utat épít, amely hatással lesz a
jelenlegi közlekedési rendre is. Mint
azt Csopják Anita osztályvezető as�szonytól megtudtam, valamennyi
csatlakozó út egy távlati fejlesztés
keretében új pályaszerkezetet kap.
Bízom benne, hogy a fejlesztés során az Újszöllő utcában élők gondja
is megoldódik.
A Barátság út 1-3. és a Barátság út
5-7. között lévő játszóteret igénybe
vevő gyermekek szülei azt kérték,
hogy az örvendetesen sok kicsi számára szűk homokozó területét növeljük meg, és cseréljük ki a homokot. Felkérésemre azonnal orvosolták a szülők kérését Glasza Gábor
irányításával a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai, akik
a Barátság út 28. számú épületnél
található játszótéren is kicserélték a
homokot. Kérésemre a szakemberek a 2. számú választókörzet területén lévő valamennyi játszótéren kicserélik a homokot, ha az indokolt.
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Örömmel értesültem arról a levélről, melyben az egyik lakótársunk köszönetét és elismerését fejte ki polgármester úrnak, és a Dunakeszi Civilek Baráti Kör tagjainak,
akiknek köszönhetően felavatták
Atilla szobrát a Felsőtabán utca és
Kegyelti park találkozásánál. „A teret az átadás óta egyre többen látogatják, fiatalok és idősek egyaránt. Sajnos az elmúlt évek során a
teret és a mellette lévő utat körbefutó korlátrendszer nagyon lepusztult állapotba került. Több helyen
is hiányoznak a szerkezeti elemek,
s az oszlopokból élés fém darabok
állnak ki. Szeretném az ön és a városüzemeltetés támogatását kérni,
hogy a korlátrendszer elbontásával vagy annak cseréjével a szobor
és környezete szebb és biztonságosabb legyen.” Lakótársunk felvetésével és kérésével megkerestem a
városüzemeltetési osztály, ahol arról tájékoztattak, hogy a korlátot kijavítják, és a tervek között szerepel
a szobor körüli terület rendezése is.
Márton Áron u. 22. szám előtti
ingatlannál sok problémát okoz a
csapadékvíz elvezetés, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
tudom adni az ott élő lakótársainknak: az Önkormányzat megkötötte a kivitelezési szerződést a Penta
Kft.-vel, melynek eredményeként
megoldódik vízelvezetés problémája, két szikkasztó árok telepítésével és K szegély építésével.
Két jó hírem van; a Szent István
parkban új, műanyag borítást kapnak a születésfáknál lévő emléktáblák, melyeket vandálok sajnálatos
módon megrongáltak. Bízom benne, hogy a táblák védelmét elősegítő új borítást nem teszik tönkre fe-

lelőtlen emberek, akik nem voltak
tekintettel arra sem, hogy újszülött
gyermekek neveit gyalázták meg
elítélendő cselekedetükkel. Annak
viszont nagyon örülünk, hogy sokan látogatnak ki a születésfákhoz,
a kis ligetbe, amely városunk egyik
büszkesége. Kedvező hír az is, hogy
a csatornázás során károsodott területet helyreállítják, és a locsolóhálózat kiépítésével biztosítják a
zöld, füves felület gondozását.
Nagyon intenzíven kampányolunk annak érdekében, hogy egy
országos verseny keretében Dunakeszi nyerje meg egy kutyafuttató
felújítására meghirdetett pályázatot. A verseny részletei és a szavazás módja megismerhető a városi
önkormányzat honlapján, a www.
dunakeszi.hu-n, de az én Facebook
oldalamon és e laphasábjain is
megtalálható minden információ.
Kérem önöket, fogjunk össze, heti
egy like-al segítsék elő, hogy Dunakeszi nyerje meg az országos versenyt, melynek eredményeként
mindannyiuk örömére megújulhat,
megszépülhet a Szent István parkban lévő városi kutyafuttató. Hajrá
Dunakeszi!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Április 16-án az Uszály utcai lakóközösség vendége voltam,
a lakók szilárd útburkolatot és
a közvilágítás kialakítását szeretnék – joggal – az utcájukban. Az utca több környékbeli kisebb utcával egyetemben
kimaradt a 2010-14-es „67 új
utat építünk” programból. Mivel több kisebb utca is érintett
a környéken, kértem az önkormányzat illetékes osztályát,
hogy mérje fel a területet, melyik utcák vannak önkormányzati és melyek magántulajdonban és végezzen költségkalkulációt, hogy mennyibe kerülne a városnak a saját útjainak
a burkolása. Az önkormányzat
mindenképpen szeretne csomagban gondolkodni a fejlesztésekről, mert úgy racionálisabb a tervezés és a kivitelezés is. Az illetékes osztálytól kértem, hogy kerüljön bele
az Uszály utca közvilágítási fejlesztése a 2018. évi közvilágítási
program II.-es ütemébe. Korábban igény érkezett be a Kenu
köz és a Felhő utca egy részének a közvilágítási fejlesztésére is, amelyet reményeim szerint az idei évben meg tud oldani az önkormányzat.
Április elején sor került a 2-es
főút-M2-es autóutat összekötő út alapkőletételére. Jelenleg a munkaterület kitűzése és
a terület lőszermentesítése zajlik. A több mint 3 milliárd forintos állami beruházástól azt várjuk, hogy a 2-es főúton északról
jövő forgalom nagy része nem
megy be majd a városba, hanem a kiszélesített M2-esen keresztül elkerüli Dunakeszit. Ennek érdekében a Fészek bekötőútnál egy forgalmi csomópont fog létesülni, ott lehet
majd egy körforgalmon keresztül az összekötő útra kanyarodni. A 2-es főúton és a vasúton
átívelő út hídja a reményeink
szerint az év végére szerkezetkész lesz, az út aszfaltozási
munkáit jövő nyárra ígérik.

A közelmúltban sikerült megoldani az Iskola utcai tízemeletesekben élők régi kérését,
és bevezettük a közvilágítást a
régi kék iskola telkére. Erre azért
volt szükség, mert a lakóközösségből sokaknak áll a területen
az autója, amelyet rendszeresen feltörtek. A terület megvilágításával nagyot léptünk előre a biztonság tekintetében, de
szeretnénk térfigyelő kamerát
is kihelyezni a területre.
Az Iskola utcai lakóközösség
márciusi közgyűlésén hangzott
el kérésként, hogy a Fő út felől is kapjon közvilágítást a járdájuk, illetve az Iskola utcai járdát is szeretnék felújítani. Az
önkormányzatnál javasoltam,
hogy a kérések kerüljenek be a
fejlesztési tervekbe.
Május 4-én panasz érkezett
az Iskola utcából, miszerint a
kék iskola területét használó építőipari vállalkozás túl hamar kezdi a munkát, zajosak és
nem figyelnek a környezet és a
lakók nyugalmára. Azonnal az
illetékes osztályhoz fordultam,
amely felszólította a vállalkozást, hogy tartsa be a munkavégzéséhez köthető szabályokat. A vállalkozás a környéken
zajló önkormányzati beruházás (Barátság úti útépítés) miatt
van a területen és korábbi kéréseinket (mobil wc áthelyezése, nádkerítés megépítése) eddig teljesítette. Kértem az illetékes osztályt, hogy a munka
végeztével a vállalkozás lehetőség szerint hagyja el a területet.
A hónap új fejleménye volt,
hogy mostantól a Malomárok
lakóparkban élők is igényelhetnek járdatámogatást. A területen élők eddig azért nem kapcsolódhattak be a programba,
mert útjaik magánutak, nem
kerültek még át önkormányzati tulajdonba. Eddig jelentkezés futott már be a Knézich
és a Leiningen utcákból és az
igények támogatást nyertek.
A város 1,5 méter széles járdák

megépítését támogatja térkővel és szegéllyel. A pályázat
csak az új járdákat támogatja,
az összeghatár százezer forint.
Azt hiszem érdemes kihasználni a lehetőséget annak, akinek
nincs járdája és szeretne építeni maga előtt. A jelentkezéseket emailben várom.
A közeljövőben folytatódni
fognak a városi strand fejlesztési munkái. Igyekszünk a strand
nyújtotta szolgáltatásokat az
idén tovább javítani, ennek érdekében a vendéglátóegységek fejlesztésére és a közvilágítás kiépítésére fog idén sor kerülni. Ennek kapcsán időlegesen föld és kavics fog kerülni a
Kiserdő utcai parkoló helyére.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Dunakeszi Polgár 9

körzeti képvi
Kinek és miért okozhat örömöt,
ha kettétör egy díszfa csemetét?
A Tábor utca 25/A előtti gömbkőris
fát letört egy ismeretlen személy. A
díszfa pótlása várhatóan az év vége
felé történhet meg. Kinek és mit árthatott az a szerencsétlen gömbkőris, miért volt erre szükség, hogy
ketté kellett törni? Állítólag egy fiatal fiú töltötte ki rajta a dühét. A történtekről az egyik „Hofi paródia”
jut eszembe és adna választ, de az
„unatkozó pubi” esete enyhén szólva, sértené a jóízlés határát. Szerencsére városunk számos sportolási lehetőséget nyújt fiataljaink számára, ahol le lehet vezetni a felesleges
energiákat.

Az elmúlt év végén három hasonló
eset történt
- Két folyamatban lévő ügyben érdeklődtem, melyek a keletkezett hibák megszüntetésének időpontjával
kapcsolatos: 1. Brassói és a Hunyadi
utca sarkon beszakadt aszfalt helyreállítás 2. A Vasvári Pál utca 15. sarokingatlan közelében a kb: 1,5 m2
terület betonozása
- A jelzett Brassói és Hunyadi utcák
sarkán az úthibát megszüntették
- Újból kértem a Zalán utcá-ban
lévő 8 db kátyú és az Esze Tamás - Királyhágó utca találkozásában található rácsos víznyelő előtti kátyúzási
munkálatokat. A Zalán utca, Klapka
és Kölcsey utca közötti szakaszának
állapota miatt megérett egy szőnyegezésre, melyet előzőleg már több
alkalommal jeleztem
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A Zalán utcában 8 db hasonló
nagyságú kátyú keletkezett
- A Klapka utca 4. lakója tájékoztatott, hogy a Klapka utca elején a rácsos víznyelő mellett beszakadt az
úttest. A problémára a bejelentő a Hivatal illetékesének is felhívta figyelmét. A megkeresést követően sajnos
egy gépjármű belehajtott a lyukba. A
Dunakeszi Közüzemi Kft. a kért figyelmeztető bakot kihelyeztette. A helyreállítás újabb érdeklődésemet követően két nappal később megtörtént.
A munkálatok kevésbé sikerültek,
melyre ismét a Klapka utcai bejelentő hívta fel a figyelmet. A szemle igazolta a bejelentő állítását. A garanciális helyreállítás miatt ismét az osztályhoz fordultam
- A Kálmán utca 49. tulajdonosa 2
db gömbakác telepítését szeretné,
mely megkeresését továbbítottam
az illetékes felé. Több címen pótlást
kértek, mivel nem hajtottak ki a fák.
1. Báthory utca 8. 3 db vérszilva 2.
Kálmán utca 41. 5 db vérszilva 3. Ifjúság utca 2. 1 db vérszilva 4. Zrínyi
utca 25. 1 db gömbszivar 5. Klapka
utca 45. 1 db gömbjuhar
- A körzet 3 pontjára a virágosítás
miatt a Közüzemi segítségét kértem:
1. Nagysándor József tér 2. Mányoki
Ádám tér 3. Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár előtt. Május végén várható a címeken a virágültetés, de addig
is a Nagysándor és a Mányoki Ádám
téren a gaz levágása szükséges

- Körzetemben élők a Katonadombon és a Zápolya utcában kérték a
gyakoribb traffipax kihelyezését. A
renitens gyorshajtók megfékezése
érdekében Dunakeszi Város Rendőrkapitányától kértem intézkedését a
balesetveszély megszüntetése érdekében. Személyes találkozásunk alkalmával a kapitány úr jelezte, hogy
továbbította beadványomat az illetékes osztály felé
- Mondhatni, hogy a körzetben
található összes árok takarítására
szükség van. Az előzőek miatt a Közüzemi műszaki vezetőjének intézkedését kértem. A Brassói utca 9. előtti szikkasztó földárok, a Királyhágó
utca elején lévő földárok és a szemben lévő mederlapos árok, a Krúdy
Gyula utca 22. és a Tábor utca 3/A
előtti árkok tulajdonosainak külön
köszönöm, hogy ők maguk tartják
tisztán az árkokat. A műszaki vezető ígérete szerint májusban a város
közmunkásai fogják elvégezni az árkok takarítását, akik jelenleg mindösszesen hárman vannak
- A Klapka utcai csapadékvíz elvezető árok és a sínek közötti részen a
gaz levágását a Jogi osztály felé jeleztem, egyben intézkedést kértem
a MÁV felé, mivel a terület MÁV tulajdonában áll
- A közvilágítási hibák helyreállítása: Egyéni hibák: 1. Kálmán utca 45.
2-5. Király utca 14–18–22–24. Csoportos hibák: 1. József utca (RákócziTábor út közötti szakasz) 2. Tábor út
(József-Klapka közötti rész) 3. Klapka utca (Tábor-Zápolya között) 4.
Zápolya utca (József-Klapka között) 5. Gyártelepi aluljáróban szintén nincs közvilágítás. A közvilágítási hibák megszüntetése késett – csak
a József utcában gyulladtak ki a fények –, ezért 2 héttel később a probléma megoldás érdekében az illetékeshez fordultam. Pár nappal később a közvilágítást helyreállították
Tisztelettel:
Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Az idei felújítási tervek elfogadását követően a szakemberek felkészülnek a tervek
végrehajtására, melyek pár kivételtől eltekintve az intézmények esetében a nyári szünetre korlátozódnak. A körzetben
lévő intézményekben az alábbi felújítási munkák indulnak.
Eszterlánc Óvodában a locsoló rendszer felújítására, az
épület régi részen tisztasági
festésre, a titkárságon plusz
ablak beépítésére kerül sor.
Ezen kívül egy új kerékpár tároló állvány telepítésre kerül. A
Szent István Iskola elköltözése
miatt az óvodába új ételszállítási útvonal kell kiépíteni.
János utcai tagóvodában is
telepítésre kerül egy kerékpár tároló állvány, valamint a
csoportszoba nyílászárók utólagos szigetelésére, a kazán
és fűtés felújítására, valamint
tisztasági festését végzik el a
szakemberek.

Kedves Lakótársaim!
Bajcsy-Zs. u. 32. sz. alatti iroda épületben megújul a informatikai rendszer, új klíma berendezés és szúnyoghálók beépítésére kerül sor, kicserélik
a tárgyaló padló burkolatát és
felújítják a térvilágítást.
A Helytörténeti Múzeumban az előző évi nyílászárók
cseréjét követően a kőműves
javításokra és a múzeum belső tereinek teljes festésére kerül sor.
Folyamatban van a körzetünk legnagyobb beruházásának a Szakorvosi Rendelő
Intézet bővítésének és teljes
belső felújításának az előkészítése.
A közterületek faültetési programja az őszi időszakig szünetel, de ennek ellenére bátorítom lakótársaimat,

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
A nyárias tavaszban sok helyen megindultak a fejlesztések, itt a Lakótelep Szívében,
s ennek nagyon örülök, hiszen az ígéretemhez híven, teljesülnek azok a szerviz út
és parkoló építések, amelyeket a ciklus elején eldöntöttünk! Jelenleg a Barátság úti
tízemeletes házsorok közti rész második
üteme készül.
Ahol lehet új parkolóhelyeket is kialakítanak, s a zöld felületeket is megújítják a tervek szerint! Folyamatban van a
az újonnan elnevezett parkunk felújítása is, a tervek már elkészültek, egy kültéri fitnesz pálya, hamarosan kialakításra kerül, s az egész terület rendezése is meg
fog valósulni! A megszépült iskola, óvoda és bölcsőde, s a megújult szerviz utak,
egy olyan megfiatalodott lakótelepet mutatnak majd, ami az itt élők számára teszi
szebbé, élhetőbbé a mindennapokat. Az
régi-új park a Kőrösi park elnevezést kapta a képviselőtestülettől. Azért ezt a nevet javasoltam, mert a mellette lévő iskola miatt sokan már úgy is így ismerték, s
talán az iskolások még jobban szeretik és
vigyázzák majd, ha rendezése befejeződik. Folyik a Barátság úti útszakasz felújítása is, mely most közlekedési nehézségeket

hogy jelezzék felém faültetési igényüket, és az őszi faültetési szezonban is tegyük szebbé környezetünket egy-egy fa
ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott
szakemberek végzik el. Az
Önök feladata csak az, hogy a
kéréseikkel együtt vállalják az
ültetett fák gondozását. Kérem Önöket, hogy igényeiket
juttassák el részemre, hogy az
ősz folyamán ütemezni lehessen az ültetéseket.
Ütemezetten folytak az útjavítások. Itt is kérem önöket,
hogy az úthibákat jelezzék
számomra a lenti elérhetőségemen.
Örömteli, hogy egyre többen igénylik városszerte, és a
mi körzetünkben is újszülött
gyermekük számára a baba-

A Lakótelep Szíve
okoz, de ha elkészül szintén nagyban kön�nyíti majd életünket, ezért mindenki türelmét és figyelmét kérem szépen! Természetesen a kisebb felújításokat sem felejtem
el a körzetben, ezek ügyében folyamatosan egyeztetek az illetékes osztályvezető
asszonnyal. Nagyon sok program és lehetőség van ebben az időszakban a Katonadombon és a Városi Strandon is, élvezzék
ki minél többen ezek közelségét, hiszen
ez a közösség építésünk egyik fő célja.
A következő ilyen jó program a Gyermeknap lesz, remélem sok Lakótelep Szívé-

köszöntő csomagot, legutóbb
Mira, Izabella és Bíborka nevű,
újdonsült
lakótársainknak
adhattam át a csomagot, jó
egészséget kívánok nekik ezúton is, és az egész családjuknak!
Azok a szülők, akik nem hallottak még az önkormányzat
babaköszöntő csomagjáról,
a szükséges nyomtatványt
megtalálják a város honlapján az ügyintézés menü pont
alatt, a születési támogatás
aloldalon.
Igényeiket az alábbi e-mailben
jelezzék
számomra:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

ben élővel, s gyermekeikkel találkozhatok
majd!
Hamarosan kezdődik a Barátság út 45.
számú épület Duna felőli oldalán a parkoló javítása is! Kérem minden itt lakó és arra
járó türelmét a munkák ideje alatt!
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik
a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-06
számon hétköznap 8-19 óra közt, levélben
a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Már megszépülőben
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Interjú Tóth Csabával,
a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjével
Ezredes úr! Immár fél évtizede ön vezeti a rendőrkapitányságot, melynek teljesítménye évről évre
javult. A statisztikák azt mutatják, hogy jó munkát végeztek. Bizonyság erre, hogy Dunakeszi Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. áprilisi ülésen -, melyen beszámolt a rendőrség elmúlt
évi tevékenységéről – titkos szavazással elsőként önt tüntette ki a most alapított Dunakeszi Közbiztonságáért díjjal. Miközben gratulálok az elismeréshez, arra is kíváncsi vagyok; mi az eredményesség titka?
- Ezúton is köszönöm az Önkormányzat elismerését a díj megalapításával és odaítélésével, mellyel rangot adott a munkánknak, a rendőrség elismertségének. Mi a titok? A
munka, az odafigyelés, az hogy este
bármikor nyugodtan kitehetjük a lábunkat az utcára. De azt mindenkinek tudnia kell, hogy ez nem egyszemélyes tevékenység, hanem a csapat
munkája. Ezzel a díjjal úgy gondolom, az egész kapitányság tevékenységét ismerte el az Önkormányzat.
Egy erős, stabil maggal dolgozunk,
hogy minél jobb eredményeket érjünk el. Ez többnyire sikerül is, ezt
a színvonalat szeretnénk megőrizni, de ahol lehetséges, ott még jobb
eredmények elérésére összpontosítunk.
- Véleménye szerint ön mennyit
tudott hozzátenni vezetési módszereivel ahhoz, hogy évről évre javultak az eredmények, a statisztikai
mutatók?
- A felmérések azt mutatják, hogy
a munkahelyről a dolgozók elsősorban a rossz munkahelyi légkör miatt
mennek el, a körülmények szerepe
másodlagos. Én azon voltam az elmúlt években, hogy lehetőség szerint
mindkét terület feltételein javítsak.
Nem vagyok híve annak, hogy állandóan cserélgessük az embereket,
igyekszem mindenkivel, amíg csak
lehet együtt dolgozni. A munkahelyi körülményekben, a rendőrkapitányság működési, környezeti feltételrendszerében óriási változást hoztak az elmúlt évek. Legplasztikusabban képekkel tudom alá támasztani,
melyek jól mutatják, hogy egykoron hogyan nézett ki a rendőrkapitányság, és napjainkban milyen körülmények között dolgozhatunk, fogadhatjuk ügyfeleinket. Az elmúlt öt
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évben hatszázmillió forintnál is többet költöttünk az épület külső és belső felújítására, melynek nagyságát jól
tükrözi a rendőrkapitányság jelenlegi állapota.
- Hogyan sikerült ilyen jelentős pénzügyi forrást előteremteni a
nagy volumenű felújítások, átalakítások megvalósításához?
- Az Európai Unió és a magyarországi TAO pályázati forrásaiból sikerült elnyerni a felújításhoz szükséges
pénzt, amely közel sem volt egyszerű, hiszen Pest megyében 13 rendőrkapitányság van, és mindegyik pályázott. Intenzíven lobbiztunk, hogy
a nyertesek között legyünk, hiszen
mi nemcsak a rendőrségi épülettel
rendelkezünk, hozzánk tartozik a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
szállója is, melyen laknak BRFK-s és
készenléti rendőr kollégák is. Ahogy
szoktam mondani, „mi nagy falat
vagyunk”, együtt kell gondolnunk
a két épületre. Önerőből is több tízmilliót költöttünk a szálló felújítására, amióta én itt vagyok. Ráadásul az
Önkormányzat is jelentős támogatást biztosított.
- Milyen a kapitányság szakmai
összetétele, felkészültsége? Korábban hallottuk, hogy éppen az említett kiváló lakhatási körülmények
miatt sok fiatal teljesít itt szolgálatot, ám életkoruk miatt érthetően
kevés rutinnal rendelkeznek. Most
milyen képet mutat az állománytábla?
- Az állomány 60-70 százaléka tapasztalt kolléga, akik több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A fiatalokat, az új munkatársakat be kell
tanítani, akik csak 3-4 év szolgálat
után ismerik meg igazán a területet, az embereket, a helyi adottságo-

kat. Ez nem egyszerű feladat, hiszen
nagy a működési területünk, három
város – Dunakeszi, Göd, Fót – mellett Csomád tartozik hozzánk. A fiatalok betanítása folyamatos, ám a
társadalomban tapasztalható munkaerő mobilitás minket sem kerül el,
ezért, akik egy idő után elhagyják a
pályát, azokkal nem tudunk mit kezdeni. Gondoskodunk a pótlásukról
és igyekszünk minél vonzóbbá tenni
a rendőri hivatást.
- Négy település, több mint százezer lakosának a közbiztonságáért
felelnek. Mindezért a fővárosi agglomerációban, Budapest szomszédságában. Milyen kihívást jelent ez a
bűnmegelőző, felderítő munkájukban?
- Jelentőset, hiszen a statisztikák, a
bűncselekmények számai azt mutatják, hogy egy település minél távolabb van Budapesttől, ott annál kevesebb a probléma. Ráadásul az ottani
kollégák ismerik a helyi bűnözőket.
Nálunk viszont – egyrészt hatalmas
a terület, másrészt – a bűnelkövető általában nem helyi lakos. Működési területünkön több nagy bevásárlóközpont van, melyek nem kevés
többletmunkát okoznak a számunkra, hiszen heti szinten fordulnak elő
szabálysértések, vagy bűncselekmények, közlekedési balesetek. Különösen a hétvégéken zsúfoltak az üzletek, tele vannak a parkolók, ami
azt jelenti, hogy szinte megelőzhetetlenek a bűncselekmények, a balesetek. Az viszont feltétlenül jó hír,
hogy ezek száma már közel sem an�nyi, mint érkezésem előtt volt. Tudom, azt ez kevésbe vigasztalja, akinek a sérelmére követték el, de a
szakmai korrektséghez hozzátartozik, hogy minden bűncselekményt
sajnos nem tudunk megelőzni.

A kitüntetett Tóth Csabának gratulált Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő is
Bűncselekmények mindig is lesznek,
miként sértettek is, ám mi arra törekszünk, hogy ezek az elviselhetőség szintjén maradjanak.
- Melyek a legjellemzőbb bűncselekmények Dunakeszin?
- Fehérgallérosoknak hívjuk: csalások, sikkasztások, idősek ellen elkövetett bűncselekmények. A vagyon
elleni bűncselekmények sorában az
erőszak nélküli lopásokat tudnám kiemelni. Meg kell említeni a közlekedéssel kapcsolatos bűncselekményeket is, melyek száma igen jelentős,
ilyen pl. az ittas vezetés. Van, aki már
reggel is ittasan ül kocsiba! A halálos
balesetek bűncselekmény kategóriába
tartoznak. Tényszerűen ki kell jelenteni, hogy nagyon sok a fegyelmezetlen, a szabályokat be nem tartó gépjárművezető, akik kiszűrésén, a közlekedési fegyelem megszilárdításáért
sokat dolgozunk. Jelentős kihívást jelentenek az úthálózatok, napjainkban
különösen nagy felügyeletet igényel
az M2-es bővítésével járó közlekedési helyzet. Jelentős a torlódás, nincsenek elkerülő utak, az emberek idegesek, türelmetlenek. Lényeges kérdés,
hogy a 2x2 sávosra bővülő M2-es forgalmát hogyan tudja majd fogadni az
M0-s csomópont, bővül-e?
- Régebben gyakran hallhattuk
azt az országos szlogent, hogy polgárbarát rendőrségként szeretnék
szolgálni a lakosságot. Véleménye
szerint az önök munkájában ez tetten érhető?
- Mi nyitottak vagyunk a polgárok
felé a nap 24 órájában. Minden egyes
észrevételükre reagálunk, hozzánk
bármikor fordulhatnak. Mielőtt a
Pest Megyei Rendőrnapot megrendeztük, nyílt napokat tartottunk, jöhettek iskolások, bárki, aki kíván-

csi volt a munkánkra. Gyereknapok
környékén rengeteg iskolában, óvodában megjelenünk. Dunakeszi és
gödi nyugdíjas klubokban tartunk
előadásokat, kapcsolatban vagyunk
az egyházakkal, a családsegítőkkel,
polgárőrökkel, részt veszünk a lakossági fórumokon. Együttműködünk a helyi önkormányzatokkal.
- Mit tapasztal, a lakosság hogyan vélekedik a rendőrökről?
- A régi leegyszerűsített, felületes megnyilatkozásokat felváltotta a tényszerű véleménynyilvánítás,
amely – s ezt örömmel mondom –
évről évre kedvezőbb. Az állampolgárok látják, érzékelik, hogy napjainkra átalakult a rendőrség személyi állománya, felkészült, polgárbarát rendőrök teljesítenek szolgálatot.
A kedvező(bb) megítélés érdekében
vezetőtársaimmal együtt sokat dolgozunk. De az is tény, hogy aki nem
felel meg az elvárásnak, az kimarad
a rendszerből. Ugyanakkor az éremnek két oldala van, fontos az állampolgárok részéről a jogkövető magatartás, ugyanis ha agresszív a másik
fél, a rendőr sem tud mindig higgadt
maradni. Jónak tartom, hogy kevés
panasz érkezett az intézkedő munkatársakra, melyek többsége nem
volt megalapozott, az ügyészség is
elutasította őket.
- Milyen erényekkel kell rendelkeznie egy rendőrkapitánynak,
hogy ilyen közösséget tudjon formálni? Ebben a tevékenységben szerepet játszott, hogy egykoron pedagógus volt?
- Azt szoktuk mondani, hogy aki a
polgári életből jött az többet lát, mint
aki eleve a rendőrségnél, a rendvédelmi pályán kezdett. Civil elő életemben tanítottam általános és kö-

zépiskolában, valamint szakmunkásképzőben is, ami igen emberpróbáló volt akkoriban, de mindenképpen
sok muníciót adott a rendőri tevékenységemhez. Dunakeszire érkezésem előtt közel húsz évig osztályvezetőként dolgoztam a rendőrség kötelékében. Igyekszem minden kollégából
- képessége és adottságai alapján – a
maximumot kihozni, de azt is tudom,
hogy mindenkinek lehet rossz napja. Elég rugalmas vezető vagyok annak ellenére, hogy a rendvédelemnél
szolgálva megkövetelem a fegyelmet,
a feladatok tisztességes végrehajtását.
- Úgy tudom, hogy elöljárói a következő öt évre is önt nevezték ki a
Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetésére. Mit tart a legfontosabb feladatnak, amit mindenképpen meg
szeretne valósítani?
- Az eddigi eredmények megőrzését, a kapitányság létszámának stabilizálását. A rendőrszálló felújítását még ebben az évben szeretnénk
befejezni. Továbbra is azon dolgozom, hogy – az optimális munkahelyi környezettel, jó műszaki és gépjármű parkkal rendelkező kapitányságon – rendőreink szeressenek itt,
ebben a közösségben dolgozni. Természetesen fontosnak tartom, hogy
az önkormányzatokkal megőrizzük
a napi szintű kapcsolattartást, a korrekt, segítő együttműködést. Igyekszem minél több rendezvényen megjelenni, képviselni a rendőrséget,
mindenhová szívesen megyek, ahová meghívnak.
- Köszönöm a beszélgetést, további eredményes tevékenységet kívánok önnek, és a kapitányság valamennyi munkatársának.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Két kilométer
hosszú járda
épül a Fóti úton
Április 23-án elkezdődtek a Fóti út északi oldalán 1,9 kilométer hos�szon, 1,5 méter szélességben a járda felújítás kivitelezési munkálatai
a Repülőtéri út és Határ úti csomóponttól a Verseny úti vasúti körforgalomig. A kivitelezés nettó 55,5 millió forintból valósul meg – tájékoztatta a Dunakeszi Polgár városi magazint Csopják Anita, a Dunakeszi
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.

Csopják Anita
osztályvezető
szervezi és
irányítja a
munkálatokat

- Az ingatlanok előtt felújításra kerülő közel két kilométer hosszú területre jellemző a nem rendezett,
rossz minőségű járdaszakaszok és járda nélküli szakaszok váltakozása, ezért
Dunakeszi Város Önkormányzata úgy rendelte meg
a Fóti útra vonatkozó felújítási tervet, hogy annak részét képezze a szabványos
járdakialakítás. Az egységes városkép érdekében az
útfelújítási terv részét képezi még a zöldfelület rendezése is, melyet a Magyar
Közút útfelújítási munkái
után kívánunk kialakítani
– tudtuk meg az osztályvezető asszonytól.
Csopják Anita elmondta, hogy a járda vonalvezetését teljes egészében az
ingatlanhatárok határozzák meg.

- Ahol a járdaszakasz
utat keresztez, ott kiépítik
a gyalogosok számára az
akadálymentes áthaladást
biztosító felületet. A kivitelezés része még a nyomvonalban érintett gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése a Fóti út mindkét
oldalán – ismertette a műszaki kivitelezés részleteit.
- A Gardénia köz környezetében egy gyalogos átkelőhely létesítése vált szükségessé, a Fóti
út jobb oldalán csatlakozva a meglévő járdához. A
Magyar Közút 2016-ban
megadta a közútkezelői hozzájárulását, engedélyezte a gyalogos átkelőhely létesítését. Az idén
viszont, amikor bejelentettük a gyalogátkelőhely
létesítését, kifogással élt
és további tervek kidol-

Viacolorból épül az új járda

gozását kérte. A kivitelezés ugyan megkezdődött,
de a közvilágítás telepítésére újabb kiviteli terveket
kellett megrendelnünk,
melynek birtokában tudjuk folytatni a kivitelezést. A gyalogátkelőhely
kiépítésével egy ütemben
történik a Gardénia köz
és Határ út közötti szaka-

szon a járdakiépítés, így
biztosítva lesz az egybefüggő járda a Fóti út teljes hosszában – mondta
Csopják Anita, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály vezetője.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Építik az M2 autóút új pályáját
A közlekedők számára közismert, hogy javában tart az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2x2 sávossá bővítése, amely jelentős forgalmirend változással, sebesség korlátozással és az előzés megtiltásával jár, ami április végétől
újabb változásokkal egészült ki, mivel az M0-ás és Dunakeszi között a fővárosba vezető pálya mindkét sávját lezárták.

A
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Dunakeszi északi határában
már épül az új pálya

z intézkedés következtében a jobb pálya 2x1 sávosra változott Vác és Budapest irányába. A Budapest felől érkezők gyors kihajtását és
az M2-esen keletkező torlódás megelőzését szolgálja, hogy a dunakeszi kihajtónál elsőbbséget élveznek
a Fótot Dunakeszivel összekötő úton
közlekedőkkel szemben.
A lapunknak nyilatkozó Serfőzőné
Kozma Ilona alezredes, Dunakeszi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője türelmet, és
egymást segítő udvarias közlekedést
kér a gépjárművezetőktől.

Dunakeszi Város Önkormányzata
intenzíven lobbizott annak érdekében, hogy ne a Budapest és Vác között tavaly tavasszal elkezdődött beruházás megkezdésével egy időben
zárják le a fővárosba vezető két sávot
Dunakeszi és az M0-ás között, hanem a lehető legkésőbbi időpontban.
A város vezetői elérték, hogy nem a
kivitelezők munkaszervezési szempontjai, hanem a lakosság érdeke élvezzen elsőbbséget, melynek eredményeként csak most, április végén
került erre sor, amikor elkezdték a
két sáv bővítését, az új leállósáv kiépítését.

Tavaszi
szemétszedéssel
indítottuk a szezont
Összefogással elnyerhetjük
a felújítás támogatását

„Támogasd te is
egy kutyafuttató
felújítását!”
A Bayer Állategészségügy a KUTYATÉR program keretein belül idén is felújít egy kutyajátszóteret, melynek
elnyeréséért országszerte akció indult.

A

mindennapi életünk
és tetteink arról tanúskodnak,
hogy
Dunakeszin
igazi
közösség alakult ki és a lakosság mindig szívvel-lélekkel áll
a jó ügyek mellé, fogjunk ös�sze és támogassuk együtt szavazatunkkal a dunakeszi Szent
István Parkban lévő kutyafuttatót. Korábban a Let's Colour
Magyarország pályázatát hasonló szavazással sikerült megnyernünk, akkor a Bárdos Lajos Általános Iskola udvara
szépülhetett meg.
A dunakeszi kutyafuttatót
figyelmes lakosaink nevezték
be, valamint Kárpáti Zoltán, a
körzet képviselője, aki szívén
viseli az általa megálmodott

Szent István Parkban lévő kutyafuttató sorsát, megkérte a
Programirodát, hogy segítsük
a szavazás népszerűsítését a lakosság körében.
Szavazni a www.dunakeszi.
hu weboldalán közölt felhívásnál és a körzet önkormányzati képviselőjének, Kárpáti Zoltánnak a Facebook oldalán lehet.
A település (Dunakeszi) és
cím (Szent István Park) kiválasztása után a „Szavazok”
gombra kattintva tudja érvényesíteni voksát. Május 31-ig
hetente egyszer, egy kutyafuttatóra lehet szavazni.
Hajrá gazdik, nyerjük meg
városunknak és a kutyusoknak a futtató felújítását!

- Azért küzdöttünk, hogy a
legnehezebb időszak - amikor
csak 2x1 sávon közlekedhetnek
az autósok Dunakeszi és az M0ás között – a nyári tanítási szünet idejére essen, amikor sokkal kisebb a reggeli csúcsforgalom. Ezt sikerült elérnünk, és
ha minden jól megy, szeptemberre elkészül a most lezárt szakasz, amelyen már ősszel – a leálló sávval együtt – három sávon haladhat a kétirányú forgalom, amíg elkészül a jelenleg
használt jobb pálya – mondta lapunk megkeresésére Dióssi

Csaba polgármester, aki a lakosság türelmét kéri, de mint
fogalmazott, az M2-es 2x2 sávossá bővítése és az M2-est a 2.
számú főúttal összekötő út építése a jövőnket szolgálja.
Dunakeszi északi határában
már szépen kirajzolódik az
M2-es új pályája, amely előrevetíti azt a biztató képet, hogy
az átadás után kényelmes autózás közben már csak múló emlékként gondolunk a jelenlegi
nehéz közlekedési helyzetre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A tavalyi Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap sikere óta
többen jelezték, hogy részt vennének szemétszedésen, csak
éppen valami okból akkor lemaradtak az időpontról. (Mint
ismeretes: októberben több, mint 240-en vettek részt az eddigi legsikeresebb köztisztasági napon városunkban.) A két
testület tagjai ezért úgy döntöttek, hogy az igazi tavasz
első napjait egy lelkes kis lakóközösséggel fogjuk tölteni
környezettakarítás keretében.

K

olcsár
István,
ifj.
Czáder Károly, és Gáti
Mirkó derítették fel
azt a helyet, mely a
Pipa utcától északra helyezkedik
el, és ahol a tél folyamán több helyen került sor illegális hulladéklerakásra. A szóban forgó földutak
mentén, (a Váci Mihály és a Pipa
utcákra merőleges irányban) 4 helyen raktak le nagyobb mennyiségű szemetet: autóalkatrészeket, leégetett kábelburkolatot, inert törmeléket, háztartási hulladékot,
egyéb környezetszennyező anyagokat. A lelkes
önkéntesek valamint
a két testület tagjai
szelektíven, fajtánként válogatva szedték ös�sze, rakták zsákokba vagy deponálták a több
köbméternyi hulladék kupacokat.
(Az eszközöket kesztyűket, zsákokat - a Közüzemi
Kft. bocsátotta rendelkezésünkre, a hulladékot szintén ők szállították el.) A szóban
forgó földutakat egyébként futók,
kerékpározók is használják, akik
felháborodásukat fejezték ki egyes
embertársaink viselkedése miatt,
akik felelőtlenül szennyezik környezetünket. Mi megragadtuk az
alkalmat, hogy az itt sportolók segítségét kérjük: jelezzék a mezőőrségnek vagy a rendőrségnek, ha illegális hulladéklerakót érnek tetten. (Mezőőrség – Rácz István:
70-339-4738 ) Az önként jelentkezőknek pedig ezúton szeretnénk
megköszönni a munkájukat.
Az előző években rendszeres
jelzéseket, kérdéseket kaptunk
gallyazással, lomtalanítással kapcsolatban. Ezért ismételten felhív-

juk a figyelmet az alábbiakra: a
háztartásokban keletkezett lomot
a Közüzemi Kft. a hulladékszállítási napokon elszállítja. Az apró
lomot a cég logójával ellátott zsákokba kérik kikészíteni. Nem minősül lomnak: építési-bontási törmelék, WC-csésze, mosdókagyló, veszélyes hulladék, autógumi,
valamint olyan anyagok, melyek
egyébként szabályosan szelektíven
gyűjthetőek! Nagyobb mennyiségű építési törmelékhez konténer
rendelhető a cég telephelyéről (27341-789 ), kisebb mennyiségűhöz logóval ellátott zsákot lehet venni a Szent István u.
1. telephelyen, és
több más helyen,
melyekről a Kft.
weboldala ad tájékoztatást.
Az apró zöldhulladékot az ismert zsákokba, a
10 cm-nél nem vastagabb gallyakat 2
méteres hosszúságban, max. fél méteres átmérővel kötegelve kérik kirakni a zöldhulladék-gyűjtő járatnapokon. Kérjük, a tavaszi munkák
szezonjában akár ismétlő jelleggel
is tájékozódjanak a cég honlapján (http://www.dkkozuzemi.hu),
mert friss ismeretekkel, szabályos hulladékkezeléssel, a szelektív hulladékgyűjtésben való részvétellel milliókat takaríthatunk
meg a Mi városunknak!
Kérjük, továbbra is keressenek
bennünket környezetvédelmi, városrendezési kérdésekkel elérhetőségeinken:
rendezettvarosert@freemail.hu,
06-20-923-5149 /László Erzsébet/.

Tisztelettel:
Nyíri Márton, tanácsadó
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Ünneplőbe öltözött szépkorú
emberek várakozással teli
vidám zsibongása betöltötte a József Attila Művelődési
Központ színháztermét 2018.
május 2-án kora délután. Az
elmúlt évtizedek szorgos
munkájáról árulkodtak az
üdvözlésre nyújtott kezek,
ám az ősz hajú hölgyek és
urak ma is csillogó tekintettel, kíváncsi érdeklődéssel hallgatták az őket köszöntő Zupka Sándor elnök
tiszteletet és szeretetet
kifejező gondolatait. Az emberiség egyik legszebb ünnepét, Anyák napját, és a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub tagjainak születésnapját ünnepelte a város egyik
legnagyobb és legaktívabb
civil közössége.

Anyák napja

- a közösség szeretete

több órás közös ünneplés
kezdetén
Koncz Zsuzsa A család című – felvételről
elhangzó – dala szinte kivétel
nélkül mindenkit megérintett,
amely a szeretetről, a családról,
az édesanya senki máshoz nem
hasonlítható szerepéről, a tiszteletről szólt. E gyönyörű, szívbe markoló dal megszólaltatásával köszöntötte klubtársait az
elnök úr, melyhez hozzáfűzte a
közösség tagjai iránt érzett tisztelettől és szeretettől áthatott
mondatait.
Az ünnepi műsorfolyam a
Bárdos Lajos Általános Iskola 3. a osztály tanulóinak zenés,
verses összeállításával folytatódott, amelyben az édesanyákat

többsége már hosszú évek óta
nagymama is, de nem kevesen
vannak, akik dédnagymamák.
Zúgott a taps, s bizony potyogtak a könnyek is!
A műsorvezetői ceremóniát a
nyugdíjas klub egyik „ifjú” tagja, Radvánszki Edit látta el, akinek a közreműködőkhez és a
többszáz fős ünnepelt társához
mindig volt egy kedves mondata, amely a szeretetről, a közösségi együttlét éltető erejéről
szólt.
József Attila Mama című versének elhangzása közben láthatóan sokan „küzdöttek”, hogy
kordába tartsák érzelmeiket.
Megható és megindító pillanatoknak lehettünk szemlélői.
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub mindenkori vezetőit és tagságát dicséri, hogy az
aktív, munkában eltöltött évti-

köszöntötték a fiatalok, akiktől a legdrágábbat, az életet kaptuk. Fábián Katalin tanárnő diákjai vastapssal fogadott igényes műsorukkal nemcsak az
öltözékükben, de lelkükben is
ünneplőbe öltözött szépkorú
édesanyákat köszöntötték, akik

zedek után is tartalmas élettel,
sokszínű programokkal, művészeti csoportokban örömmel
vállalt közreműködéssel formálják széppé mindennapjaikat. Bizonyság erre a „Nagymamák kórusa”, amely Balogh
Györgyi vezetésével Galga men-

A
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Merksz Ferencné és Mengyi Ilona (jobbról balra) 95. születésnapját
ünnepelte a közösség a többi születésnapossal együtt

ti, erdélyi és bukovinai dalokkal
kedveskedett az ünnepelteknek,
a meghívott vendégeknek.
Az érzelmek hullámain „utazó” közönségnek Zupka Sándor
elnök egy verssel és egy rendkívül szellemes, ám a humort, az
öniróniát sem nélkülöző történet közreadásával szerzett vidám perceket.
A dunakeszi klub, az ország
egyik legnagyobb és legelismertebb nyugdíjas közössége, melyet megtisztelt jelenlétével Borsi
Sándorné, a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének alelnöke is, aki az üdvözlő mondatok után Kibédi Ervin Ahogy a napok rövidülnek
című versével köszöntötte az
édesanyákat: „Ahogy a napok
rövidülnek/Úgy érzem, mintha köd borulna rám,/ Ahogy
az éjjelek lehűlnek/Mind gyakrabban jut eszembe anyám./”…
s idézte a többi versszakot is
mély átéléssel, és vers soraival
azt kérte: „… Bárhol is vagy,
hát fordulj vissza/Az ember
másként nem tehet/ És csókold
meg, amíg nem késő/Azt az ál-

dott édes szívet/ Ha még lehet,
ha még lehet.”
A klub életében szép hagyomány, hogy a jeles születésnapjukat ünneplőket kedves műsorral, virággal, tortával köszöntik.
Így volt ez május 2-án is, amikor
előre megkomponált ceremónia
szerint gratuláltak szépkorú társaiknak, akik közül tizennyolcan ünnepelték a 75., tizenketten a 80., ketten, Belvári Sándorné és Fejes Sándorné 85.,
Merksz Ferencné és Mengyi Ilona a 95. születésnapot, akiknek
a Nyugdíjasok énekkara egy igényes összeállítással kedveskedett. Dióssi Csaba polgármester
az ünnepelteket, a klub tagságát
meghatóan szép gondolatokkal
köszöntötte, fejezte ki az önkormányzat és személyes nagyrabecsülését a város köztiszteletnek
örvendő polgárainak.
Kedves hangulatú rendezvény
közös tánccal, vacsorával zárult,
amelyet – mint azt több ünnepelt is elmondta - maradandó
szép emlékként őriznek szívükben.
Vetési Imre
Fotó: Pass Dezső

Ballagás 2018
Városunk egyik kiemelkedő eseményére, a Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium ballagási ünnepségére május 4-én került sor. Előző este fáklyás felvonulással
"búcsúztak" a diákok, s a Polgármesteri Hivatalnál találkoztak Dióssi Csaba polgármesterrel és Erdész Zoltán alpolgármesterrel.

A

gimnázium
aulája most is zsúfolásig megtelt. A csengő
megszólalása után a
három osztály végigjárta a feldíszített tantermeket, majd az épület előtt elhaladva visszatértek az
aulába, ahol megkondították a
millenniumi harangot.
A Himnusz elhangzása, majd
az iskolazászló bevonulása után
Nyíri István igazgató mondta el
ünnepi beszédét.
– A mai napon 100 végzős diák
sorakozott fel a színpadon életének egyik legnagyobb napján, a
ballagáson. Véget ér egy korszak
és megkezdődik egy újabb, hiszen
a vég mindig egy újnak a kezdete.
A továbbiakban köszönetet
mondott a szülőknek, akik éveken át együttműködtek gyermekeik nevelésében és oktatásában.
Majd így folytatta: – Mi tanárok,
évtizedek óta töretlen lelkesedéssel és hittel végezzük munkánkat,
fáradozunk azon, hogy újabb és
újabb generációknak adjuk át azt
a tudást, mellyel felvértezve megállják a helyüket a jövőben, s életük boldog és sikeres lesz…
Ezt követően méltatta a három osztály tanulmányi sikereit.
A 12.a átlaga 4,62, 20 felső fokú
és 37 középfokú nyelvvizsgát szereztek. A 12.b osztály tanulmányi
eredménye 4,56, felsőfokú nyelvvizsgát 16-an, középfokút 27-en
teljesítettek. A 12.c osztály 4.69
átlaga is kimagasló, nyelvvizsgáik 8 felsőfokú illetve 24 középfokú. Mindhárom osztály tanulói
eredményesen szerepeltek tanulmányi és sportversenyeken kultúrában, és példamutató közösségi életet éltek. Egy végzős diákot idézett: „A közösség, aminek
én is tagja vagyok, előrevisz. Motivál és ösztönöz. Egymás tisztelete, elfogadása mellett arra, hogy
jobbak legyünk, mint eddig voltunk.”
Végezetül így szólt a ballagó
diákokhoz: – Köszönöm nektek,
hogy nagyon sokan szeretettel
fordultatok felénk és szorgalmas,

érdeklődő tanulásotokkal fenntartjátok a reményt bennünk.
Igen, érdemes tanítani. A sikerek közösek, tanár és diák együttes tevékenységének eredményei.
A 11. évfolyam nevében Halász
Nóra búcsúztatta a ballagókat, s
az ő nevükben Szabó Réka (Bán
Tamással közösen írt beszédében) köszönt el az Alma Matertől.

Nyíri István igazgató
A csapatzászló átadása, majd a
szalagkötések után kezdetét vette
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára az elismerések
átadása.
Dióssi Csaba polgármester városi jelvényt és jutalmat adott át
azoknak, akik 13 éven át kitűnő
eredményt értek el. Átvehette az

elismerést Badrudin Panna, Cseh
Noémi, Somodi Karolina 12. a
osztályos, Forgó Boglárka, Vántus
Katalin 12. b osztályos, valamint
Almási Zita 12.c osztályos tanuló. A Pedagógusok Radnóti-díját idén Bánhegyesiné Topor Gizellának ítélte a tantestület. A díjat ugyancsak a polgármester adta
át, akinek megköszönte Nyíri István, hogy ebben az évben is biztosították a díjjal járó elismerés
fedezetét.
A Tanulók Radnóti-díjában részesült Reif Roland 12.b, Bán Tamás és Cseh Noémi 12.a osztályos
tanulók, Szilágyi Botond ugyancsak 12.a osztályos igazgatói különdíjat vehetett át. A Jó tanuló – jó sportoló elismerésben
Felek Benedek, a Tanév jó sportolója díjban Papp Dóra Lujza 12.a
osztályos diákok részesültek. A
gimnázium Jó sportolója elismerésben Kokavecz Kata, igazgatói
különdíjban Lucz Anna részesült,
mindketten a 12.a osztályból.

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adományozott Lenau díjat dr. Mervald
Anna elnökasszony adta át Reif
Roland 12.b, valamint Thoma
Réka 12.a osztályosoknak. A Rotary club 15 éve alapított 200 ezer
illetve 100 ezer forintos ösztöndíját ez alkalommal Bán Tamásnak
illetve Kovács Nórának (12.c) adta
át Nagy Sándor. Az egy esztendeje, Soponyai Istvánné által alapított 100 ezer forintos Anyáknapidíjat Péter Emese kapta, aki tavaly
érettségizett s jelenleg kimagasló
eredménnyel tanul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követte a jutalomkönyvek átadása.
A Szózat elhangzása után a
végzősök által közösen összeállított búcsúzó énekkel ért véget a
ballagási ünnepség, melyet követően, május 7-én elkezdődtek az
érettségi vizsgák.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Sör

ÉS

PALIO
Siena legnépszerűbb turista
látványossága
a több évszázados
múltra visszatekintő
Palio

Gimnáziumunk immár negyedszer pályázott sikeresen az Erasmus+ külföldi szakmai továbbképzéseket támogató uniós programra, amelynek hatása nem csak
pedagógiai, nyelvi szempontból felbecsülhetetlen, de olyan hasznos ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagítja kollégáinkat, amelyek elősegítik az európai
szemlélet beillesztését az intézményi oktatásba. A bécsi és a sienai helyszínről
két olyan régi hagyományról számolunk most be, amelyek turisztikai szempontból sem utolsók.

A
Ráthné
Murányi Rita
tanárnő
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sienai Paliót sokan egy különleges lóversenyként ismerik, holott ez a július és
augusztusban Siena főterén
megrendezett reneszánsz őrült vágta és
az azt megrendező kontrádák átszövik
és meghatározzák minden sienai polgár életét. Az etruszk hagyományokig
visszanyúló versengése a város kerületeinek, kontrádáinak, bonyolult szabályok és szokások szerint zajlik, amit egy
közönséges turista nem ért meg. Igazából a helyiek nem szeretik, ha a külföldiek részt akarnak venni az ünneplésükben. Többször előfordult már, hogy
bizony ellenséges kontrádák verekedésébe belekeveredtek a versenyre érkező látogatók, de ez nem hatja meg a
sienaiakat. A másik érdekesség pedig
az, hogy a győztes kontráda fizet az őt
támogató kontrádáknak, ugyanis a futam előtti egyházi áldásban a lónak kiáltott „Vai e torni vincitore!”, vagyis,
menj és térj vissza győztesen az ő felfogásukban annyit tesz, hogy minden esz-

közzel akadályozd meg, hogy az ellenséges kontráda lova nyerjen. Talán ez a
keresztény liturgiával átszőtt történelmi vadság és ősi harciasság teszi felejthetetlenné és egyedülállóvá ezt a viadalt, amire özönlenek a külföldiek, akik
sokszor több ezer eurót fizetnek egyegy jobb helyért.
A bécsi továbbképzésre érkező kollégákat, így engem is, a sör és a kávé helyi
szentélyébe, a 180 éves múltra visszatekintő Ottakringer Sörgyárba kalauzolták el, ahol megismertettek minket a
sörfőzés rejtelmeivel, a gyártás menetével, a gyár történetével. Megtudhattuk
azt is, hogy csak egyetlen tartály kiürítéséhez is 60 éven át kellene hétköznap
egy, hétvégén két rekesz sört elfogyasztanunk. Ezután megkóstoltuk a legismertebb márkák mellett (Ottakringer
Helles, Gold Fassl) vörös és bio sörkülönlegességeket is. Mindezt megkoronázta a friss, ropogós, még forró sörperec, amely német nyelvterületen a sör
szinte kötelező kiegészítője. Ezt köve-

tően betértünk egy „kis feketére” a híres Hawelka kávéházba.
Az ódon hangulatú, békebeli kávézó a bécsi művészek kedvelt találkahelye, morgós pincérekkel,
de kitűnő kávéval. Megízlelhettük a „kis fekete” és a „kis barna”
közötti különbséget. (Ez utóbbihoz kávétejszín is jár.) Természetesen egy eredeti sacher tortaszelet sem maradhatott el a Café Sacherben. Elsétáltunk még a Café
Centralhoz, a Landtmannhoz, a
Demelhez, és még számos híres
kávézóhoz, amelyeket érdemes
mindenkinek felkeresni, ha Bécsben jár.
Ráthné Murányi Rita
és Stadler Lilla

Idén új helyszínen
lesz a nyári tábor
Az Önkormányzat idén is élményekben gazdag vakációról szeretne gondoskodni a Dunakeszin élő általános
iskolás gyermekek számára; ezért a városi tábor idén
is megnyitja kapuit a kalandra vágyó gyermekek előtt!

Megkostóltuk
a népszerű
osztrák
sörkülönlegességeket

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban
(közleményben) megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

M

ivel az idei évben
a Duna-parti tábor területén fejlesztési munkálat zajlik, ezért ebben az évben
ideiglenesen a tábor helyszíne a
Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola területe, illetve környéke lesz. Cím: Dunakeszi, Radnóti Miklós utca 29.
Mint azt a Dunakeszi Programiroda vezetőjétől, Szabó
Katalintól megtudtuk – sok
egyéb szempont mellett – azért
esett a választás a Fazekas iskolára, mert a szomszédságában
van sportpálya és a Gérecz Attila Tanuszoda, melyben külön
igény esetén a táborozó gyerekek számára biztosítják az
úszás lehetőségét.
A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és
Könyvtár által szervezett tábor
naponta 11 órát üzemel:

hétfőtől –péntekig, 7:30-tól –
15:30 óráig; Ügyelet: 6:30-tól
és du. 15:30-tól – 17:30-ig.
Táborvezető idén is a közkedvelt Roska Péter lesz, akinek az elérhetősége:
Tel.: 06-30/ 348 5453 ;
e-mail: roskapeter@gmail.com.
Jelentkezni az iskolákban
igényelt, illetve a www.dunakeszi.hu weboldalon letöltött
jelentkezési lapot kitöltve lehet. A jelentkezési lap a gyermek osztályfőnökénél adható
le 2018. május 22-ig. Amennyiben férőhely hiányában nem
tudják biztosítani adott turnusban a gyermek a táboroztatását, június 5-ig e-mailben jelzik a szülők felé.
A táborral kapcsolatos részletes információkat és a letölthető jelentkezési lapot alább –
a kapcsolódó fájlok opciónál –
találják.
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Bölcsődék napja 2018
Az első magyarországi bölcsőde megalapításának 166. évfordulója alkalmából városunkban is
megrendezték a Bölcsődék napját, köszöntve településünk három intézményének dolgozóit.

Király Ildikó
Dióssi Csaba
polgármestertől
és Szabóné Ónodi
Valéria igazgató
asszonytól vehette
át az "Év kisgyermek
nevelője" kitüntetést

A

z ünnepséget Szabóné
Ónodi Valéria, a Dunakeszi Óvodai és Humán
Szolgáltató Központ és
Könyvtár igazgatója nyitotta meg:
– Örvendetes, hogy az elmúlt
években sikerült a szakmai munkát
magasabb szintre emelni. Ezt bizonyítja az is, hogy a tavalyi és az idei
nevelési évben tett szakmai látogatásaink során egyre jobb tapasztalatokat szereztünk nem csupán a gondozó, de a nevelő munka területén
is. A bölcsődei munkában az elmúlt
években szemléletváltás történt.
Már nem csupán a gyerekek fizikai
és testi jólétéről gondoskodunk, hanem egyre inkább elterjed az a nézet,
hogy a gyermekeket nevelni is kell.
Hiszen ez nagyon érzékeny életkor,
de munkatársaim megértették ezt.
Megalapítottuk a Bölcsődei Szakmai
Munkaközösséget, ennek munkájában minden bölcsődevezető és csoportvezető részt vesz.
Dióssi Csaba polgármester bevezetőben gratulált az elért fejlődéshez.
Fontos, hogy szemléletváltás előtt
áll egy olyan szakma, aminek most
már a 166. évfordulóját ünnepelhetjük. Majd így folytatta: – A világon
az első intézmény megnyitása 1844ben történt Párizsban. Hazánkban
a szabadságharc leverését követően
1852. április 21-én nyílt meg az első
bölcsőde Brunszvik Teréz kezdeményezésére. Akkoriban kezdett jelentősen átalakulni Magyarország társadalmi berendezkedése. Megjelent
a munkásosztály és megjelent az a
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jelenség, hogy a hölgyek – akik korábban több ezer éven át csak a családjuk és az otthoni munka szolgálatában voltak – beálltak az ipari munkavállalók sorába. Ezért is volt igény
egy ilyen intézményre, amely akkor
5 szobából és 38 gyermekből állt.
– A szakma, azóta nagyon sokat
változott, de napjainkban egyik legjelentősebb területe az életünknek,
hiszen a legdrágább kincsünket, saját gyermekünket bízzuk Önökre.
Az elmúlt két évben bővítettük a Garas utcai bölcsődét, energetikai fejlesztések is történtek s az idei évben
elindul az újabb bölcsőde építése.
– De ne csak a múltról beszéljünk,
hiszen komoly fejlődés előtt áll ez a
szakma – folytatta a városvezető. A
kormány népesedéspolitikai terveivel kapcsolatban többek között elmondta: – Az elmúlt években arról lehetett beszélni, hogy a gyerekvállalási kedv 2010 előtt nagyon alacsony volt. A statisztikák alapján egy
szülőképes nő csupán 1,2 gyermeknek adott életet, azonban minimum
kettő kell ahhoz, hogy a társadalom reprodukálja önmagát. 2010-től
számtalan olyan változás következett be, ami igyekezett ezt a számot
feljebb vinni. Jelenleg 1,5-nél tartunk, de ez még mindig kevés… Egy
egészen új program meghirdetése
előtt állunk. Várakozásaink szerint
a várható program plusz lendületet
ad majd, hiszen nem kisebb célt tűzött ki Magyarország miniszterelnöke, mint azt, hogy 2030-ra érjük el a
2-es számot, amivel képesek leszünk

a népességünket megtartani… Úgy
gondolom, ha ez a rendszer elindul
és a magyaroknak ténylegesen sikerül változtatni a gondolkodásukon,
akkor ismét felértékelődik a nagycsalád… Ha sikerül az említett célt
elérnünk, akkor az Önök munkájára
a jövőben még nagyobb szükség lesz
– mondta befejezésül Dióssi Csaba.
Az ünnepség keretében átadta az
„Év kisgyermek nevelője” elismerést a Garas utcai bölcsődében egy
évtizede dolgozó Király Ildikónak.
A laudációból – melyet az igazgató asszony ismertetett – megtudhattuk többek között, hogy jelenleg csoportvezetőként kisgyermek nevelői
feladatot lát el. Aktívan vesz részt a
bölcsődei szakmai munkaközösség
tevékenységében. Hivatásában felkészült, nagyfokú empátiás készséggel
rendelkezik, A gyermekek mindennapjait alkotó tevékenységekkel teszi
tartalmasabbá. Csoportjában összetartó szülői közösség jött létre. Tudatosan képezi magát, mind szakmailag, mind emberileg kiemelkedő
egyéniség.
A bölcsődei dolgozókat egy-egy –
városi emblémával ellátott – háti táskával ajándékozta meg a polgármester, majd a Dunakeszi 4 Muskétás
Sportegyesület Rock and Roll táncegyüttesének különböző korosztályú
versenyzői szórakoztatták az ünnepelteket. A nyilvános program befejezését követően szakmai-módszertani tanácskozásra került sor.
Katona M. István
A szerző felvétele

Virtuózok

– ismét versenyben

Elkezdődött a Duna TV nagy népszerűségnek örvendő zenei tehetségkutató műsorának negyedik évada, a Virtuózok. A múlt
évben városunkat és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolát Ungár
Cecília képviselte a Tinik kategóriájában. Ő akkor a középdöntőig jutott el. Most ismét szurkolhatunk, mivel a Kicsik kategóriájában Kováts-Szőcs Benedek bravúros zongorajátéka bűvölte el a zsűrit a televízió által is közvetített selejtezőben.
Mindketten Dr. Domoszlai Erzsébet tanítványai.

Z

ongorázik, akrobatikus rock and roll táncot tanul, novellákat
ír, balettozik, tollasozik, hobbi szinten úszik, számítógépen programokat ír, nagyon sokat olvas, virágot ültet és süteményt süt. Ennyi is
elég a 12 éves Benedek elfoglaltságaiból. Ahogy fogalmazott, nem szeret tétlenkedni.
Családja körében beszélgettünk, ott voltak testvérei, a
10 éves Blanka, a 8 éves
Viola és időnként feltűnt
a 6,5 éves Brúnó.
– Mikor kezdtél zongorázni?
– Négy éve. Magam sem
gondoltam, hogy eddig eljutok. Volt egy pianínónk,
anya leült játszani, én
sokszor belepötyögtem, aztán úgy gondoltam, szeretném
kipróbálni. Találkoztunk Erzsike nénivel,
ő azóta is a tanárom.
Nagyon igényes, követelménytámasztó, maximalista tanár, és sokat kell
gyakorolnom, de
megéri.
– Ha befejeződik a zeneiskola, továbbra is a zongorát
választom, hogy majd művészi pályára léphessek. Olyan
műveket szeretnék játszani,
amiket jól meg tudok jeleníteni. Emellett az írással és a zeneszerzéssel sem hagyok fel. Most
kezdtem el egy regényt írni, jelenleg ötven oldalnál tartok.
Két év után már egészen jól
ment a zongorázás, és 2016
novemberében
kategóriájában megnyerte a zeneiskola által meghirdetett Országos Farkas Ferenc Zongoraversenyt.

Ez már fontos siker volt. Egy
év múlva indult a Kodály Zoltán Zongoraversenyen, akkor
éppen átlépte a korcsoportját,
így második helyezést ért el.
Ugyanebben az évben Csillaghullás című saját szerzeményével megnyert egy országos zeneszerző pályázatot.
– Közös döntés alapján neveztük be a Virtuózokba –
mondja az édesanya Anita.
– Videofelvétellel és tanári ajánlással kellett jelentkezni és több meghallgatás után jutott be
a fiam a selejtezőbe.
Bartók Béla: Román
kolinda dallamok zongorára – I. sorozat című zenedarab előadása elragadtatta a zsűrit. Várdai István Liszt Ferenc díjas
csellóművész a billentyűleütéseit Kocsis Zoltánéhoz hasonlította. A biztos
továbbjutást jelentő hegedűt pedig Balázs János Liszt Ferenc díjas zongoraművésztől vehette
át, aki különleges,
egyedülálló zongorajátékát emelte
ki indoklásában.
A családi háttér
nem mindennapi. Az óvodás Brúnó mellett a három nagyobb gyermek magántanuló. Édesanyjuk – aki egyébként
magyar-német szakos tanár és
elvégezte a pénzügyi és számviteli főiskolát – otthon gondoskodik előmenetelükről. Három
nyelven olvas meséket gyermekeinek. Jelenleg előtérben van a
nyelvtanulás a már középfokon
beszélt angol mellett az orosszal
ismerkednek. A harmadikos és
negyedikes lányok a hatodikos

Együtt a család, Benedek édesanyja mellett

matematika könyvet használják. Ők is tanulnak zenét a művészeti iskolában, Blanka furulyázik, de később oboán szeretne tanulni, Viola ütőhangszeres
és várhatóan tagja lesz a jól ismert Drums Ütőegyüttesnek.
Brúnó pedig majd csellózni szeretne. S mindezek az otthoni
foglalkozások, beleértve Benedek napi több órás gyakorlását,
a család egyetlen nappali szobájában történik. Az édesapa Gábor rendszergazda egy cégnél.
Benedekről elmondta Dr.
Domoszlai Erzsébet, hogy nagy
akaraterővel tanulja a hangszert, ennek meg is látszik az
eredménye. Az elődöntőre egy
különleges, rendkívül bravúros
szerzeménnyel készülnek.
Összegzésként idézzük Farkas Pált, a művészeti iskola
igazgatóját: – Domoszlai Erzsébet nem csak kiválóan vezeti
intézményünk zongora tanszakát, hanem a tehetségfejlesztő
módszerével rövid idő alatt növendékei nagy részét olyan magas szakmai szintre juttatja el,
hogy ilyen kiváló eredmények
születnek. Kollégáit ösztönzi,
segíti munkájukban, intézményünk meghatározó egyénisége, aki több mint ötven éve
neveli, irányítja pályára kiváló szakmai tudással növendékei sokaságát, hogy aztán zongoraművészként, tanárként találkozhassunk velük intézményünkben, vagy az ország és
a világ különböző pontjain.

Büszkék vagyunk rá, példamutató, értékteremtő, emberközpontú, fáradhatatlan munkájával országos elismertséget szerzett a szakmában.
Zárszóként:
Kováts-Szőcs
Benedek lenyűgöző játékát legközelebb május 18-án láthatjuk a Duna Televízió Virtuózok elődöntőjében.
Katona M. István
A szerző felvétele

ZONGORISTÁK
SIKEREI
A 2018. április 27-29-én
Szentendrén megrendezett Orbán György + Zongoraversenyen nagy sikerrel szerepeltek a Dunakeszi Művészeti Iskola növendékei.
I. korcsoport: Oroszki
Tamás Sándor I. díj és Különdíj a legjobb Orbán előadásért. (felkészítő tanár:
Dr. Domoszlai Erzsébet
Különdíj)
III. korcsoport: Kosz
Teodóra III. díj és Különdíj a legjobb Bach előadásért. (felkészítő tanár: Pálos Grácia)
IV. korcsoport: Bán Balázs I. díj. (felkészítő tanár:
Szkubán Judit Különdíj)
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Városi Gyereknap
a Katonadombon!
Május 27-én a legkisebbeké a főszerep, ismét gyerekzsivajtól lesz hangos a Katonadomb!
A hagyományos, gyereknapi programok mellett idén újdonsággal is készülnek a szervezők,
mégpedig egy izgalmas ötpróbával! A gyerekek
játékos akadálypályákon vehetnek részt, ahol
különböző próbatételek teljesítésével nyerik el
méltó jutalmukat. Ennek keretében lehetőség
lesz íjászatra, horgászatra, lesz lengőteke és
céllövölde, valamint Dunakeszi vaktérképén kereshetnek kincseket a fiatalok. A városi sportegyesületek bemutatói és különböző gyermekműsorok töltik meg élettel a színpadot, délután
17 órakor Balássy Betty és Varga Feri gyerekelőadását élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt.
Az ugrálóvárak az Önkormányzat jóvoltából idén
is ingyenesek, az önkormányzati sátornál pedig
lufiosztással várják a gyerekeket. Mókából, kacagásból és jó hangulatból nem lesz hiány, találkozzunk május 27-én, vasárnap a Katonadombon!

22 Dunakeszi Polgár

A Hollandiából érkezett vendégek megtáncoltatták
a gyereksereget Dunakeszi főterén

Király-napi korfball fesztivál
Néhány órára akár holland városnak is nézhették volna Dunakeszit május 2-án, ugyanis a Városi Sportegyesület Dunakeszi ifjú korfballosai együtt ünnepeltek a Hollandiából érkezett vendégeikkel a Király Napját. Volt a Fő téren minden,
ami szem-száj ingere: kifestés, hajlakkozás, holland zenére
táncolás, valamint egy mindenki örömére szolgáló közös
edzés zárta a napot.

K

oninginnedag a Holland Királyság egyik
nemzeti ünnepe, melyet április 30-án ünnepelnek. Ezen a napon született
ugyanis Beatrix királynő édesanyja és egyben elődje, I. Julianna.
A Koninginnedag lehetőséget ad
a királynő számára, hogy köszönetet nyilvánítson az őt szolgálók
iránt. 2013. április 30-án Beatrix
aláírta azt az okmányt, amellyel
lemondott a trónról fia, Vilmos
Sándor javára, és a trónörökös ezzel Hollandia új uralkodójává vált.
Ennek következtében 2014-től
Koningsdag – magyarul: A Király
Napja – a nemzeti ünnep új neve,
melyet az úgynevezett Narancs
Bizottságok szerveznek.
Hogy miért is írunk erről? Nos,
május 2-án szinte narancssárgába borult Dunakeszi Fő tere, és a
holland nemzeti játéknak számító korfball itteni követői lepték
el a polgármesteri hivatal mögötti területet. A mintegy 150 gyereket kifestették, a hajukat lakkal
befújták, majd a sportág itteni lelke, Nagy Bandor irányításával egy
őrült fesztivál kezdődött el.
„Immár negyedik alkalommal
ünnepeljük meg Dunakeszin a
Király Napját, és idén is érkeztek
hozzánk holland vendégek, akik
nemcsak megtáncoltatták a gyerekeket itt a Fő téren, hanem a Szent
István Általános Iskolában edzést
is tartanak nekik” – árulta el Nagy
Bandor, a VS Dunakeszi korfball
szakosztályának vezetője.
Városunk
sportigazgatója,
Seltenreich József – aki palacsintá-

val is kedveskedett a gyerekeknek
– elmondta, immár a városi sportegyesületben az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sportág a
korfball, ráadásul valamennyi helyi általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül
oktatják is a másodikos osztályosoknak.
„Külön öröm, hogy ezúttal is elfogadták a meghívásunkat a hollandok, hiszen velük vált igazi
bulihangulattá ez az ünnep. Amikor először megszerveztük a Király Napját, akkor egyrészt a Fő
teret, másrészt a sportágat is népszerűsíteni szerettük volna. Mára
a kezdeti negyven gyerekből százötven korfballozó fiatal vált” – jelentette ki Seltenreich József.
A mulatság után – ahol holland zenére holland táncot lejtette
mindenki, aki arra járt – mindenki átment a Szent István Általános Iskolába, ahol a WSS holland
korfball csapat tagjai egy nagy
közös edzést tartottak valamen�nyi gyermeknek, akik nagyon élvezték a játékos, ugyanakkor komoly tréninget. Ezzel persze nem
ért még véget a nap…
„A WSS az edzést követően egy
edzőmeccset is játszott a nyári,
budapesti U21-es világbajnokságra készülő magyar válogatottal.
Az eredmény tökéletesen mellékes volt, a lényeg, hogy a fiataljaink egy kemény erőpróbán vannak immár túl” – közölte Nagy
Bandor, akiről csak a nap végén
került le a narancssárga parókája
és köntöse.
M. L.

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

VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló

Június 2. szombat 18 óra
Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola Et Vie Dance tánccsoportjának
nyilvános vizsgaelőadása

Június 9. szombat 19 óra
Uray György Pinceszínház:
„A pillangók szabadok”
Jegyár: 1.800,- Ft

Június 6. szerda 14:00 óra
Nyugdíjas Klubdélután: Ivónap
„Táncos mulatság”
műsor és tánc

Június 16. szombat
9-13:00 óráig
Bababörze

Június 6. szerda 18 óra
Monográfia Könyvbemutató
Dunakeszi története I. kötet 1910-ig
Köszöntőt mond:
Dióssi Csaba polgármester
A könyvet bemutatja:
Csoma Attila igazgató

Június 20.szerda 14:00 óra
Nyugdíjas Klubdélután:
„Egy festmény születése”
Június 18. hétfő – 22. péntek
9-16:00 óráig
Színjátszó és Kézműves tábor
Babják Annamária és
Ceglédi Gabriella vezetésével
Jegyár: 17.000 ,- Ft/fő/hét

Június 22. péntek
18:00 órai kezdettel
Gellérfi Pál realista rajzolónak
„A hihetetlen, szürke valóság”
címmel nyílik kiállítása a Magyarság
Galériájában. A Dunakeszin élő
képzőművész kizárólag 0.3-0.5-ös
grafit ceruzákkal készült rajzai
átfogó képet adnak eddigi művészeti
tevékenységéről.
A kiállítással egybekötve a megújult
Magyarság Galériát ünnepélyes
keretek között Tuzson Bence
országgyűlési képviselő adja át.
A kiállítást Nagy Emil, a Brunerszky
Galéria vezetője nyitja meg.
A tárlat megtekinthető július 13-ig.

Június 22. péntek 20:30 óra
Szentivánéji koncert a KÖRÖNDÖN
Június 26. kedd
10:00 -14:00 óráig
Véradás a Járműjavító Kft. dolgozói
részére a VOKE József Attila
Művelődési Központban
Június 25. hétfő – 29. péntek
7:30 – 16:30 óráig
valamint
Július 09. hétfő – 13. péntek
7:30 – 16:30 óráig
Fotós nyári napközi
Ár: 25.000 ,- Ft/fő/hét, mely
tartalmazza a 3x étkezést és a
programköltségeket
További információ: Torzsa Lajos
(www.torzsalajos.hu)
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Júniustól indulnak a táborok
a balatonakarattyai üdülőben
Mint arról már korábbi cikkeinkben beszámoltunk, 2017-ben elkészült és átadásra került Dunakeszi Város
balatonakarattyai üdülője. A balatoni üdülő közvetlen vízparti telken helyezkedik el, saját stranddal rendelkezik és összesen 45 fő + 4 fő kísérő befogadására alkalmas.

Az Önkormányzat tavaly épített üdülője közvetlenül
a Balaton mellett van

A

z Önkormányzat kiemelt célja, hogy elsősorban Dunakeszi
diákságának, a mai

kor elvárásainak megfelelően emelt minőségű rekreációs
lehetőségeket biztosítson. Az
üdülő épülete egyszerre alkal-

mas diákok és kísérőik üdültetésére, továbbá ezzel párhuzamosan külön apartmanokban
több család elszállásolására.
Városunk iskoláinak igazgatói ősszel megtekintették az
üdülőt, majd februárban részt
vettek egy megbeszélésen és
részletes tájékoztatást kaptak
az üdülővel kapcsolatban, melyet lehetőségük volt továbbítani a szülők felé. Dunakeszi oktatási intézményeinek iskolánként összesen két, egy-egy hétre szóló turnust biztosított az
Önkormányzat a nyári szünet
ideje alatt. Mivel nem minden
iskola kívánt élni a lehetőséggel, így a városi sportegyesületek, művészeti csoportok is lehetőséget kaptak, hogy Balatonakarattyán szervezzék meg
sporttáboraikat, akik örömmel
fogadták a lehetőséget. Többek között a Dunakeszi Kiscicák kosárcsapat, a VSD számos

szakosztálya, a zeneiskola balett csoportja és az ütős együttes is örömmel kérvényezték a
városi üdülőt. A városi sportegyesület korfball szakosztálya már korábban, szezonon
kívül kipróbálta a balatoni intézményt. Az iskolák közül a
Szent István Általános Iskola egyik osztálya a szezon kezdetével, június 4-én veszi birtokba az üdülőt egy osztálykirándulás keretében, valamint
a Bárdos Lajos Általános Iskola is szervez július elején tábort.
Hogy a vidám hangulat adott
legyen, az üdülő közös helyiségét Vámos Robi és a Táblácska
csapata színesítette, ezúton is
köszönjük munkájukat.
Reméljük, hogy mindenki maradandó élményekkel
gazdagszik majd az új üdülőben! – írja közösségi oldalán
Szabó Katalin, a Dunakeszi
Programida vezetője.

Irány a Sereg!
Felhívás önkéntes tartalékos katonai szolgálatra!
„A honvédelem nemzeti ügy!” Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik tanulmányaik, vagy civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét! Szereti a kihívásokat és szeretne tenni otthona és környezete
biztonságáért? Kipróbálná a katonai szolgálatot? Jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!

M

inden nemzet hadereje
a hivatásos katonákon
túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik,
akik veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak. Az ország valamennyi, így a dunakeszi járásában is megalakul a területi elven szervezett önkéntes tartalékos
század. A célunk az, hogy szükség
esetén helyben rendelkezésre álljon kiképzett, felkészített, alkalmazható erejével, hogy ne legyen
olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, kiképzett katonai erővel!
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A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, amely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó
honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
A tartalékosok felkészítése helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 kiképzési napban és
alkalmazásukra is itt kerül sor.
Az önkéntes tartalékos katonai
szolgálatot támogató munkáltató a munkavállalójának tényleges
katonai szolgálatteljesítési időtartamára kompenzációra jogosult.

Támogassa Ön is a honvédelem
ügyét, támogassa munkavállalóit a
tartalékos szolgálat létesítésében!
A területvédelmi tartalékos katona az önként vállalt szolgálatért
szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra, a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára illetményre,
laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és ruházati ellátásra, szociális juttatásokra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.
A tanulmányokat folytató tartalékos katonáknak lehetőségük van
honvédségi ösztöndíjra is pályázni,
amelyek tovább növelhetik a szolgálattal kapcsolatos juttatásaikat.

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár,
a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Az önkéntes
tartalékos szolgálatra személyesen a polgármesteri hivatalokban
és kormányablakokban a kijelölt
ügyintézőknél, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő
toborzó irodában lehet jelentkezni. A regisztrációs lap letölthető a www.iranyasereg.hu, vagy a
hadkiegeszites.hu oldalról.
Dunakeszi Járási Hivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szja-bevallás: hosszabb
nyitva tartassál segít a NAV
Az szja-bevallási tervezetekkel és minden szja-bevallással kapcsolatos kérdésben, problémában
a megszokottnál hosszabb nyitvatartási időben segítenek a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati kirendeltségei.
Ügyfélszolgálati
kirendeltség

2018. 05. 14.
Hétfő

2018. 05. 15.
Kedd

2018. 05. 16.
Szerda

2018. 05. 17
Csütörtök

2018. 05. 18.
Péntek

Központi
Ügyfélszolgálat

8:30-18:00

8:30-18:00

8:30-18:00

8:30-18:00

8:30-18:00

Vidéki
kirendeltségek

8:15- 17:30

8:15-16:00

8:15-16:00

8:15-16:00

8.15-12:00

NAV pontok

8:15-15:30

8:15-15:30

8:15-15:30

8:15-15:00

8:15-12:00

Ügyfélszolgálati
kirendeltség

2018. 05. 21.
Hétfő

2018. 05. 22.
Kedd

Központi
ügyfélszolgálat

Pünkösdhétfő - Zárva

8:30-20:00

Vidéki kirendeltségek

Pünkösdhétfő - Zárva

8:15-16:00

NAV pontok

Pünkösdhétfő - Zárva

8:15-15:30

A szokásos nyitvatartási időn túl intézhető adóügyek:
• szja-bevallással, bevallási
tervezettel kapcsolatos ügyintézés
• csekkigénylés
• Ügyfélkapu-ügyintézés
• bankkártyás fizetés

Téli-nyári
gumi csere!
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Négy esztendő alatt négy osztályt léptek felfelé
a VS Dunakeszi férfi asztalitenisz csapatának tagjai

Jövőre már az NB I-ben
pattog a labda
Hatalmas sikert aratott az NB II Észak-Kelet csoportjában szereplő felnőtt asztalitenisz csapatunk. A VS Dunakeszi miután 14-4-re verte a Gödöllő csapatát, a bajnokság vége előtt két fordulóval megnyerte az aranyérmet, és feljutott az NB I-be. Négy év alatt négy osztályt lépett előre a
csapat, ráadásul eddig veretlenül menetelt az idei szezonban.

A

mikor Dunakeszin ismételten beindult az asztalitenisz, és a sportág bekerült a városi sportegyesület
szakosztályai közé, már akkor arról
beszélt mindenki, hogy a férfi csapat
célja nem lehet más, mint legalább az
NB I-be való feljutás. Persze ezt mondani könnyű volt, hiszen az építkezés
igencsak alulról kezdődött, hiszen a
csapat négy éve a megye II. osztályába lett besorolva, ám onnantól kezdve
minden évben megnyerte az aktuális
bajnoki címet, így a mostani szezont
már az NB II-ben kezdte a csapat.
Lindner Ádám szakosztályvezető már az év elején megfogalmazta, hogy a megerősített csapatnak bizony fel kell jutnia az NB I-be. Egymást követték a győzelmek, és mikor
az elmúlt hétvégén a Gödöllő ellen asztalhoz állt a csapat, már tudni lehetett, győzelem esetén már bajnokként vághat neki a gárda az utolsó két fordulónak. Mi más lehetett a
végeredmény, mint 14-4 a Dunakeszi
javára, így az utolsó pontot követően
jöhetett az ünneplés.
„Egészen elképesztő, amit a csapat
produkált az egész évben, hiszen eddig veretlenül menetelt, és az lenne
a koronája a szezonunknak, ha veretlenül lennénk bajnokok. Egyelőre
még barátkozunk azzal, hogy négy
év alatt négy osztályt léptünk felfelé… Ám azt még ezekben az örömteli napokban is pontosan tudjuk,
egyszer minden sorozat megszakad.
Az NB I már teljesen más kávéház,
és ha nem tudjuk megerősíteni a csapatunkat, akkor bizony a bennmaradás kiharcolása is nagyon nehéz
lesz” – jelentette ki lapunknak Lindner Ádám, aki kiemelte, a sikerben
elévülhetetlen érdemei vannak a városi sportegyesületnek és a helyi önkormányzatnak.
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A csapat tagjai (balról-jobbra): Zakar Kristóf, Oroszki Viktor, Klucsár Péter,
Kishegyi Ákos. A képen nem szerepelnek, de néhány mérkőzésen játszottak:
Wagner Viktor és Vándor András

Arra a kérdésre, miszerint a sokszoros válogatott játékos a szakosztályvezetői posztból visszatér-e a
Dunakeszi színeiben az asztalhoz,
csak annyit mondott, egyelőre az
Extraligában játszik, de a tervei között természetesen szerepel egy-két
év múlva, hogy játékosként is segítse városunk csapatát.
Egészen a Gödöllő elleni meccsig
veretlenül állt a VS Dunakeszi legjobbja, Oroszki Viktor, ám a rangadón elszenvedte szezonbeli első vereségét.
„Már teher volt rajtam a veretlenség, látszott már, hogy mindegy hogyan, de mindenki engem akart legyőzni. Majd hetven meccset vívtam meg győztesen, és végül a sors
iróniája, hogy eredményességben a
mögöttem lévő gödöllői játékos vert

meg először. Jól tudjuk, hogy a másodosztályban még többet kell nyújtanunk, de hiszem, hogy az NB I-ben
is megálljuk majd a helyünket” – fogalmazott Oroszki Viktor.
A csapat Benjaminja, a még ifjúsági korú Kishegyi Ákos azt emelte ki,
hogy számára nagy lehetőség volt a
felnőttek között játszani, hiszen így
tudott a legjobban fejlődni.
„Az új szabály miatt, miszerint
minden csapatban egy fiatalnak is
játszania kell, rengeteg játéklehetőséget kaptam. Úgy érzem, nem éltem vissza ezzel a lehetőséggel. Nagyon jó érzés ebben a csapatban játszani, és az itt szerzett tapasztalatot
kamatoztatni tudtam a saját korosztályos versenyeimen” – állította Kishegyi Ákos.

M. L.

Mozdulj Dunakeszi!
Idén is megmozdul Dunakeszi! Immár harmadik alkalommal rendezi meg az Önkormányzat a minden
évben oly népszerű és közkedvelt Mozdulj Dunakeszi! -t városunk tömegsport programsorozatát.

2018. május 28. és szeptember 7. között, az előző
évekhez hasonlóan minden hétfőn, szerdán és pénteken 18:30-19:30-ig profi és szakképzett edzők várják a mozogni és feltöltődni vágyókat a Dunakeszi
Katonadombon. Hétfőnként Kutasi Kelly (KELLYS
Fitness), szerdánként új belépőként Péter Zsófi (Harmónia Központ), péntekenként pedig Nagy Amarilla
(Dream Factory Fitness) mozgatja meg Dunakeszi
lakosságát.
Idén nyáron sem maradnak újdonságok és meglepetések nélkül a mozdulók. A 40+ korosztályt akik táncra és vidámságra vágynak - Radvánszki
Edit veszi kezelésbe, aki szenior örömtáncot tart
majd a Mozdulj Dunakeszi! keretén belül hétfőnként 17:30-18:30-ig szintén a Katonadombon.
Az érdeklődők idén három meglepetés vendégre
számíthatnak, de hogy kik lesznek azok, az egyelőre maradjon titok! Annyit már most elárulhatunk,
hogy a jó hangulatból, ajándékokból és izomlázból
nem lesz hiány.
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Izgalmas összecsapáson szerezte meg
a bajnokaspiráns skalpját a Kinizsi

A küzdeni akarás diadala
A férfi futsal bajnokság NB II Keleti csoport Felső-házának 8. fordulójában a rájátszás mérkőzései
közül talán a legnehezebb feladat várt Bita Lászlóra és játékostársaira, akik a bajnokaspiráns
Rubeola FC Csömör együttesét fogadták május 4-én a Radnótiban.

Komáromi,
a Dunakeszi
Kinizsi kapusa
több alkalommal
bravúrral védte
a csömöriek
lövéseit

K

énoszt Ferenc edző fiatalokkal teletűzdelt csapatát
ezúttal is hatalmas tapssal
köszöntötte a hazai publikum, de nagyon sportszerűen fogadták a listavezető Rubeola együttesét
is, melyet népes szurkolótábor kísért
el a dunakeszi rangadóra. A nagy érdeklődéssel várt találkozó előtt a helyi futsal klub nevében Hódi Richárd
műsorvezető, az együttes állandó
helyszíni szpíkere köszöntötte a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub egyik
leghűségesebb szurkolóját és segítőjét, a 60. születésnapját ünneplő Berecz Istvánt, aki a számára ajándékként felkínált kezdőrúgásból a vendégek kapufáját találta telibe a kezdőkörből! Óriási ováció fogadta a
sokak által megirígyelt bravúros teljesítményt, amely megalapozta a találkozó hangulatát is.
A Kinizsi tapasztalt, rutinos játékosai közül egyedül csak a válogatottat is megjárt Bita László lépett
pályára, aki – mint szinte valamen�nyi találkozón – az együttes „karmestereként” irányította a fiatal csikócsapatot, amely a Komáromi, Bita,
Milavecz, Sóvári, Gémesi összeállításban kezdte a mérkőzést. A nagy
iramú, fordulatokban gazdag, néhol
a kemény összecsapásokat sem nélkülöző rangadó elején a Csömör lépett fel támadólag, ám a 4. percben
mégis a fiatal, 17 éves Skulka révén
a Dunakeszi Kinizsi szerezte meg a
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vezetést (1-0), amely szemmel láthatóan felszabadította a „lélektani gátat” a hazai együttesben. A Kinizsi
akcióját ezúttal is Bita László vezette fel, aki remek ütemben passzolt a
jobb oldalon érkező fiatal játékosnak, aki nagyszerűen használta ki a
kínálkozó lehetőséget. A gól után a
vendégegyüttes szurkolói még nagyobb hangerővel énekeltek, síppal,
dobbal bíztatták kedvenceiket. A Kinizsi ultrái sem maradtak le szurkolók a „hangversenyében”, bár ezúttal kevesebben voltak, mint a korábbi mérkőzéseken.
Remek volt a hangulat, mindkét
csapat nyílt sisakkal támadott, de az
első félidő végét jelentő sípszóig már
egyik sem tudott gólt szerezni, ami
- többek között - köszönhető volt a
Kinizsi hálóőrének, Komárominak,
aki bravúros védéseivel megakadályozta, hogy a Rubeola Csömör kiegyenlítsen.
A második félidő elején a vendégek még nagyobb erővel támadtak,
melyet a 23. percben tudtak gólra
váltani, Maruzsi jóvoltából (1-1). A
hazai publikum nagy örömére szinte egy perc sem telt el és újra a Kinizsinél volt az előny. Kénoszt Ferenc
edző nem hiába szavazott bizalmat a
fiataloknak, akik közül ezúttal a másik 17 éves játékos, Fehér juttatta vezetéshez a Dunakeszit, amely ezzel a
szép góllal nyerte meg a Felső-házi
rájátszás rangadóját, amely az utol-

só másodpercig rendkívül izgalmas
volt. Bitaék sikeresen védekeztek a
Rubeola rohamai ellen, és győzelmükkel megszerezték a bajnokaspiráns nagyon értékes skalpját. Bravúros teljesítmény volt, aminek az sem
csökkenti a sportértékét, hogy az
NBI-be tartó Csömör is tartalékosan
érkezett Dunakeszire.
A találkozó után a csömöriek játékosa elismerte, hogy önmagukhoz képes gyenge teljesít nyújtottak,
fásultak voltak. Mi volt a siker titka? – kérdeztem Bita Lászlótól, aki
nevetve azt mondta: „Nem volt itt a
Temő”, majd komolyra fordítva hozzátette: „Mindent megtettünk, hogy
legyőzzük a csömörieket, nem akartuk, hogy idén is Dunakeszin ünnepeljék a bajnokság megnyerését.”
Nagyon boldog volt Kénoszt Ferenc, a Kinizsi mestere is, aki a csapat teljesítménye mellett a gólszerzőket dicsérte: - Mindkét találatunkat a
fiatalok szerezték, ami önmagáért beszél. A hogyan továbbra így válaszolt:
- Még van két mérkőzésünk, bízom
az éremszerzésben. A nyáron majd eldönti a vezetőség, hogyan tovább.
Percekig zúgott a taps, készültek a
szelfik és a fotó a győztes csapatról,
amely legközelebb május 11-én 20
órakor – lapunk nyomdába adásával
egy időben – a harmadik helyen álló
Kazincbarcika együttesével játszik,
amely ugyancsak izgalmas összecsapásnak ígérkezik.
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert

Erős mezőny
LABDARÚGÁS
a Nemzetközi Military Az egykori kiváló
versenyen Alagon
labdarúgót ünnepelték
Szabadi Lajos 70 éves
A Dunakeszi Vasutas labdarúgó csapatának egykori
kiváló védőjátékosát, Szabadi Lajost köszöntötték 70.
születésnapja alkalmából a hajdai játszótársak, a nagyszerű futballisták. A város egyik népszerű éttermében
rendezett ünnepségen a sok-sok bajnoki év során összekovácsolódott remek sportemberek színes sztorizások
közepette idézték fel a több évtizede átélt élményeket,
nagyszerű győzelmeket, régi „titkokat”.

J

A Kincsem Nemzeti Kft. idén is megrendezi hazánk legrangosabb military versenyét az Alagi Militaryt a pünkösdi hétvégén a Tréningközpont nyári pályáján. (bejárat a Pálya utca felöl). A három versenyszámra 70 lovat
neveztek. Május 18-án pénteken hagyományoknak megfelelően díjlovaglással kezdődik a program.

A

leglátványosabb versenyszám a terep,
19-én
szombaton
10:00 órakor kezdődik. A tervek szerint a vizes
kombináció fogja most a legtöbb nézőt vonzani, de a nagy
angol ugrás és a technikás sarkok típusú akadályok is sok látogatóra számíthatnak. A terep
napot a Sport 2 élőben közvetíti. 20-án vasárnap a díjlovaglás lesz a fókuszban és az eredményhirdetés.
A legnépesebb mezőny az
egy csillagos számban indul,
ennek megfelelően itt lesz a
legtöbb magyar induló is. A király kategóriában a CCI***-os

számban Szabó Orsolya és Dr.
Tuska Péter képviseli a hazai
színeket. Sikeres szerepléssel
kvalifikálhatják magukat a következő világversenyekre. Várják a biztatást!
A versenyigazgató Bus Antal elmondta, hogy az évről-évre fejlődő tereppálya a Kincsem
Nemzeti Lovasprogram keretében valósult meg és amely remekül illeszkedik a közel ötszáz telivér mindennapi munkájához. A rendezvény és számos gyermekprogram idén is
díjtalan, így remek program lehet a május 19-i lovasverseny
minden csald számára.
Krebs András

ó érzés volt látni, hogy milyen példaértékű sporttársi,
baráti szeretettel köszöntötték
Szabadi Lajost a játékostársak.
Szabadi Lajos, a baráti hangulatú születésnapi ünnepség
után idézte fel labdarúgó pályafutását, amely 1964-ben Kalocsán kezdődött.
– Középiskolai történelem
tanárunk, Kiss György megalakította az iskola foci csapatát,
akinek remek kapcsolatai révén ifjúsági korú csapatunk a
felnőttek között szerepelhetett
a járási bajnokságban – emlékszik vissza a kezdetekre, majd
arról mesél, hogy a csapat „nagyok” között is helytállt, bent
maradt a járási osztályban.
Az iskolai futballt felváltotta
a katonaság, ahol a Flottillához
került csapatszolgálatra.
- Sokat sportoltunk, a katonai csapat egyik játékosa megsérült, akinek a helyére én kerültem 1966-ban. Így játszhattam a Budapest bajnokságban.
- Hogyan kerültél Dunakeszire?
- Többször játszottunk megyei csapatokkal, s így figyelt

fel rám a Dunakeszi Vasutas
és 1968. szeptember 2-án - a
leszerelésem után - kerültem
Dunakeszire. Az általam nagyon kedvelt Dunakeszi Vasutasban 15 évig játszottam. Ma
is jó érzéssel gondolok vissza,
hogy milyen jó csapatunk volt,
a hosszú évek alatt sok nagyszerű labdarúgó szerepelt az
együttesben. A védelemben én
leginkább a fejjátékommal kitűntem, többször választottak
a mezőny legjobbjának. Az NB
III Duna Menti csoportjában
1972-ben a Dunakeszi Vasutas
nyerte meg a bajnokságot. Szerettem Dunakeszin futballozni, többször is hívtak NB I-es
csapatok – köztük a 1970-ben
a Csepel, 1972-ben a Tatabánya
-, de maradtam, mert jó szellemű csapatban szerepelhettem, jól éreztem itt magamat
– mondta Szabadi Lajos, aki
meghatódottan mondott köszönetet, hogy a jeles napon játékostársai köszöntötték. - Köszönöm barátaim, nagyon jól
esett! – mondta az egykori kiváló labdarúgó. 			

S. L. - V.I.

Balról: Solymosi László (a csapat krónikása), Nazáth György, Kiss
József, Szabadi Lajos, Görgicze Gábor, Leboniczki Imre, Lőrincz László
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BIRKÓZÁS

Eredményesen birkóztak Balogh Szabolcs
és Növényi Norbert tanítványai
A Szent István Általános Iskola tornatermében május 5-6-án rendeztek első alkalommal birkózó versenyeket.
A megjelent sportolók és vezetők elismeréssel nyilatkoztak az új intézmény sportcsarnokáról, melyben három
szőnyegen, ideális körülmények között küzdöttek a versenyzők.

Ö

rülök, hogy ezt a ragyogó helyet megtaláltuk – mondta
Forray Attila szervező. Május 5-én a serdülő magyar bajnokságot rendeztük
meg, a 2003 – 2004-es korosztály részére. Itt 49 sportegyesületből 160 versenyző vett részt.
Tíz súlycsoportban a győztesek, mi mint a rendező ország,
még három másik súlycsoportban plusz egy főt, indíthatunk
a Győrben megrendezésre kerülő serdülő EB-n, amely június közepén lesz. Csapatban
ESMTK Esztergom, FTC lett a
sorrend.
Dunakeszin lakó birkózó
Balogh Szabolcs (UTE) versenyző a 68 kilogrammosok
között kötöttfogásban, bronzérmes lett. Előtte április 28-án
Győrben, a szabadfogású Magyar Bajnokságban 68 kilósok
között bronzérmet szerzett.
Edzője Németh István, egykori kitűnő birkózó.
Május 6-án a Kertváros
Kupa meghívásos verseny keretében, a diák egyes meghívásos versenyre került sor. 20052006-os versenyzők indulhattak, itt 63 versenyző küzdött a
dobogós helyért.

A városunkban nyolc éve
működő Növényi Akadémiai
versenyzői közül, a 42 kilósok
között, 2. Gyárfás Balázs. A
29 kilósok között Kátai Balázs
bronzérmes lett. Edzőik: Növényi Norbert, Galbács Mihály és
Gyárfás Csaba.
A gyermekek szabadfogású gáláján, 38 sportegyesületből, 97-en jöttek el, itt a 2009 –
2010-es korosztály küzdelmeire került sor. Díjazás az első
három helyezett, és klubcsapata kapott érmeket.
Csapatban: ESMTK, FTC,
XVI. kerület Kertváros SE sorrend született.
A Növényi Sportakadémia
versenyzői ott voltak a gyermek kategóriában, a 38 kilós
kategóriában Petzold Botond
ezüstérmet szerzett. A 20 kilósok között Teleki Lilla lett
bronzérmes.
A felnőtt sor balról jobbra:
Gyárfás Gábor, Növényi Norbert és Galbács Mihály edzők.
Gyermek sportolóink balról
jobbra: Teleki Lili, Gyárfás Balázs, Kátay András, Petzold Botond


(Solymosi)

Álláshirdetés
A Békési-Fót Kft

PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI

munkatársat keres
Fóti telephelyén lévő Renault Márkakereskedésébe.
A munkakör tartalmazza:

• a kimenő számlák kiállítása,
kintlévőségek kezelése
• bejövő számlák ellenőrzése,
utalásra történő előkészítése
• házipénztár vezetése
• banki utalások rögzítése
• könyvelési feladatok
teljeskörű ellátása

Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség, könyvelői tapasztalat
Előnyt jelent:
márkaszervízben pénzügyi területen szerzett
tapasztalat, mérlegképes könyvelői végzettség
Jelentkezni lehet önéletrajzzal
a szahulcsik.katalin@bekesi.hu e-mail címen,
vagy a 30/9116-439 telefonszámon.
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
Egy 3cm x 3cm-es ragasztott lapka
megtartaná az egész családot?*
IGEN, LEHETSÉGES!
Soudal Fix All HighTech építőipari ragasztó:
2290 Ft (7630 Ft/l)
Easybond Ragasztóhab (EPS, gipszkarton, OSB Stb.):
1990 Ft (2653Ft/l)
*Átlagos testalkatú, kétgyermekes családra számolva,
a gyári termékkatalógusban leírt technológia betartása mellett
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