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A Fidesz küldheti A legtöbb, összesen 12 képviselőt az új Európai parlamEntbE a május 25-Ei választás ErEdményE-
ként. a jobbik 3, az mszp 2, a dEmokratikus koalíció szintén 2, az lmp illEtvE az Együtt-pm pEdig 1-1 mandátumot 
kApott. Az országos névjegyzékben szereplő válAsztópolgárok számA: 8 033 818, szAvAzóként megjelent válAsztó-
polgárok számA: 2 322 982 (28,92 %). Az érvényes szAvAzAtok számA: 2 313 259 (99,61 %) volt. Az országos eredmények-
hez hAsonlóAn dunAkeszin is Főlényesen nyert A Fidesz-kdnp szövetség.

Az EP választás eredmé-
nye: FIDESZ-KDNP 1 
191 163 szavazat (51.49 

%), JOBBIK 339 501 (14.68 %), 
MSZP 252 494 (10.92 %), De-
mokratikus Koalíció 225 762 
(9.76 %), EGYÜTT-PM 167 012 
szavazat (7.22 %), LMP 115 957 
(5.01 %), A HAZA NEM EL-
ADÓ 12 107 (0.52 %), SMS 9 
263 (0.4 %)

A FIDESZ képviselői a man-
dátumok sorrendjében: Pelczné 
Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés 
László, Deutsch Tamás, Gyürk 
András, Gál Kinga, Schöpflin 
György, Erdős Norbert, Bocs-
kor Andrea, Deli Andor, Kósa 
Ádám és Hölvényi György. 

A Jobbik három mandátum-
hoz jutott, a párt listáján az első 
három helyen dr. Morvai Krisz-
tina, Balczó Zoltán és Kovács 
Béla áll.

Az MSZP két mandátumát 
dr. Szanyi Tibor és dr. Ujhelyi 
István kapta.

A DK két mandátumát a vég-
eredmény szerint Gyurcsány 
Ferenc és Molnár Csaba szerez-
te meg, de bejelentették, hogy 
Molnár Csaba és Niedermüller 
Péter megy Brüsszelbe.

Az LMP egyetlen mandátu-
ma Meszerics Tamásé.

Az Együtt-PM is egy mandá-
tumot szerzett, a listavezetőjük 

Bajnai Gordon, de az utána kö-
vetkező Jávor Benedek lesz EP-
képviselő.

Dunakeszin 31.95 száza-
lék (10 417 fő) volt a részvételi 
arány, a győztes Fidesz-KDNP 
listára 4 823 fő (46.43 %) szava-
zott, a Jobbikra 1 341 (12.91%), 
a harmadik helyen záró De-
mokratikus Koalícióra 1 230 
(11.84%), az EGYÜTT-PM 1 
210 voksot (11.65 %) kapott, az 
MSZP 914 (8.8%), míg az LMP 
762 (7.34%) tudhat magáénak. 

Városunkban, a legnagyobb 
arányban a 13. számú, Hunya-
di úti szavazókörben élő vá-
lasztópolgárok járultak az ur-
nához (41,56 %), míg a legmér-
sékeltebb részvétel a 23. számú, 
Repülőtéri úti szavazókörhöz 
tartozók körében volt tapasz-
talható (20,93%). 

Dunakeszi mind a harminc 
szavazókörében fölényes győ-
zelmet aratott a Fidesz-KDNP 
lista. Az összesített városi ered-
ményt tekintve a Jobbik végzett 
a második helyen, ám voltak 
olyan szavazókörök, melyek-
ben a Demokratikus Koalíció 
vagy az Együtt-PM állhatott 
fel a képzeletbeli dobogó má-
sodik-harmadik fokára, néhol 
pedig az MSZP. 

A harminc szavazókör közül 
néhány eredményét elemez-
ve is jól kirajzolódik a Fidesz 
magabiztos fölénye, míg a Job-
bik mögött végzett demokrati-
kus baloldal pártjai egymással 
vívnak óriási küzdelmet a na-

gyobb támogatottság elnyeré-
séért. 

A gyártelepi 3. számú sza-
vazókörben a győztes Fidesz-
KDNP lista 50,41, a Jobbik 
13,35, az Együtt-PM 6,81, az 
MSZP 6,54 százalékot kapott.

A Barátság úti lakótelepen, 
a 4. számú körzetben a vá-
lasztók 40,43 százaléka a Fi-
desz-KDNP-re voksolt, míg az 
Együtt-PM-re 15,36, a Jobbikra 
13,48, az MSZP-re 10,51, a DK-
ra 10,24 %.

Az ugyancsak lakótelepi 5. 
számú szavazókörben a győztes 
Fidesz-KDNP lista 40,96 száza-
lékot kapott, a Demokratikus 
Koalícióra a választók 16,38 
%-a voksolt, míg az Együtt-PM 
11,95, az MSZP 11,26, a Jobbik 
10,92 %-ot ért el. 

A város Bem utcai, 6. számú 
körzetében a Fidesz-KDNP lis-
tára a választók 45,1 %-a, a Job-
bikra és az Együtt-PM-re egy-
aránt 15,13%, a DK-ra 12,17, az 
LMP és az MSZP-re egyaránt 
5,93 százalék szavazat érkezett.   

A Szakorvosi Rendelőinté-
zetben kialakított 9. számú sza-
vazókörben a Fidesz-KDNP fö-
lényesen győzött (55,09%), a 
Jobbik a választók 15,67, a DK 
7,57, az LMP 7,5 százalékának a 
támogatását nyerte el. Ebben a 
körzetben az MSZP nem érte el 
az 5 százalékot (4,44%). 

A kertvárosi övezetben, a 
13. számú, Hunyadi utcai kör-
zetben Fidesz-KDNP 44,99, 
Együtt-PM 17,27, Jobbik 10,66, 
DK 9,81, LMP 8,74, MSZP 7,04 

százalékot kapott.
A város alagi területén, a 

Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tárban lévő 17. számú körzet-
ben a Fidesz-KDNP lista 53,2, a 
DK 13,65, az MSZP 10,63, Job-
bik 8,64, Együtt-PM 6,96, az 
LMP 5,29 százalékot ért el.

Dunakeszi Alsón lévő két 
körzetben is a Fidesz-KDNP 
lista nyert. A választás érde-
kessége, hogy a 20. számúban 
a Jobbik 16,95 %-ot, míg a 21. 
számúban csak 9,7 százalé-
kot kapott. A 20. számú kör-
zet eredménye: Fidesz-KDNP 
41,09, Jobbik 16,95, DK 13,79, 
Együtt-PM 13,22, az MSZP és 
LMP egyaránt 7,18 százalékot 
tudhat magáénak. 

A 21. számú választókörzet-
ben: Fidesz-KDNP 42,54, DK 
14,18, MSZP 11,57, Együtt-PM 
10,82, LMP 10,07, Jobbik 9,7 
százalékkal zárt. 

A 30. számú Radnóti úti sza-
vazókörben érte el a legna-
gyobb arányú győzelmet a Fi-
desz-KDNP szövetsége, melyre 
a választók 55,59 százaléka vok-
solt. Itt is a Jobbik végzett a má-
sodik helyen (10,17%), őt köve-
ti az MSZP 9,49, az Együtt-PM 
9,15, DK 8,14 és az LMP 6,44 
százalékkal. 

   Az EP választáson indult 
még az SMS és a Haza Nem El-
adó néven bejegyzett szervezet, 
ám városunk egyetlen szavazó-
körében sem érték el az 5 szá-
zalékos támogatottságot. 

Vetési Imre

A Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom Duna-
keszi Alapszervezet-

ének elnöksége és tagsága ne-
vében szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki az április 6-i 
országgyűlési választáson és a 
május 25-i Európai parlamenti 
választáson élt választójogával 
és a Jobbik jelöltjeit támogatta. 

Mindkét választáson komoly 
eredményt értünk el: az ország-
gyűlési választáson országosan 
már több mint egymillióan, 
Dunakeszin is minden koráb-
binál többen, közel négyezren 
támogatták a Jobbikot, míg az 
Európai parlamenti választá-
son az ország és a település má-
sodik erejévé váltunk.

Szükség esetén a város érde-
kében konstruktív, de a tisztes-
ségtelenség ellen kőkeményen 
fellépő, a nyilvánosságot esz-
közként használó ellenzéki po-
litikánk meghozta gyümölcsét: 
immár nem csak munkáját, de 
eredményét tekintve is a Job-
bik az ellenzék legerősebb ere-
je Dunakeszin.

Az őszi önkormányzati vá-
lasztás előtt e hatalmas felelős-
ség tudatában folytatjuk mun-
kánkat hazánk és településünk 
érdekében.

Varga Zoltán Péter
a Jobbik Dunakeszi 

Alapszervezetének 
elnöke

Európai Parlamenti választás:
Dunakeszin is fölényesen nyert a Fidesz

Sajtóközlemény: Dunakeszin is a Jobbik a második erő
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május végévEl két országos választáson vagyunk túl és néhány hónapon bElül Egy harmadik, a város élEtét 
lEginkább mEghatározó forduló kövEtkEzik.  

Az önkormányzati választások közeledtével lapunk is szeret-
né megvizsgálni az elmúlt 4 év tapasztalatait, véleménye-
ket, amelyeket a városban, és azon kívül hallani. A Dióssi 

Csaba polgármester által jegyzett első ciklus látványos lendületet 
adott Dunakeszinek. Azt senki nem vitatja városszerte, hogy ilyen 
dinamikus fejlődés nem volt Dunakeszi elmúlt több évtizedében, de 
a rendszerváltás óta semmiképp, amely egy jó kiindulópontnak lát-
szik az összehasonlításhoz. Minek köszönhető ez?

Kezdjük az elején:
A fejlődés és fejlesztés egy egyszerű hivatkozási pont minden vá-

rosvezető számára. Hiszen ez külső szemmel is mérhető eleme a 
munkának. Bár tegyük hozzá, vannak olyan hangok, amelyek sze-
rint ez a dolguk, így nem lehet kérkedni vele. Hiszen a bizalmát adó 
szavazó részéről jogos igény, hogy a választáskor ígért program tel-
jesüljön. Azt azért hozzá kell tennünk, hogy egyszerű hivatkozási 
pont, de csak abban az értelemben, hogy jól bemutatható. Az egy-
értelmű, hogy a fejlesztések, és azok bemutatása nagyon leegysze-
rűsíti egy város vezetésének kérdését. 

Adódik ugyanis a kérdés, hogy lehet-e sikeresen várost vezetni a 
nélkül a politikai/vezetői készség nélkül, hogy a megszokott politi-
kai csatározásokon egy polgármester képes legyen felülemelkedni, 
és a támadás taktikája helyett az integrálás politikáját folytassa? 
Egymásba illeszteni több egymástól elsőre eltérő irányvonalat, kü-
lönböző szándékú, gondolkodású, természetű városatyát. 

A ciklus elején az első gondolatok között merült fel Dióssi részé-
ről, hogy minden képviselőt felkérjen, csatlakozzon ehhez az össze-
fogáshoz. Az együttműködési megállapodás eredményt hozott, még 
akkor is, ha több legyet ütöttek vele egy csapásra, hiszen ezzel egy-
részt megakadályozta a testületi üléseken esetlegesen kibontakozó 
parttalan, pártpolitikai vitákat, másrészt a város érdekében hozott 
egyértelműen pozitív intézkedéseket felülemelték a pártérdekeken.

A döntések 96%-a egyhangú döntésként lett megszavazva, ez pél-
dátlan adat! Az „egy cél, egy csapat” gondolata az eredmények tük-
rében működőnek látszik. 

A tényeket kutatjuk.
A választ keresve, kicsit utánajártunk, hogy ahol a napi politi-

kai kérdéseken nem sikerült felülkerekedni, ahol a város érdeké-
ben megalkotott béke helyett a háború dúl, ott hogyan mennek a 
dolgok.  

1. Esztergom: 
A történelmi városban 4 éve súlyos harcok dúlnak a képviselő-

testület egyes frakciói között. Az állapot tarthatatlanságig feszült. 
Biztosan emlékeznek, itt nyert az a Tétényi Éva, aki gyalog ment a 
parlamentig, és aki helyben folyamatos háborút visel a volt polgár-
mesterrel. Nem tisztünk minősíteni a helyzetben a feleket, minket 
az érdekel, miként hatott a város életére a kialakult szituáció.

Ez a megosztottság teljesen áthatotta a várost, komoly ütközéseket 
generált szinte az összes területen. Egy ponton odáig jutottak, hogy 
még a közvilágítást sem tudták finanszírozni. A hetiválasz.hu által 
is közölt cikkekben is olvashatunk erről, sőt a közterületek lehangoló 
állapotáról és a megszűnt tömegközlekedésről is. Ott jártunkkor sem 
mutatott lélekemelő képet a város. Az utca emberei (név nélkül vállal-
ták véleményüket) átokként emlegetik a jelenlegi vezetést, helyzetet.

Esztergom esetében a megosztottság, belső háborúk, viták miatt 
egy szétzilált város képe bontakozik ki. Ez esetben egyértelmű, hogy 
a jelenlegi politikai motivációk helyett bármi jobb lenne, ha nem is 
olyan, mint Dunakeszi esetében, de legalább egy időszakos együtt-
működés mégis.

2. Fót:
Hogy ne menjünk messzire, a szomszéd település problémája 

előttünk is jól ismert. Ott élők és külső szemlélők szerint is valami 
van a vízben, vagy a levegőben, hogy „állandóan marják egymást” 
a városvezetők. Fót egy jó adottságú, jó elhelyezkedésű, jó közleke-
désű, frekventált agglomerációs város lehetne…

Ennek ellenére 10 éve nem mozdulnak előre szinte egy lépést se. 
A város vezetői hol feljelentik egymást, hol lemondanak. A képvise-
lő-testületben sok éve még a legalapvetőbb feladatokat, kérdéseket 
sem lehet vitán felül emelni. Azt meg kell jegyezzük, hogy az elő-
ző példában olvasott Esztergomnál messze jobb helyzetben vannak, 
viszont itt időben sokkal elhúzódóbb problémáról van szó.

A közterületeik állapota, félbehagyott aszfaltozások, döntéskép-
telenség szegélyezi az elmúlt néhány ciklusukat. Ha van is néhány 
racionális, vagy jó szándékú javaslat a vitákon elforgácsolódik.

Egyértelmű, hogy nem csak rövid időre képes megbénítani egy 
város fejlődését, ha a politikai ellenfelek, ellenségként kezelik egy-
mást. Mert egyben azért egyet kellene értsenek, miszerint Ők ma-
guk is ott élnek.

A példák alapján meggyőződtünk róla, hogy kifejezetten fontos a 
vezetési stílus jó megválasztása. A település érdekében tudni meg-
fogalmazni a célokat, és azok mellé megnyerni még az aktuális po-
litikai ellenfeleket is, ha szükséges. Dunakeszi példáját látva nyil-
vánvaló, hogy a higgadt közéleti vita intézménye jogos és szüksé-
ges, de ennek helye a véleményünk szerint sem a város vezetése-
kor adódik.

Dunakeszin élőket faggattunk a kérdésben, egy-két kisebb sérel-
met felemlegető hangon kívül azt állapítottuk meg, hogy a jelenlegi 
vezetés népszerűsége igen magas. Ennek okait kutatva több válasz 
is született. A legmagasabb szám mégis egy meglepő elemből jött, 
miszerint sokan úgy érzik, Dunakeszi most válik igazán várossá, az 
elmúlt években egy jobb hangulatú város lettünk. Kiemelték, hogy 
kezd kialakulni a közösségi érzés. Persze ebben a városvezetés is ak-
tív szereplő, hiszen mint tapasztaljuk, több módon is kommunikál-
ják ezt a szándékukat. Többen megjegyezték, hogy ők maguk, vagy 
éppen gyermekeik szerepeltek valamelyik óriásplakáton, a Duna-
keszi a Mi városunk programban, amire igazán büszkék. 

A környező településen élők elmondásai hasonlóak rólunk, lát-
hatóan fejlődik, és igazi régióvezetővé válik Dunakeszi. 

Összességében véve elmondható, hogy Dunakeszin a mostani rob-
banásszerű fejlődés egyik záloga a politikai viták napirenden kívül 
helyezése. Ezzel Dióssi Csaba megteremtett egy platformot a lokál-
patrióta vonalnak, így időt és energiát nyerve a város életének meg-
határozó területeinek megújítására. A testület minden tagja - később 
egy kivétellel - nevét adta ehhez, és elfogadta az együttműködést.  
A város érdekében kivívott nyertes csaták, pályázatok, lehetőségek, 
források, tekintetében elmondható, hogy a béke teremtő erejű.

 Vetési Imre

A béke teremtő ereje

a pozitív intézkedéseket 
felülemelték a pártérdekeken

Dunakeszi most válik 
igazán várossá



dunakEszi város önkormányzata 
városunk minden 16. életévét be-
töltött lakosa számára a napok-
ban Eljuttatta a 2. városi konzul-
táció kérdőívét és A tájékoztAtó 
kiadványokat. kérjük, töltsék ki 
azokat és juttassák vissza a lE-
adóhElyEkEn található urnákba 
2014. június 27-ig, vAgy töltsék ki A 
városi honlapon található fElülE-
tEn. kErdoiv.dunakEszi.hu
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Június 13-ig:
Dunakeszi, Muskátli utca 2.
Radnóti Miklós Gimnázium
Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.
Szent István Általános Iskola
Dunakeszi, Táncsics u. 4.
Széchenyi Általános Iskola
Dunakeszi, Károlyi u. 23.
Bárdos Lajos Általános Iskola 
Dunakeszi, Iskola sétány 18. 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
Dunakeszi, Garas u. 26.
Fazekas Mihály Általános Iskola 
Dunakeszi, Radnóti Miklós. u. 29.

Június 27-ig:
Polgármesteri Hivatal
Dunakeszi, Fő út 25.
Szakorvosi Rendelőintézet
Dunakeszi, Fő út 75-81.
Humán Szolgáltató Központ
Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
Dunakeszi-alsói Közösségi Ház
Dunakeszi, Muskátli utca 2.

Számítunk 
a 

véleményükre

A pünkösd szó a görög pentekosztész 
szóból ered, ami ötvenet jelent. 
Változó dátumú ünnep, ki-

számítása a húsvéthoz kötődik: 
Krisztus feltámadása utáni 
ötvenedik napon ünnepel-
jük. Az egyház tanításá-
ban a Szentlélek, a nép-
szokásokban pedig a 
nyárköszöntés az ünnep 
lényege.

Pünkösd az egyház 
születésnapja.

Húsvéthoz kapcsolód-
va pünkösd is mozgóünnep, 
amely május 10-e és június 13-a 
közé esik. 

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház 
annak emlékére tartja, hogy Jézus menny-
bemenetele utána Szentlélek leszállt az 
apostolokra.

Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők ün-
nepelték a Pészach utáni ötvenedik az ara-
tás, az első gyümölcsök, majd később a Tíz-
parancsolat adományozásának ünnepét. A 

magyar pünkösdi szokásokban a keresz-
tény szokások keveredtek az ősi, pogány 
szokásokkal, a már meglévő pogány hagyo-
mányokra épültek rá a keresztény elemek, 
és olvadtak össze egy ünneppé.

Krisztus mennybemenetele után az apos-
tolok, Mária és a legközelebbi tanítványok 
közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirte-
len hatalmas szél támadt, amely betöltöt-

te az egész házat, ahol összegyűltek. 
Majd lángnyelvek jelentek meg, 

melyet szétoszlottak és leszáll-
tak mindegyikükre: megtel-
tek Szentlélekkel. Ezután kü-
lönféle nyelveken kezdtek el 
beszélni, ahogy a Lélek adta 
neki, hogy szóljanak. A Jeru-
zsálemben tartózkodók meg-

lepve tapasztalták, hogy amit 
az apostolok mondanak, ki-ki 

a maga nyelvén megérti. Előállott 
Szent Péter és prédikálni kezdett. So-

kan megértették beszédét, és belőlük ala-
kultak az első keresztény gyülekezetek. 
Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

A középkorban a Szentlélek eljövetel-
ét megelőző szél zúgását kürtökkel, harso-
nákkal utánozták.

A lángnyelveket égő kócok jelképezték, 
melyeket a templom padlásáról eresztettek 
alá a hívek közé

Pünkösd 
története
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2. Városi Konzultáció
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körzeti képvi  selőink jelentik
MÁJUSBAN TÖRTÉNTEKRŐL

KÉRNÉM A TISZTELT DUNAKE-
SZI LAKÓKAT, hogy legyenek 
szívesek az ingatlanjaik előt-
ti gazt, sövényt, fák gallyait 
megvágni, hogy a járókelők 
és a babakocsijukat sétáltató 
édesanyák kényelmesen köz-
lekedhessenek! 

- A körzet ellenőrzése alkal-
mával újabb kátyúk megszün-
tetése miatt – 8 címen – for-
dultam a Közüzemi Kft. szál-
lításvezetőjéhez. A kátyúzási 
munkálatok pár nappal a ké-
rés után megtörténtek.

- Évről-évre rendszeresen 
jelzem május-június havában 
Klapka u.i csapadékvíz elve-
zető árok és a sínek közötti ré-
szen lévő gaz levágását. A te-
rület a MÁV-hoz tartozik, ezért 
az osztály illetékeséhez for-
dultam a munkálatok elvég-
zésével kapcsolatban. A cél, 
hogy még időben elkerülhe-
tő legyen az augusztusban 
kezdődő parlagfű virágzása. A 
munkálatok a gyártelepi állo-
más és a Klapka -Zalán u. talál-
kozása, illetve a Klapka u. ele-
jétől – zsákutca – lett kérve.  

 - Az április hónapban 22 cí-
men kért, közel 40 db. föld-
árok, valamint mederlapos ár-

kok takarítását a közmunká-
sok elvégezték. 

- A Rákóczi út és a Báthory 
u. sarkon lévő STOP tábla visz-
szaállítását jeleztem a Közüze-
mi Kft. illetékese felé, melynek 
nekihajthatott egy gépjármű-
vezető.  

- A Luther Márton térnél lévő 
felüljárón kért kátyúzás, és a 
hídon elvégzendő diletáció 
javításának munkálatai külsős 
vállalkozó bevonásával meg-
kezdődtek. Félpályás elterelés 
nehezíti a gépjármű közleke-

dést, mely jelzőlámpás irányí-
tás mellett zajlik. 

- A Brassói u. 2. sz. tulajdo-
nosa kérte ingatlanja előt-
ti rácsos víznyelők tisztítását. 
A helyszín szemléje igazolta, 
hogy az egymástól pár mé-
terre kialakított víznyelők ta-
karítását jogosan kérte a lakó. 
A kérelmet továbbítottam az 
osztály és a Közüzem illetéke-
seihez.

- A Mányoki Ádám téren, va-
lamint a Nagysándor József 
tér körforgalmába kért virág-
ültetéssel a Közüzemisek elké-
szültek.

- A Kossuth L. u.-ban lévő 
egyik üzlet tulajdonosa kérte 

a boltja előtti rácsos víznyelő 
tisztítását. Pár nappal később 
érdeklődésemre tájékoztat-
tak, hogy a víznyelő takarítá-
sát csak Womás teherautó-
val lehet elvégezni. Az osztály 
főtanácsosától intézkedését 
kértem az előzőekkel kapcso-
latban.

- A Batthyány u. 9. sz. lakó-
ja favágási munkálatok elvég-
zése végett fordult hozzám. 
E-mailben ingatlanja előt-
ti nyárfa kivágásával kapcso-
latban kérte intézkedésemet. 
Glasza Gábornak, majd a kül-
sős vállalkozónak továbbí-
tottam a Batthyány u.-i hölgy 
megkeresését. A Kálmán és a 
Zápolya u. sarokingatlan, Záp-
olya u.-i oldalon lévő geszte-
nyefa gallyazását pedig ismé-
telten jeleztem.  

- A Báthory u. 1. sz. tulaj-
donosa jelezte az ingatlanja 
előtti csapadékvíz elvezetés 
gondját. A kérelmező e-mail-
jét továbbítottam az illetéke-
sek felé és kértem a Báthory u. 
1. előtt kb. 25 méter hosszan a 
„K” szegély építését. 

- Görgey és József u.-i lakók 
jelezték a József u.-i „Pándi” 
telken lévő gaz levágását, lim-
lom és szénpor elszállítását. 
A szemle igazolta a kérelme-
zők állítását, mely problémát 
a Közterület Felügyelőnek és 
a Városüzemeltetési és Beru-
házási Osztály vezető és cso-
portvezető asszonyának cí-
meztem. A gaz levágásával 
kapcsolatban megoldásként 

a tavalyi évben már elvégzett 
kényszervágást javasoltam.

- A hó végén 9 folyamatban 
lévő ügyben érdeklődtem: 1. 
Csőtörés a Mányoki Ádám tér 
és a Zápolya u. találkozásá-
ban. A 04.13-án történt cső-
törés végleges helyreállítá-
sa, aszfaltozás időpontja. 2. A 
Dunakeszi Református Temp-
lom Kálvin János u.-i oldalon 
viacolorral való járdaépítés 3. 
A Mihály u. 16-18. sz. ingatlan 
telekhatáránál megsüllyedt 
úttest, valamint „K” szegély 
helyreállítása 4. Csatornafe-
delek helyreállítása a Tábor u. 
19-21-23. sz. előtt, melyek za-
varják az ott élők nyugalmát 5. 
A Görgey u. 24. sz. csapadék-
víz elvezetés problémájának 
megoldása és az árok meder-
lapozása 6. A Klapka u. elején 
felpúposodott aszfalt helyre-
állítása 7. A Szakorvosi Rende-
lő Intézet előtti, és szemben, 
az út túl oldalán kért fedett 
buszmegállók kialakítása 8. A 
Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár előtti új utasváró építése 9. 
A Tábor u.-ban, a Tábor-Király 
u. találkozása után, a „zebra” 
melletti töredezett villanyosz-
lop, valamint a Zápolya u. 28. 
sz. előtti villanyoszlop cseréje 
Intézkedésemről levélben tá-
jékoztattam az egyes témák-
ban érintett lakókat.  

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

A parlagfű elterjedésének megelőzése érdekében 
van szükség a gaz levágására  

RENDELETEK

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (VI.06.) számú önkormányzati rendelete az útépíté-

si hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.28.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról
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Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismer-
tessem Önökkel az elmúlt időszak lakóhelyünket érintő 
eseményeit, eredményeit.

- Rév utca kátyúzását – többszöri kérésre – elvégez-
te a Közútkezelő Vállalat. Külön köszönöm ezzel kapcso-
latban a Műszaki Osztály segítségét. Folyamatosan zaj-
lik az árkok tisztítása, valamint a fűkaszálás. A Liget utcai 
orvosi rendelő előtt szemetes került kihelyezésre.

- Örömmel közölhetem Önökkel, hogy új épületekkel 
bővül/bővülhet körzetünk. A városi vízisport fejleszté-
séhez kapcsolódóan csónakház épül a Katonadombnál. 
A volt „Kék Iskola” helyén – az Iskola utcában – pedig 
az ötszintesre tervezett Művészetek Háza épülhet fel – 
amennyiben kellő támogatást kap a Városi Konzultáció 
során. A kulturális események, előadások egyre növek-
vő látogatószáma, valamint városunk fiatal művészei-
nek támogatása is indokolja, hogy egy színház- és kon-
certtermet, valamint egy modern művészeti iskolát ma-
gában foglaló létesítmény épüljön Dunakeszin. További 
információkat városunk megújult honlapján találhat-
nak. (http://uj.dunakeszi.hu/)

- Itt a nyár. A Duna sok örömet, de veszélyt is rejt! A 
nagy meleg vízhez csal bennünket. Vigyázzunk ma-
gunkra és másokra is!

- Kézilabda-, kosárlabda- és lábteniszpálya került a Ka-
tonadombnál kialakításra, sportolás céljára, a Közüzemi 
Kft közreműködésével. A labdajátékok szerelmesei im-
máron „hazai pályán” is hódolhatnak szenvedélyüknek, 
mivel körzetünkben eddig nem voltak ilyen sportpá-
lyák.

- Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. június 30. és 2014. 
augusztus 15. között, hétköznapokon napközis tábor 
buszjárat fog közlekedni naponta kétszer. A fontosabb 
megállók és időpontok a következők.

Reggeli járat: Repülőtér 6.50; Vasútállomás 7.05; Szent 
Imre tér 7.22; Piros óvoda 7.29; Liget utca 7.35; Horányi 
rév 7.40; Templom 7.44; SZTK 7.48; Vasútállomás 7.54; 
Repülőtér 8.02.

Délutáni járat: Vasútállomás 15.12; Szent Imre tér 15.17; 
Piros óvoda 15.24; Liget utca 15.31; Horányi rév 15.36; 
Gyártelepi vasútmegálló 15.45; Szent Imre tér 15.53; Vas-
útállomás 16.00; Repülőtér 16.08; Vasútállomás 16.28.

A pontos menetrendről indulás előtt informálódni 
szíveskedjenek.

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a 
jövőben is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt 
eddig is tették (tel.: 70-337-1604, e-mail: vincze.geza56@
gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet  képviselője

tisztelt dunakesziek! 
tisztelt révdűlőiek!

Júniusi tájékoztatóm elején egy ked-
ves ünnepségről szeretnék beszá-
molni, amelyet a Játszóház Óvoda 
rendezett – Játszóház Nap néven, 
ahová, mint a körzet önkormányza-
ti képviselője nagy örömmel látogat-
tam el Dióssi Csaba polgármester úr 
társaságában. Mindannyiunkat jóér-
zésekkel töltött el, hogy a 1983-ban 
nyílt intézményben – amely 20. szü-
letésnapján, 2003-ban vette fel a Ját-
szóház Óvoda nevet – napjainkban 
233 gyermek számára biztosít igé-
nyes óvodai ellátást. Az óvoda peda-
gógusai, szakmai közössége immár 
tíz éve rendezi meg nagy sikerrel a 
Játszóház Nap programjait, melyek-
be a gyerekek szülei is aktívan be-
kapcsolódnak. 

A jeles esemény keretében a pol-
gármester úrral és az óvoda vezető-
jével, Madárné Kondacs Máriával foly-
tatott konzultáció és helyszíni szem-
le alapján arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy az intézmény homokkal 
borított hatalmas udvarának egy 
szeletét – a szülők igényének meg-
felelően – gyepszőnyeggel fedjük 
le. Noha ez valamivel költségesebb 
megoldás, mintha füvel borítottuk 
volna le, de ez a játszó, sportoló gye-
rek számára nagyobb biztonságot je-
lent. A kivitelezés előtt kicseréljük a 
talajt és kiépítjük a locsolóhálózatot. 
A megvalósítás műszaki részleteiről 
egyeztettem Manhalder Zoltánnéval, 
a Polgármesteri Hivatal Lakosság-
szolgálati Osztály vezetőjével, akitől 
ígéretet kaptam arra, hogy június vé-
gén – amikor leáll az óvoda – meg-
kezdődnek a munkálatok, melynek 
eredményeként augusztusban már 
birtokba vehetik a füvesített terüle-
tet a gyerekek. 

Bizonyára sokan olvassák jó hír-
ként, hogy hamarosan megkezdődik 
a Szent István parknál, a Barátság út 
16-26. közti területen lévő parkolók-
hoz vezető szilárd burkolatú út, va-
lamint tízemeletes épületet és a pi-
acnál lévő kereskedelmi egységeket 
összekötő járda építése. A fejlesztés-
nek köszönhetően jóval kulturáltab-
bá és biztonságosabbá válik a terü-
leten a gyalogos és a gépjármű köz-

lekedés. Több lakótársunk nehezmé-
nyezte, hogy a Szent István parkban 
– a kutyafuttató melletti területen – 
nincs kiépítve a közvilágítás, mely-
nek megoldása érdekében felvettem 
a kapcsolatot a Polgármesteri Hiva-
tal illetékeseivel. A szolgáltató kép-
viselőjével kint jártunk a területen, 
akivel úgy ítéltük meg, hogy két lám-
pa kihelyezésével orvosolni tudjuk a 
problémát. 

Mint arról korábban már tájékoz-
tattam a lakókörzetben élőket, a 
Szent István parkban lévő kézi- és 
kosárlabda pálya melletti játszó-
vár megújult, uniós szabványoknak 
megfelelő műszaki kivitelben visz-
szaépítésre kerül. Sőt az út felőli ré-
szen egy kis kerítés is kiépítésre ke-
rül gyermekek biztonsága, védelme 
érdekében.  

A Barátság út 42-36. környékén 
élők is nagyon szeretnék, ha parko-
ló kerülne kialakításra lakóotthona-
ik közelségében. Az igények és az 
elképzelések megvalósítása érde-
kében tervet kell készíteni, mely-
nek azonban figyelembe kell ven-
nie, hogy a területen jelentős fejlesz-
tés várható, amely a Meder utca fe-
lől indul ki. 

Nagyon sok megkeresés érkezett 
hozzám a Szent István parkba ter-
vezett „születésfák” ültetésével, az 
elmúlt négy esztendőben szüle-
tett gyermekek adatainak átadásá-
val kapcsolatban, melyeket tovább-
ra is várok annak reményében, hogy 
ősszel egy kedves ünnepség kereté-
ben közösen valósíthatjuk az elkép-
zelésünket. 

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

gyepszőnyegezés a játszóház óvodában
Fejlesztések a 2. számú választókörzetben
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Tisztelt Lakótársaim!
A földutak szilárd burkolattal 
való ellátása volt az egyik leg-
fontosabb terv ebben a cik-
lusban. A mi választókerüle-
tünkben már csak két utca asz-
faltozása volt hátra. A Mikes 
Kelemen és a Perczel Mór ut-
cában néhány hete elkezdő-
dött a munka. Mindkét utcá-
ban több – utcánként 8-12 - 
csapadékvíz-nyelő kutat is ki-
alakítottak a víznyelő rácsokon 
kívül. Jelenleg még tart a sze-
gélykövek lerakása, a kútgyű-
rűk lesüllyesztése. Az útalap 
elkészült mindkét utcában, az 
aszfaltozást egyszerre fogja el-
végezni a kivitelező. 

Az önerős, de önkormányzati 
támogatással épülő járdák iránt 
megnőtt az igény. A szép, sár-
mentes úthoz szilárd burkolatú 
járda illik. A Szent György utca 
után a Mikes Kelemen utcából 
is jelezték ezt az igényt. Öröm-
mel veszem és támogatom a 
kéréseket. Az Önkormányzat 
adja az anyagot, a lakó építi 
vagy építteti a járdát. 

Ősszel, amikor a faültetés 
ideje lesz, az újonnan burkolt 
utcák lakói kérhetnek fákat, az 
Önkormányzat általában felkí-
nál egyes, a dunakeszi homo-
kos talajt kedvelő díszfa fajtá-
kat, melyekből lehet választa-
ni. Az összkép miatt ajánlatos 
azonos fajtát választani. 

Természetesen nemcsak az 
új burkolatú utcákban lehet fá-
kat igényelni, javaslom a Tol-
di Dombliget fa nélküli utcák-
ban lakóinak is, hogy igényeik-
kel forduljanak hozzám. 

A Chili cukrászdánál kiépí-
tendő buszmegállók és zeb-
ra kivitelezésére végre sikeres 
pályázat érkezett. A munkála-
tok hamarosan elkezdődnek, a 

tervek szerint június 15. és júli-
us 30. között épül ki teljesen az 
új közlekedési csomópont.

Korábban jeleztem, hogy 
a Kárpát utca magasságában 
lévő két ideiglenes autóbusz 
peront véglegesítették, várha-
tóan augusztus végére mind-
kettő térkő burkolatot kap. 

Ezúton szeretném tájékoz-
tatni azokat a lakótársaimat, 
aki nem tudnak róla, mert 
nem érintettek, hogy a Toldi-
Dombliget lakóparkban meg-
kezdte a Közüzemi Kft. a hul-
ladék ingatlanoktól történő 
szelektív gyűjtését, elszállítá-
sát. Bízom benne, hogy rövid 
idő alatt megszokják a lakosok 
ezt a korszerű és környezetba-
rát megoldást, s hamarosan a 
többi családi házas övezetben 
is bevezeti a Közüzemi Kft. ezt 
a rendszert. 

A Kassa utca vízelvezeté-
si problémájára hamarosan 
megszületik a döntés, s a kivi-
telezés még a nyár folyamán 
elkezdődik. 

Köszönöm a szóbeli és írás-

beli jelzéseket, észrevételeket, 
kérem, hogy ezután is keresse-
nek meg minden, közösségün-
ket érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

A 9. számú választókerület hírei

A körzet fejlesztései
Az előző havi hírlevélben beharango-
zott P+R parkolók kialakítása, amely a vá-
ros vasúti állomásainak jobb megközelít-
hetőségét teszik lehetővé, a Dunakeszi-
Gyártelep állomásnál ütemezetten halad. 
Jelenleg az alapok előkészítése történik.

Városunk fő fejlesztése a teljes úthá-
lózat szilád burkolattal való ellátása. En-
nek keretében megkezdődött körzetünk 
egyetlen földes útjának, a Kis utca mun-
kálatainak előkészítése.

A körzetben történt elmúlt évi ese-
mények.
Május 25-én ismét a Katonadomb fogad-
ta az kilátogató dunakeszieket. A gyerek-
nap alkalmával a gyerekeké volt a fősze-
rep. Rengeteg játék és műsor várta őket. 

A Bárdos Lajos Általános Iskola idén is 
megrendezte Gála délutánját, amelyre 
május 16-án a József Attila Művelődési 
Központban került sort. A nagysikerű elő-
adások során az iskola tanulói – nagyok 
és kicsik – ízelítőt adtak a szép számú 

közönségnek arról, hogy tanulmányai-
kat milyen szinten művelik. A Gála végé-
re a nézőközönség olyan keresztmetsze-
tet kapott, melyben azzal a jóleső érzés-
sel indulhatott hazafelé, hogy a gyerme-
kek jó úton haladva, egy nagyon jó tanári 
közösség segítségével mélyítik el tudásu-
kat. 

Lakossági bejelentés érkezett a Bem 
utca és a Gyártelep közvilágítási prob-
lémáiról. A problémáról a város Lakos-
ságszolgálat Osztályának munkatársa-
ival konzultáltam. Tájékoztatásuk alap-
ján a Bem utca közvilágítási problémája 
a vezetékek alatti fák koronájának vissza-
vágásával megoldható. Erre az intézke-
dés megtörtént. A Gyártelep közvilágítá-
si problémájával kapcsolatban az a tájé-
koztatás hangzott el, miszerint a villamos 
hálózat a mai napig a MÁV tulajdonában 
van. Az illetékes terület kiderítésére ko-
moly erőfeszítéseket tesz a város Lakos-
ságszolgálat Osztálya. Reményeink sze-
rint ez hamar megtörténik és ezt követő-
en már a hiba kijavításának már nem lesz 
akadálya.

A május 29-i fogadó órát a meghirde-

tett időpontban tartottam a Bárdos Lajos 
Általános Iskolában. A megjelent lakótár-
sak közösséget is érintő észrevételeit, va-
lamint egyéni problémájukat átbeszéltük. 
A konkrét problémákat továbbítottam az 
Önkormányzat illetékes területeire.

Egyéb észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom a következő elérhetősé-
geken:

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Közlekedés: A tavaszi-nyári 
időjárás eljövetelével, a he-
lyi buszjáratokon való kom-
fortos utazás érdekében 
kértem a szolgáltatót, hogy 
légkondicionált járműveket 
biztosítson, ill. ha ez nem le-
hetséges, akkor egy olyan 
buszt, amelynek megfele-
lő számú és nagyságú ab-
laka van ahhoz, hogy a le-
vegőáramlás megvalósul-
jon. Szolgáltató ez utóbbi 
megoldást választotta, az új 
buszt május közepén állítot-
ták be a forgalomba. Ismét 
napirendre került a Határ úti 
közlekedés kérdése, lakos-
sági kérést kaptam, hogy a 
forgalom csillapítása érde-
kében korlátozzák a sebes-
séget ezen a szakaszon. A 
kérésről, és általában a for-
galomszervezésről a Város-
háza műszaki kollégák be-
vonásával fogunk döntést 
hozni.

Beruházás: Az alagligeti 
Faludi és Legindi utcai kör-
forgalmak által határolt te-
rületek burkolásának témá-
jában is sikerült előrelépni. 
A kérdést tárgyalta az Ön-
kormányzat Jogi Ügyren-
di és Pénzügyi Bizottsága, 
amely megszavazta az erről 
szóló előterjesztést. A Faludi 
utcában, ahol a lakosok már 
aláírásukkal is alátámasztot-
ták igényüket a szilárd bur-
kolatra, megkezdődhet az 
építkezés, a Legindi utcá-
ban pedig az aláírásgyűjtést 
követően indulhat a beru-
házás.

Iskola, óvoda, bölcsőde: A 
KLIK helyi tankerületi igaz-
gatója tájékoztatott az is-
kolai beiratkozás helyze-
téről. Eszerint, ha a szülők 
másképp nem kérték, kerü-
letünkben minden első osz-
tályt kezdő gyermek a sa-
ját lakóhelyéhez közel jár-
hat majd iskolába, nem lesz 
tehát szükség iskolabusz 

igénybe vételére. A hozzám 
eljutó információk szerint 
az Alagliget mellett felépí-
tésre kerülő általános isko-
láról nyáron hozzák meg a 
kormánydöntést. Az óvodai 
és bölcsődei beiratkozások 
is rendben lezajlottak. Ezek-
ben a témában előfordult, 
hogy közvetlenül keresnek 
fel a szülők. Az általuk fel-
vetett kérésekre, javaslatok-
ra az intézmények felügye-
letével megbízott vezetők-
kel közösen keresünk meg-
oldást.

Szelektív hulladékgyűjtés: 
Idén májustól Alagligeten 
kísérleti jelleggel beveze-
tésre került a háztartáson-
kénti zsákos szelektív hulla-
dékgyűjtés. A zsákokat díj-
mentesen bocsátjuk a lakos-
ság rendelkezésére, mindig 
annyi darabot biztosítva, 
amennyi elszállításra kerül. 
Előfordul, hogy a kihelye-
zésre kerülő zsákokat a la-
kók nem találják, vagy el-
tűntek, ezért a rendszer kez-
deti fázisában személyesen 
jártam el a pótlás biztosítá-
sa érdekében.

Civil szervezet: A Fenyő 
Lakópark Egyesület szerve-
zésében az idén is megtar-
tásra került a sportnap a kö-
zelben lévő Kinizsi pályán. 
Az áprilisi közgyűlésen el-
hangzottaknak megfelelő-
en hamarosan megvásárol-
juk a rendezvényeinkhez 
szükséges asztalokat, pado-
kat és árnyékolót, amelyet 
az Egyesület tagjai ingye-
nesen kikölcsönözhetnek 
majd. Az Egyesület elnök-
sége tárgyalásokat kezde-
ményez a lakóparki boltok-
kal, ill. szolgáltatokkal, hogy 
milyen együttműködési for-
mákat lehet kialakítani.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

ügyek, melyek rólunk szólnak

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Az elmúlt hónap sem telt el úgy, 
hogy sikeres, tömegeket vonzó 
közösségi élményekben ne le-
hetett volna részünk! Aki szere-
ti a nyárias melegben a nyüzsgő, 
hangulatos kikapcsolódást, szó-
rakozást, az most megtalálhatta 
azt a körzetben is, és a közeli Ka-
tonadombon is!

Egymás után két remek ren-
dezvényt is meglátogathattunk, 
először a már nyugodtan mond-
hatom hagyományossá vált La-
kótelepi Pikniket, mely idén elő-
ször tavasszal került megrende-
zésre, és ismét nagy sikert ara-
tott! Köszönet a szervezők igen 
komoly munkájáért!

A másik a Városi Gyermeknap 
volt, melyen olyan nagy szám-
ban vettünk részt, mint még 
soha. Természetesen a gyerme-
kek álltak a központban, minden 
adott volt számukra ahhoz, hogy 
feledhetetlen élményekkel gaz-
dagodjanak!

Amint ígértem a hivatal mű-
szaki kollégáival bejártuk a terü-
letet és kijelöltük a fejlesztésekre 
szánt helyeket. 

Azt kértem, hogy a Nap utcá-
ban a parkolókat tegyük rendbe, 
ahol szükséges tereprendezés is 
legyen. 

A Garas utca elején a kis park 
kialakítása az idei nyáron elké-
szülhet, ha minden feltétel adott 
lesz hozzá. 

A Fillér utca másik járdáját is 
szeretném még az idei évben 
felújíttatni, remélem a közbe-
szerzés miatt nem csúszik át a 
jövő évre! Kértem a lakosok által 
jelzett átjáró és környéke körüli 
problémák kezelését is!

A Barátság úti parkolók rend-

betétele is szerepel a tervek közt, 
ezzel lezárulhat ennek az utolsó 
üteme is.

A Barátság út elején, illetve 
a Krajczár és Tallér utcában is a 
parkok, terek rendezése szerepel 
a tervek között.

Az Aradi Vértanúk tere is meg-
szépülhet ismét, itt már zajlanak 
is munkálatok a Béke úti keresz-
teződésben.

A Casalgrande tér koncepciós 
terve most készül el a napokban, 
ez alapján dönthet majd a vá-
ros vezetése a megvalósítás üte-
méről. Az orvosi rendelő épüle-
tének rendbetétele is szerepel a 
tervek között.

Természetesen a padok, sze-
metes edények kihelyezése fo-
lyamatos, az igényeknek meg-
felelően. Az elmúlt évben kihe-
lyezett új szemétgyűjtők ürítésé-
nek sűrítését kezdeményeztem 
a Közüzemi Kft. illetékesénél, aki 
jelezte, hogy oda fognak figyel-
ni ezekre. Egyúttal köszönöm 
szépen Nekik, hogy kérésemre a 
Piknik előtt gyönyörűen rendbe 
tették soron kívül a rendezvény 
területét.

Egyre többen keresnek meg le-
vélben, e-mailben, és telefonon 
vagy akár személyesen a kör-
zet gondjaival, s néha örömeivel 
is. Ez nagyon fontos számomra, 
ezért továbbra is kérem, segítsék 
a képviselői munkámat! 

Elérhetnek a Dunake-
szi Garas utca 4. levélcímen, 
a Seltenreich.j@dunakeszi.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
06-27-542-805 számon. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve
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Az egyik legnagyobb, a közúti for-
galomra jelentős hatással bíró fel-
újítást a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt - mint közútkezelő – végezte a Bajcsy-
Zsilinszky úti vasúti felüljárón. Mint azt 
Manhalder Zoltánné, a Polgármesteri Hi-
vatal Lakosságszolgálati Osztály vezetője 
elmondta a felüljáró jobb oldalán – a Baj-
csy-Zsilinszky út – Fóti út haladási irány-
ban – lévő sávjában a dilatációnál kátyú 
jelent meg, ami a folyamatos javítások el-
lenére tovább mélyült. – A meghibásodást 
folyamatosan jeleztük a közút kezelőjének, 
amely az önkormányzat fellépésére az el-
múlt napokban elvégezte a javítást. Ezt a 
kritikus pontot – a felüljáró teljes körű fel-
újításának részeként öt évvel ezelőtt már 
újra aszfaltozta, kijavította a közút kezelő-
je. Az elmúlt három évben sajnos többször 

is akadályozta a zavartalan közlekedést az 
ismételten keletkező meghibásodás, me-
lyet remények szerint a május 30-án át-
adott felújítással hosszútávra megszüntet-
tek. Bízunk benne, hogy elfelejthetjük a  
kátyúk okozta kellemetlenséget – mond-
ta az osztályvezető, aki részletes tájékozta-
tást adott a folyamatban lévő egyéb fejlesz-
tésekről, beruházásokról.

Felgyorsult a Béke úti és a Fő úti 
csomópont áteresztő képessége

A város egyik legnagyobb forgalmat át-
eresztő kereszteződése a Béke út - Fő út 
- Nap utca csomópont, melynek áteresz-
tő képessége a minap befejezett átalakítás-

az Elmúlt hEtEkbEn, napokban a 
város számos területén kezdődtek 
el A téli időjárás okoztA károkAt 
hElyrEállító munkálatok. 

nak köszönhetően jelentősen felgyorsult. 
A forgalomtechnikai szakemberek bevo-
násával végrehajtott fejlesztés egyik újdon-
sága, hogy a Nap utca – dunai oldal – irá-
nyából haladó forgalom számára kiépítésre 
került a szembe érkező és a vasút irányába 
egyenesen vagy a főváros felé jobbra hala-
dó forgalmat „szállító” sáv közé egy új sáv 
a kizárólag balra, Vác irányába közlekedők 
számára. Az új közlekedési rendet remekül 

jelzik a felfestések és a kihelyezett KRESZ 
táblák. A beruházással egyidejűleg az új 
forgalmai rendnek megfelelően átprogra-
mozták a közlekedési lámpákat is. 

Folytatódnak az útépítések

Megkezdődtek a városban azoknak az 
utaknak a szilárdburkolattal történő ki-
építési munkálatai, melyek a 2014-es esz-
tendő tervei között szerepelnek. Jelenleg az 
I. ütem kivitelezési munkáit végzik a kivi-
telezők a Mikes Kálmán utcában, a Perczel 
Mór utcában, a Pacsirta utcában, Rákóczi 
utcában, és a Kossuth-közben. De rövide-
sen megkezdődik a Katonadomb sor szi-
lárd burkolattal történő ellátása is. 

Idén elkészülnek a P+R parkolók 
a város vasúti megállóinál

A gyártelepi vasútállomásnál, a Béke utcai 
oldalon már folyamatban van a parkoló 
építése, ezután a Tábor utca felőli területen 
folytatódnak a kivitelezési munkák. Ennél 
a megállóhelynél 141 db gépkocsi és 68 db 
kerékpártároló/parkolóhely kerül megépí-
tésre. A parkolóval együtt kiépül a kerék-
párút is.

Dunakeszi Alsó megállóhelynél szintén 
megkezdődött a parkoló építése a Pálya és 
a Muskátli utcában. Itt 68 db gépkocsi par-
koló és 20 db kerékpártároló kerül kialakí-
tásra, valamint mindkét oldalon térköves 
járda is épül.

A Verseny utcai „nagyállomásnál” júni-
us 2-án volt a munkaterület átadása, így 
ezen a területen is elkezdődnek a kivitele-
zési munkák. A lakosságnak a munkák be-
fejezésével 141 db gépkocsi  és  42 db ke-
rékpár parkolására lesz lehetősége.

Az építési munkák ideje alatt kérjük a 
lakosság megértését, türelmét, az autósok, 
kerékpárosok fokozott odafigyelését a bal-
esetmentes közlekedés érdekében – hang-
zott Manhalder Zoltánné kérése, aki el-
mondta még, hogy a Magyarság Sporttelep 
komplex rekonstrukciójának keretén belül 
pályázaton nyert pénzeszközök felhaszná-
lásával megkezdődtek a felújítások. Első 
lépésként egy 60 m x 95 m  méretű műfü-
ves pálya építése, amely várhatóan június 
végére elkészül.

A Szerk.
Fotó: KesziPress

Kihajtás a Nap utca felől a 2. számú főútra
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Mint mondta, a tri-
anoni békerend-
szer igazi hazug-
sága, hogy miköz-

ben a népek önrendelkezési jo-
gáról beszéltek, aközben éppen 
a nemzeteket nem kérdezték 
meg. - A nagyhatalmi döntések 

kényszerei hozták össze mind-
azt, ami ma Európában van, s 
annak minden következményét. 
A trianoni békeszerződés olyan 
nagyhatalmi döntéssorozat volt, 
amelyben pillanatnyi érdekek 
mentén felszabták Európát – fo-
galmazott Tőkéczki László.

Az ünnepi megemlékezés a 
Köröndön 2013-ban közadako-
zásból felállított országzászló-
nál folytatódott, amely a Him-
nusz közös eléneklésével vette 
kezdetét. 

 - Hangszer voltam az Isten 
kezében, ki játszott rajtam né-
hány dallamot – idézte Juhász 
Gyula szavait Skripeczky Ist-
ván, a rendezvény egyik szerve-
zője, a Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre elnöke párhuzamot vonva 
azzal, hogy a Teremtő segítségé-
vel, egy évvel ezelőtt civil össze-
fogással sikerült Dunakeszin is 
létrehozni az országzászló em-
lékművet. Külön köszöntötte 
dr. Tőkéczki László történészt 
és a határon túlra szakadt or-
szágrészek, valamint a történel-
mi egyházak jelenlévő képvise-
lőit, majd felolvasta Dióssi Csa-
ba polgármester köszöntő sora-

it, aki más fontos elfoglaltsága 
miatt személyesen nem tudott 
megjelenni a megemlékezésen. 
A település első embere üzene-
tében hangsúlyozta, négy évvel 
ezelőtt olyan döntés született, 
amelyre méltán lehetünk büsz-
kék: az Országgyűlés a Nemzeti 
Összetartozás napjává nyilvání-
totta az első világháborút lezáró 
igazságtalan trianoni békeszer-
ződés aláírásának napját, júni-
us 4-ét, amely így már nem csak 
emlék- vagy gyásznap, hanem az 
egység napja is. „Büszke vagyok 
arra, hogy akkori országgyűlési 
képviselőként én is igennel sza-
vazhattam, én is részese lehet-
tem annak az építő munkának, 
amelyet az elmúlt négy évben 
nemzetünkért végeztünk. Rég-
óta vártunk arra, hogy kimond-
hassuk: ÖSSZETARTOZUNK! 
…ma már büszkén állhatunk itt, 
a nemrég elkészült Országzász-
lónk előtt, hiszen hittel, és szem-
beszállva az egységet elnyomó 
hangokkal megküzdöttük azért, 
hogy határon túli társaink újra 
azt érezzék, hozzánk tartoznak, 
számítunk rájuk és számíthat-
nak ránk. Mára elég erősek let-
tünk ahhoz, hogy a magány és 
tehetetlenség érzése helyett ten-
ni akarást érezzünk.”

A felolvasott polgármesteri 
köszöntőt követően Guttmann 
Vilmos helyi borász, műkedve-
lő előadóművész Juhász Gyu-
la Trianon című versét szaval-
ta el megrendítő átéléssel, majd 
ünnepélyesen felvonták az or-
szágzászlót, melyet a Szent Ist-
ván cserkészcsapat tagjai hoztak 
a zászlórúdhoz.

Ipolykeszi polgármester asz-
szonya, Kosik Szilvia azt a kér-
dést tette fel, lehet-e ezt a napot 
ünnepnek nevezni, hiszen 1920. 
június 4-én egy embertelen és 
igazságtalan döntés szétszakí-
totta az országot, megcsonkított 
családot, földet, történelmi ösz-
szetartozást, emberek százezreit 
ölte meg, ami maga volt az iszo-
nyat. Mint fogalmazott, Trianon 

emléke és szelleme ma is kísért 
bennünket. Napjaink nemzet 
egyesítő összefogásáról így be-
szélt: „Nagy öröm számunkra – 
akár a Felvidéken – hallani azt, 
hogy az anyaország, magyaror-
szági testvéreink – mint a ket-
tős állampolgársággal – szívből, 
szeretettel nyújtják felénk a ke-
züket.” Kosik Szilvia beszéde vé-
gén felidézte Szent István király 
utolsó ígéretét: a magyar nép az 
én népem és a magyar nem vész 
el a történelem viharaiban.

Lengyel János költő Kárpátal-
járól arról beszélt, nem lát olyan 
nagypolitikai akaratot, amely a 
kárpátaljai területek esetleges 
visszacsatolását lehetővé tenné. 
De az jól esik, hogy az anyaor-
szág mostani kormánya kiáll az 
Ukrajnában élő magyarok mel-
lett, nem hagyja őket magukra, 
fogalmazott.

A Bárdos Lajos Általános Is-
kola diákjainak – Bozsik Réka, 
Budavári Júlia, Miklósváry 
Gréta - éneke követte a megem-
lékezést, majd Szombat István, 
az emlékmű létrehozásának 
egyik szervezője szólt az ünnep-
lő közönséghez, hangsúlyozva: 
nagy öröm, hogy ennyien össze-
gyűltek ezen a megemlékezésen, 
párthovatartozástól függetlenül, 
fiatalok, idősek. Mint mond-

ta, az egybegyűlteket az össze-
fogás szava hívta ide. Száműz-
ni kell a széthúzást, össze kell 
fogni, mert az a nemzet, amely 
nem tud összefogni, az gyenge 
marad, és mások kiszolgálójá-
vá válik. „Minden olyan kérdés-
ben össze kell fogni, ami a ma-
gyar nemzet érdekét képviseli” 
– mondta Szombat István, aki 

beszédét Tamási Árontól köl-
csönzött idézettel zárta: ”A ma-
dárnak szárnya van, és szabad-
sága, az embernek szülőföldje és 
sok tennivalója.”

Az ünnepség végén a törté-
nelmi egyházak helyi képviselői 
áldották meg az országzászlót, 
majd az emlékezők közösen el-
énekelték a Székely himnuszt.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Június 4., az egység napja
A nemzeti összetArtozás nApjánAk megemlékezése A józseF AttilA művelődési központ zsúFolásig megtelt ter-
mébEn dr. tőkéczki lászló előAdásávAl vette kezdetét dunakEszin. a történész fElvázolta azt az utat, amEly 
trianon tragédiájához vEzEtEtt, fElidézvE, hogy hazánk sorsáról nEm a nEmzEt tagjai, hanEm a mindEnkori 
nagyhatalmak döntöttEk az éppEn aktuális politikai szEmpontjaik szErint. 

Megemlékezés a trianoni békediktátum 94. évfordulóján

dr. Tőkéczki László

Kosik Szilvia 
Ipolykeszi polgármestere

Szombat István, a rendezvény egyik 
szervezője beszédet mond
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A Katonadomb szabadidő- és rendezvényhelyszínné tör-
ténő alakításának újabb állomásához érkezett a város. 
Mint az közismert, korábban azt ígérte Dunakeszi Város 

Önkormányzata, hogy a hatalmas, gyönyörű természeti környe-
zetben lévő kulturális- és sportcentrumként is mind nagyobb 
népszerűségnek örvendő területen tengo-, kézilabda- és kosár-
labda pályát alakít ki. A viacolorral burkolt területen felfestet-

Szabadtéri sportpályák 
a Katonadombon

Megérkezett Veresegyházra! 

Veresfitt Alakformáló Szalon • Veresegyház, Mogyoródi út 6. 
Telefon: 06 20 955 15 45 • www.veresfitt.hu 

ték a szabadtéri pályákat és már ki is helyezték a kapukat, palán-
kokat és a hálót. A város legújabb sportpályáit az iskolás gyer-
mekek egyből birtokba is vették, ami jóérzéssel töltötte el Dióssi 
Csaba polgármestert és a megvalósításban közreműködő mun-
katársait, szakembereket.

A Katonadomb, a sportversenyek és rendezvények népszerű 
helyszíneként a Dunakeszi Feszt rendezvényeivel vált 

közkedvelté a lakosság körében. 
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Szándékának híre ment s 
azóta számos óvoda kér-
te segítségét, hogy létre-

hozzák az Ovikertet. Lehető-
ségeihez mérten mindenhová 
személyesen megy el barátjá-
val, Szurovecz Roland kertész-
szel. Visznek kertművelő esz-
közöket, palántákat, s a gyere-
kekkel közösen alakítják ki a 
kiskertet. 

Az Ovikert eljutott Du-
nakeszire. Május 21-én az 
Eszterlánc óvoda alagi tagóvo-
dájában a kezdeményezők se-
gítségével életre kelt a vetemé-
nyes. Az eseményt a közszol-
gálati televízió stábja felvette 
és a Család-barát műsor kere-
tében adásba került.

– A lehetőségről Dr. Bagi Éva 
szülő tájékoztatott minket, az 

ő gyermekei az alagi tagóvo-
dába járnak – mondta Faith 
Éva, az Eszterlánc óvoda veze-
tője. – Megtetszett az ötlet, hi-
szen a gyerekek nagy többségé-
nek az a természetes, hogy a pa-
radicsom, paprika s egyéb vita-
mindús zöldségféle az asztalon 
van, de nem ismerik a termesz-
tés módját. Felvettem a kapcso-
latot Stiller Tamás úrral (ké-
pünkön) és segítségükkel létre-
jött a kiskert. Különböző zöld-
ségféléket ültettek, ezt követően 
a gyerekek végzik el a kert gon-
dozását, a gyomlálást, a növé-
nyek locsolását. Mindez nekik 
egyszerre játék, de ugyanakkor 
komoly, felelősségteljes elfog-
laltság, és szinte észre sem ve-
szik, mennyi ismeretre tesznek 
szert. Mindemellett az egészsé-

ges életmódra nevelésnek is ré-
sze az Ovikert. Az alagi után 
már az Eszterlánc és a Gyöngy-
harmat óvodákban is létrejött a 
kiskert, és későbbiekben a má-
sik két tagóvodánkban is meg-
honosítjuk ugyanezt. 

– Nagyon fontos a megfelelő 
életmóddal párosítva az egész-
ség megőrzése – kapcsolódott 
a beszélgetésbe Dr. Bagi Éva 
neurofiziológus, addiktológiai 
konzultáns. – Az egészsé-
ges életmódra való nevelést a 
gyerekeknél érdemes elkez-
deni. Három kisgyermekem 
van, kettő óvodás, a legkisebb 
két éves, és otthon kertész-
kedek velük. Felfigyeltem az 
Ovikertre és egy közös isme-
rős révén kapcsolatba léptem 
Stiller Tamással, majd leve-
let írtam Faith Évának s végül 
egy hét alatt sikerült megszer-

vezni a palántázást. Nagyon jó 
volt látni a gyerekek lelkesedé-
sét, életközelbe kerültek a ker-
tészkedéshez, ezen keresztül 
pedig a természethez. Hosz-
szabb távon eljuthatnak oda, 
hogy a mindennapos táplálko-
zásban az egészséges ételek a 
fontosak, s például a csokolá-
dé, egyéb édesség a képzeletbe-
li táplálékpiramis csúcsára ke-
rüljön, mint kivétel.    

Egyelőre a fejlődő palánták 
gondozása a gyerekek min-
dennapi feladata. S biztosak 
lehetünk abban, hogy a meg-
érett, vegyszermentes para-
dicsom, paprika, egyéb ízle-
tes zöldségféle elfogyasztása 
büszke örömet is eredményez-
het. Mert ez mind az ő mun-
kájuk gyümölcse.

Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszire ért az Ovikert
egyedülálló kezdeményezésbe Fogott 2012-ben A gyöngyösi stillEr tamás séf. Elhatározta, hogy mEgmutatja 
az óvodásoknak, hogyan kEll zöldségEt, gyümölcsöt tErmEsztEni, kErtEt ápolni és azt is Elmondja, miért jó, 
ha a saját maguk által gondozott friss finomságokat fogyasztják.    

DUNAKESZI, SZÉCHENYI U. 68.
fredikekft@gmail.com 
anikovill@invitel.hu

Nyitvatartás: H-P: 8.30-17, Szo: 8.30-12
Telefon: 06/70-945-5146 

06/20-211-5215 • 06/27-347-369

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET • VILÁGÍTÁSTECHNIKA
2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel 
a régió legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 

31 000 példányban.
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Ami pedig az egész 
napos mulatságot il-
leti, az már nem illú-

zió, hanem valóság volt. A ta-
valyi évhez hasonlóan idén is 
a már jól bevált Katonadomb 
volt a helyszín, ahol a tágassá-
got maximálisan kihasználva, 
szinte talpalatnyi hely sem ma-
radt üresen. Nem csupán ugrá-
ló várak, rodeózás, az ügyessé-
get maximálisan igénybe vevő 
akadálypálya, falmászás, von-
zotta a gyerekeket. A Lovagi 
hétpróba különleges feladvá-
nyai inkább érdekesek, de sem-
miképp nem voltak nehezek, s 
akik teljesítették a feladatokat, 
írást kaptak arról, hogy Duna-
keszi lovagjai vagy hercegnői 
lettek, és egy-egy polót is kap-
tak ajándékba.

A sokféle játék mellett példá-
ul a Diófa Nagycsaládos Egye-
sület sátránál rajzolni, feste-
ni lehetett, és természetesen az 
arcfestésre is sokan várakoz-
tak, hogy sorra kerüljenek. 

Az Önkormányzat sát-
ra előtt Dióssi Csaba polgár-
mesterrel az élen a képvise-
lő-testület számos tagja aján-
dékozta meg a gyerekeket lég-
gömbökkel s a népszerű Smile 
palacsintával. Ha egy lég-
gömb véletlenül elrepült, se-

baj, adtak helyette másikat.  
Sikerrel lezajlott a Dunakeszi 
VSE atlétika szakosztálya és a 
Decatlon által közösen szerve-
zett gyermeknapi futóverseny,s 
a vízi sportok kedvelői, vagy 
éppen a kalandvágyók százai 
a Duna-parton a sárkányhajó-
zást is kipróbálhatták a nap fo-
lyamán. 

A színpadon pedig, mind-
eközben non-stop műsor szó-
rakoztatta a közönséget. A 
tánc- és pom-pon produkci-
ók békésen megfértek a harc-
művészeti bemutatókkal, kora 
délután pedig a 100 Folk Cel-
sius együttes játszotta el ismert 
dalait. A Langaléta Garabonci-
ások humorban bővelkedő gó-
lyalábas előadását csak rövid 
időre szakította meg a zivatar. 
S az élményekben bővelkedő 
nap zárásaként Eszményi Vik-
tória és Heilig Gábor gyermek-
műsora aratott sikert a közön-
ség körében.

A zivatar ekkorra már eltün-
tette a léggömbszivárványt, de 
a gyerekek és szüleik bizonyá-
ra sokáig emlékeznek az egész 
napos varázslatos élményekre. 
Hogy meddig? A jövő évi gyer-
meknapig bizonyára. 

Katona M. István
A szerző felvételei

azt tartják, hogy a szivárvány szErEncsét hoz, s azt 
is, hogy angyalok és tündérEk közlEkEdnEk rajta. 
s pErszE azt is, hogy akármiképpEn próbálkozunk, 
lEhEtEtlEn átmEnni alatta. mégis, az a több EzEr 
csAlád, persze Főként A gyermekesek, ha május 25-
én kilátogattak a katonadombra, a gyErmEknapi 
kavalkádra, a bEjáratnál mindjárt átmEhEttEk a 
szivárvány alatt. igaz, hogy Ezúttal Ezt a csodá-
latos tErmészEti jElEnségEt léggömbök hElyEttE-
sítEtték, dE az illúzió akkor is mEgmaradt.

Gyereknap 2014

Átmentünk 
a szivárvány alatt 

Eszményi Viktória 
és az ünnepelt gyerekek
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Szorosabb kapcsolat a családokkal

az idEi év májusában 
immáron tízEdik alka-
lommal mEgrEndEzEtt 
játszóház nap most is 
színEs programokkal 
várta az EsEményrE Ellá-
togató gyErmEkEkEt és 
szülEikEt. 

- Szeretnék gratulálni az itte-
ni óvónőknek, hogy 
az elmúlt tíz év-
ben hagyományt 
teremtve egy 
ilyen színvo-
nalas rendez-
vényt hívtak 
életre – mond-
ta megnyitó be-
szédében Dióssi 
Csaba. A város polgár-
mestere szerint igazán jó érzés 
fenntartóként olyan intézmény 

munkájában részt venni, mint 
a Játszóház Óvoda. Egyúttal 
megemlékezett arról is, hogy az 
intézmény idén ünnepli meg-
alakulásának 30. évfordulóját. 
– Örülök annak, hogy egy ilyen 

jó közösség jött létre ebben az 
óvodában. A település vezeté-
se is azon fáradozik, hogy Du-
nakeszi is egy nagy közösség 
legyen. A Mi Városunk pedig 
ilyen kis közösségekből jön lét-
re, mint amit a Játszóház Óvo-
da vezetői és dolgozói is immár 
tíz esztendeje építenek – emel-
te ki Dióssi Csaba, aki a meg-

jelent szülők, gyermekek 
és óvópedagógusok 

mellett külön kö-
szöntötte Kárpá-
ti Zoltánt, a kör-
zet önkormány-
zati képviselőjét 
és Szabóné Ónodi 

Valériát, a Polgár-
mesteri Hivatal cso-

portvezetőjét.
- A Játszóház Nap tükrö-

zi hitvallásunkat, gyermeksze-

retetünket, szorosabbá teszi a 
családokkal a kapcsolatunkat, 
nyitottá teszi óvodánkat a vá-
ros összes lakója felé. Ezen a 
napon a programok által meg-
mutathatjuk azt a sokszínűsé-

get, gazdagságot, mely jellemzi 
a gyermekekkel való tevékeny-
kedtetést a mindennapokban is 
– tudta meg lapunk Madárné 
Kondacs Mária óvodavezető-
től. 

S mindezt tették játékos, fel-
szabadult formában, hiszen 
volt itt ügyességi akadálypálya, 
ugráló vár, de nem maradhat-
tak el a kézműves tevékenysé-
gek sem, úgymint szélsárkány, 
karkötő, papír kalap, kavics 
dekupázs, homokkép, kéz-
ügyességi játékkészítés, de volt 

arcfestés, táncház is, és nagy si-
kert aratott a póni lovaglás. A 
gyermekek és felnőttek éhsé-
gének csillapítására rétes sütő 
versenyen mérhették össze tu-
dásukat a szülők. S hogy az ide 
látogató gyermekek számára 
még felejthetetlenebbé tegyék 
a napot, a nap végén búcsú-
zásként mindegyikük egy-egy 
plüss állatot választhatott ma-
gának ajándékba.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

ÁLLÁS 
Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Dunakeszi város XV. számú háziorvosi körzete, 
háziorvosi feladatainak vállalkozási formában 
történő ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határidejét követő első 
képviselő-testületi ülés.
A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 
A praxis legkorábban 2014. december 1. napjától 
tölthető be. 
A pályázati feltételekről bővebb információkat talál: 

www.oali.hu 
www.dunakeszi.hu 

A pályázati kiírással kapcsolatban további 
részleteiről Manhalder Zoltánné osztályvezető 
nyújt bővebb tájékoztatást a +36-27-542-803-as 
telefonszámon

Idén tízedik alkalommal rendezték meg a Játszóház Napot

Dióssi Csaba, Madárné Kondacs Mária, 
Kárpáti Zoltán, Szabóné Ónodi Valéria
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A dunAkeszin működő tEngErEcki 
alapítvány tEvékEnységét a város-
bAn élők elsősorbAn Az országos 
tEljEsítmény gyalogtúrák és az 
immár nEgyEdik „szülEtésnapját” 
ünneplő lAkótelepi piknik közön-
ségvonzó rEndEzvényEinEk sikErEs 
szErvEzésE révén ismErik. 

Tolmácsi János és felesége idén is re-
mek programokkal várta a dunake-
sziek sokaságát a Lakótelep „szívé-

ben” emelkedő dombos-ligetes parkban. 
Május 24-én reggel a sportoló, a környe-
zettudatos, a régmúlt történelmünk iránt 
fogékony gyalogtúrázók lepték el Duna-
keszit, akik nyolc, tizenhét és huszon-
öt kilométeres távot teljesítettek – avatott 
be az országos teljesítménytúra részlete-

ibe Tolmácsi János, aki maga is megszál-
lott túrázó. Örömmel újságolta a déli órák-
ban a Barátság úti tízemeletes épületek és 
fák árnyékában, hogy sokan érkeztek Szé-
kesfehérvárról, Komáromból és Budapest-
ről, akik megismerhették városunk törté-
nelmi helyszíneit. A túrázók elgyalogol-
tak a Római kikötőerődhöz, majd a má-
sik büszkeségünkhöz, az alagi templom 
maradványaihoz, a következő látványos-
ság a közeli repülőtér volt, ahonnan pedig 
a fóti templomhoz vették az útirányt. - A 
túra végállomása itt volt, a „Lakótelep szí-
vében”, ahol idén is megrendeztük a Lakó-
telepi pikniket, amely sokak számára jelent 
vonzerőt – hallhattuk a főszervezőtől. Tol-
mácsi János a lokálpatrióta ember büszke-
ségével mondta, hogy az országos gyalog-
túra résztvevői öregbítik Dunakeszi jó hí-
rét, akik elismeréssel szóltak a város érté-
keiről, az alapítvány rendezvényéről. 

Méltán érdemelték ki a dicsérő szava-
kat a szervezők, akik igyekeztek a lakosság 

sokrétű érdeklődését és igényét kielégíteni 
a színes programokkal, melyekkel nem tit-
koltan elsősorban a gyermekeknek akar-
tak örömöt szerezni, amiben segítségükre 
volt a Dunakeszi Programiroda.   

Szinte egyszerre lüktetett a „Lakótelep 
szíve”, kicsik és nagyok együtt élvezték a jó 
hangulatú programokat. Ezúttal is kinyílt 
a „bolhapiac” kapuja, ahol újgazdára vár-
tak a kinőtt ruhaneműk és az egykori ked-
venc játékok. 

- Több szempontból is örülünk a rendez-
vénynek, mert itt találkozhatunk, beszél-
gethetünk a szomszédokkal, az ismerő-
sökkel, amire sajnos a dolgos hétköznap-
okon nincs lehetőség. Mindannyian roha-
nunk! Most legalább egy kicsit megállunk, 
megpihenünk. Feltöltődünk. De alkalmat 
kínál a piknik arra is, hogy a régi játékokat 
eladjuk, melyek árából újabbakat tudunk 
vásárolni. Mindenki jól jár – mondta elé-
gedett mosollyal Hanik Mariann, aki kis-
lányával, Kittyvel piknikezett.     

 A finom kürtöskalács és az ízletes bog-
rácsgulyás illata keveredett a hatalmas 
zöldparkban, ahol az asztaloknál családok, 
baráti társaságok jóízűen fogyasztották a 
helyben készített ínyencségeket. 

- Kétszáz vendégnek főzünk – mondta ér-
deklődésemre a két bogrács mellett serény-
kedő Szabó Tamás, aki egy fővárosi étterem 

séfje. A gurmanok körében nagy elismert-
ségnek örvendő fiatal szakács keze alá né-
pes baráti társaság dolgozott, akik a tudó-
sítóhoz hasonlóan őszinte elismeréssel di-
csérték a feltálalt ételt. – Minél nagyobb 
mennyiségben készítjük a bográcsgulyást, 
annál ízletesebb – mondta szerényen Sza-
bó Tamás, aki jó ötletnek tartja a Lakóte-

lepi piknik megrendezését, mert a felgyor-
sult és eredmény centrikus világunkban az 
emberek nem keresik a kapcsolatot, „elsza-
ladnak” egymás mellett. – Ide lejövünk, jól 
érezzük magukat, s mire véget ér a rendez-
vény talán még egy kicsit közelebb is kerü-
lünk egymáshoz – tette hozzá optimistán.

- Ehhez minden adott, ezért dolgozunk – 
vágta rá Tolmácsi János, akivel körbejártuk 
a piknik területét. A finom étkek mellett a 
házi sörök, és borok kiválóságait is megkós-

tolhatták a felnőttek a nyári forróságban. 
De figyeltek az egészségünkre az egész-
séges táplálkozás, az egészséges életmód 
„nagykövetei”. – Most a kora délutáni órák-
ban dunakeszi rock zenészek muzsikálnak, 
este pedig egy jazz zenekar szórakoztatja a 
domboldalon és tízemeletes épületek erké-
lyein helyet foglaló nagyérdeműt. Közönsé-
günk élvezhette a Waldorf diákkórus mű-
sorát. Van itt ugráló vár, lovaglási lehetőség, 
történelmi korokat idéző vívás – mutatott 
körbe a Tengerecki Alapítvány vezetője, aki 
kiemelte, hogy szűkös anyagi forrásaik elle-
nére is a minőségre helyezik a hangsúlyt. 

A jó hangulatú, vidám közösségek lát-
tán Tolmácsi János bizakodva mondta: - 
Azt remélem, ezek a társasági összejöve-
telek elősegítik, hogy a hétköznapokon tü-
relmesebb, toleránsabb, segítőkészebb le-
szünk egymás iránt. Talán még azok is 
köszönnek, egymásra mosolyognak a lift-
ben, akik eddig nem tették.

Mi pedig abban bízunk, hogy jövőre még 
többen segítik a Tengerecki Alapítvány di-
cséretes tevékenységét, melynek köszönhe-
tőn sikerül megrendezni, a „kis jubileumi”, 
V. Lakótelepi pikniket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Piknik a lakótelep ”szívében”
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„Megmaradtak a kisboltok is!”

– Miként került Dunakeszire?
– Harmincöt évvel ezelőtt ide 
mentem férjhez. Közösen épít-
keztünk, közösen kezdtük el itt 
az életünket. Sajnos a férjem na-
gyon korán, 1991-ben meghalt, 
a két lányom meg azóta Angliá-
ban él és dolgozik. Ott született a 
kisunokám is.
– Ön itt maradt. Hol dolgozik je-
lenleg?

– Óvónőként dolgozom a város-
ban, a Waldorf Óvodában. Ha azt 
mondom, csodálatos ez a munka-
hely, akkor nagyon óvatosan fo-
galmaztam. Több helyen megfor-
dultam már, de ez a legjobb óvo-
da, ahol csak dolgoztam eddig. 
Nem is munkahelynek fogom fel, 
hanem egy ajándéknak az életem-
ben, ahol a hivatásomnak élhetek. 
Ezen kívül a választások alkalmá-
val szavazóbiztosként is dolgoz-
tam.

– A várossal, a lakóhelyével is 
ennyire elégedett?

– Természetesen, hiszen az el-
múlt harmincöt esztendő alatt tel-
jesen más, és ami a lényeg, sokkal 
jobb lett Dunakeszin az élet. Re-
mélem, nem hangzik fellengző-
sen, de a mostani városvezetés re-
mekül végzi a dolgát, mert amel-
lett, hogy folyamatosan bővül és 
fejlődik a település, ugyanakkor 

aktív kapcsolatot tartanak a lakos-
sággal, odafigyelnek az itt élők öt-
leteire, meglátásaira. 

– Egy háziasszony minden eset-
ben fontos, hogy például mennyi-
re kényelmesen és gyorsan tudja a 
bevásárlást elintézni. Önnek mik 
a tapasztalatai?

– A településen járó ingyenes 
buszjáratok – a helyi körjáratok, 
illetve a bevásárlóközpontok bu-
szai – segítségével nemcsak a be-
vásárlás bizonyul könnyebbnek, 
hanem az ügyintézés is. De kifeje-
zetten örülök annak, hogy a fejlő-
dés, a multik megjelenése ellené-
re Dunakeszin a kisboltok is fenn-
maradtak, hiszen nagyon sokan 
szeretünk ezekben vásárolni, itt 
mindig, minden esetben minősé-
gi árut kapunk.

– Mennyire vesz részt a város 
kulturális életében?

– Nagyon örülök annak, hogy a 
test mellett a szellem is megkap-
ja a magáét itt Dunakeszin. Egyre 
több a kulturális program a város-
ban, én külön örülök annak, hogy 
a Pinceszínházban egyre több elő-
adást láthatunk. Ezen rendezvé-
nyek szervezésével odafigyelnek 
a fiatalokra is. bevallom, ha van 
időm, bizony én is részt veszek 
ezeken a programokon.

-molnár -

Amikor 35 évvel ezelőtt ide ment Férjhez, még nem gondol-
tA, mennyi minden köti mAjd A városhoz. jelenleg óvónőként 
dolgozik, és azt vallja, hivatását álmai munkahElyén gyako-
rolhatja. foki mártonné kifEjEzEttEn örül a város hihEtEtlEn 
Fejlődésének, de FontosnAk tArtjA, hogy Az emberi kApcsolA-
tokat is ápoló kisboltok is mEgmaradtak a tElEpülésEn.

Mellébeszélés helyett cselekvés

– Némi túlzással azt is mondhat-
nánk, a vasút eddig jelentős sze-
repet játszott, játszik az életében. 
Dunakeszire is ez hozta?

– Ehhez valóban némi túlzás 
kell. Középiskolai tanulmányai-
mat Vácon végeztem, lakatosnak 
tanultam, és a Dunakeszin talál-
ható Járműjavítóban voltam min-
den évben szakmai gyakorlaton. 
Majd egy jó húsz esztendőt kö-
vetően mondhatnám a mozdony 
füstje ismét megcsapott, arccal a 
vasút felé fordulva megint a MÁV 
dolgozója vagyok.

– Mit csinált abban a húsz év-
ben? Már, ha nem titok…

– Szállodákban dolgoztam, és 
szinte minden voltam, csak igaz-
gató nem. Angol és német nyelv-
tudásom sokat segített, amikor 
londineri munkát végeztem, ne-
tán éppen recepciósként vagy fel-
szolgálóként dolgoztam.

– A vasúthoz való visszatérése-
kor költözött Dunakeszire?

– Nem, 1990-ben költöztem ide 
a feleségemmel. Albérletben kezd-
tünk, majd a lakótelepen vettünk 
egy lakást, amelyben azóta élünk. 
Az egyetemista lányunk is velünk 
él, ő rövidesen végez majd idegen-
forgalmi szakon. 

– Mi a véleménye az elmúlt majd 
negyedszázadról, amely alatt Du-
nakesziből egy negyvenezres vá-
ros lett?

– Sokat változott a település, 
és elmondhatom, abszolút az elő-
nyére. A városszerte tapasztalható 
parkosítások, felújítások, az utcák 
aszfaltozása mind-mind emelik a 
város fényét. Kedvenc helyünk a 

Duna-part, ahova öt perc alatt le-
érünk. Sokat vagyunk ott szabad-
időnkben, rengeteget sétálunk, ke-
rékpározunk.
– Utóbbiból kiindulva, akkor a 
városvezetés Önben egy lelkes hí-
vet talált a nagy bicikliút kialakí-
tó projektben?

– És ebben biztos, hogy nem va-
gyok egyedül. Mivel nincs autónk, 
így jómagam kerékpárral közleke-
dem, és most már szinte az egész 
városban megtehetem ezt a kije-
lölt utakon. De az is nagyon elis-
merésre méltó, hogy az autósok-
ra is gondolt a városvezetés, hi-
szen rengeteg parkoló épül, illetve 
ahogy már mondtam, folyama-
tosan javul a közutak minősége. 
Ki merem mondani, Dunakeszin 
nem mellébeszélés, hanem cselek-
vés folyik, ha a városról van szó. 
Ráadásul a kulturális rendezvé-
nyek alkalmával, amelyek vonz-
zák az embereket, végre beszélget-
ni is tudunk egymással, ami nagy 
szó ebben a rohanó világban.

– Ezek szerint itt minden na-
gyon szép, minden nagyon jó?

– Azért van még mit tenni… 
Például én kifejezetten szeretném, 
ha a felújított Duna-parton több, 
fakeretes szeméttároló lenne, illet-
ve a mostani piac helyén egy új, és 
kifejezetten magyar árukat kínáló 
piac létesülhetne, ami a kisterme-
lőket segítené, és számunkra pe-
dig minőségi terméket biztosíta-
na. Erre ugyanúgy van igény a vá-
rosban, mint például egy strand-
ra, vagy legalább egy télen-nyáron 
használható uszodára.

-molnár - 

itt volt szakmai gyakorlaton a 
városbAn, mAjd húsz esztendő 
szállodai munka után idE tért 
visszA, immár nős emberként. 
ráAdásul, Ahogy ő mondjA, Arc-
cal ismét a vasút fElé fordult, 
és azóta is máv-dolgozóként 
kErEsi a kEnyErét. kocsis károly 
szErint a városban mindEn 
nAgyon sokAt Fejlődött, látszik, 
hogy itt nEm mEllébEszélés, 
hanEm csElEkvés zajlik.
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JúNiUSi pRogRAMAJÁNLóJA
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E  ( 2 1 2 0  D u n a k e s z i ,  Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . ) 

w w w. v o k e j a m k . h u

Június 7. szombat 15 óra
Pest megyei Koncertfúvós Találkozó

Június 11. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

Komárom-Komárno városnézés

Június 14. szombat 9-13 óra
Bababörze

Június 16-20. hétfőtől-péntekig 
9-16 óra

Színjátszó-és Kézműves tábor
Vezeti: Babják Annamária színésznő és 

Ceglédi Gabriella játszóház vezető
Részvételi díj: 15.000.-Ft/hét/fő

Június 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Előadás a szépkorúak egészségmegőrző 
táplálkozásáról.

Június 20-21-22. (péntek-vasárnap)
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

Három napos kirándulása Dél-Baranyába. 
(Mohács, Siklós, Villány, Eszék, Kopácsi-rét)

Június 21. szombat 20 óra
Holdvilágos éjszakán…

Retró revü esti hangulatban a Holdvilág 
Kamaraszínház művészeivel.
Jegyárak: 1200-1700 Ft-ig

Június 21. szombat 23 óra
Éjszakai tárlatnyitó – a „Múzeumok 

éjszakája” rendezvény keretében
- Nuridsány Zoltán festőművész 

emlékkiállítása

Június 21. szombat éjféltől
Szent Iván napi mulatság a Fosters 

udvarban.
Fellépnek: Üzletembers Zenekar

Mezei Zita (hastánc)
Gyanús Külsejű Tánczenekar

Június 25. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Cegléd-Kossuth nyomán városnézés, 

Dobmúzeum, élményfürdő

Június 28. szombat 11-18 óra
Városi véradás

A VOKE József Attila Művelődési Központ

A VOKE József Attila Művelődési Központ

Kézműves 
nyári tábora
Időpont: 2014. június 16-20.   9-16 óráig

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 

Várunk a Kézműves nyári táborba, ahol a hagyományos és 
újabb kézműves technikákkal ismerkedünk meg! 

Agyagozunk, nemezelünk, dekupázsolunk.
Bekapcsolódunk a Színjátszó tábor díszlet-és jelmezkészí-
tői munkálataiba is.

A tábor költsége: 15.000.-Ft
( Tartalmazza az ebédet, uzsonnát és anyagköltséget is.)

Alsó korhatár: 
6 év - Felső korhatár 14 év

(A jelentkezéseket korlátozott szám-
ban, június 10-ig tudjuk elfogadni.)

Vezeti: Ceglédi Gabriella művelődés-
szervező – játszóház-vezető 

(27/543-225/103 m.)

Színjátszó 
nyári tábora
Időpont: 2014. június 16-20.  9-16 óráig

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 

Gyere el Te is a Színjátszó nyári táborba, ahol 
megismerkedhetsz a színház izgalmas világával, 
színpadi technikákkal és a háttérmunkával!
A táborban tanultakat az utolsó napon előadás 
keretében mutatjuk be.

A tábor költsége: 15.000.-Ft
( Tartalmazza az ebédet, uzsonnát és anyagköltséget is.)

Alsó korhatár: 
10 év – Felső korhatár: 16 év

(A jelentkezéseket korlátozott számban, 
június 10-ig tudjuk elfogadni.)

Vezeti: Babják Annamária színésznő
(06-70/940-8107)

Városházi esték
A Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola 
ET-VIE-DANSE 
musical csoport

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 
a Városházi esték 
programsorozat 
újabb alkalmára,
június 15-én vasárnap 
18:00 órára.

Műsor: Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
ET-VIE-DANSE musical csoport

A program ezúttal is 
a Városháza udvarán kerül megrendezésre.

Bejárat a Dózsa György tér felől, 
a belépés ingyenes.

 
Művészeti vezető:

Nagyné Szöllősi Márta
Az est házigazdája: 

Bocsák Istvánné, önkormányzati képviselő
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Hagyományos Családi nap a zeneiskolában
A dunAkeszi FArkAs Ferenc művészeti iskolábAn naponta lEhEtnE családi találkozót tartani, hiszEn számos kis-
korú növEndékEt kísérnEk El szülEik az éppEn EsEdékEs tanórára, s míg várakoznak, bEszédbE is ElEgyEdnEk Egy-
mással. s hogy miért hirdEt az intézmény hagyományos családi nap ElnEvEzéssEl kiEmElt programot? igazolta 
EnnEk létjogosultságát A május 24-én megtArtott nAgy sikerű rendezvény.

E napon ugyanis a szülők, 
nagyszülők és a fiatalok, 
ismerkedhettek mindaz-

zal, ami a zeneiskola tevékeny-
ségét fémjelzi. Zeneoktatás, 
tánc- színház- és képzőművé-
szet jellemzi a „műfaji” válto-
zatosságot.

Két helyszínen egész délelőtt 
egymást követték a műsor-
számok. Az udvari nagyszínpa-
don két fúvószenekar (az után-
pótlás és a „nagyok”), a balett 
tagozat növendékei, a musical- 
és néptáncosok, s nem utolsó-
sorban az ütő tanszakosok pa-
rádés produkciókkal rukkol-
tak elő. 

A nagyteremben verses-ze-
nés mesejátékkal és szólópro-
dukciókkal mutatkoztak be a 
zongoristák, hegedűsök, fúvó-
sok, fellépett a gitárzenekar, 
betegségek miatt kissé tartalé-
kosan az énekkar, a színjátszók 
pedig a műhelymunka titkaiba 
avattak be bennünket.

Mindeközben a családok kö-
zelről ismerhették meg a vonós 
és fúvós hangszereket, az udva-
ron az ördögbot bravúros for-
gatói segítették elsajátítani en-
nek a fura eszköznek a haszná-
latát, ami azért érdekes, mert 
hosszabb távon segíti a reflex 

és a ritmusérzék tökéletesítését. 
Akik eredményesen megoldot-
ták a sajátos zenei „akadályver-
seny” feladatait, ajándékot kap-
tak. Az előtérben a szövőszék 
tudományát is meg lehetett is-
merni, a falakat pedig valóság-
gal beborították a képzőmű-
vész diákok alkotásai. 

Amellett, hogy a különböző 
életkorú növendékek együtte-
si és szóló produkcióikkal bi-
zonyították tudásukat, felké-
szültségüket s nem utolsó sor-
ban tehetségüket, ezen keresz-
tül a szülők, felnőtt családtagok 
megismerkedhettek a zeneisko-
la művésztanárainak sokolda-
lú, igényes, értékteremtő mun-

kájával.  – Igyekeztünk bemu-
tatni az intézmény működésé-
nek teljes keresztmetszetét, s 
reméljük, hogy a mintegy há-
romszáz vendég új ismeretek-
kel is gazdagodhatott – mond-
ta Farkas Pál igazgató.

S hogy a jelenlegi zeneisko-
lások közül kik lesznek egyszer 
rangos előadóművészek, az a 
jövő titka. Tehetség, szorgalom, 
elszántság, kiváló tanár; többek 
között ezek lehetnek a kulcs-
szavak. Erre jó példa a Családi 
nap előrendezvényeként, má-

jus 23-án este fellépő két egy-
kori zeneiskolás zongorista, 
Bergl Noémi és Zrufkó Anna-
mária (Dr. Domoszlai Erzsébet 
tanítványai) (képünkön) s ven-
dégként Tapolcsányi Katalin, 
a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karának vég-
zős hallgatói, akik rendkívül 
igényes diplomakoncertjeikből 
bravúros színvonalon adtak elő 
részleteket. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Bergl Noémi, Zrufkó Annamária és Tapolcsányi Katalin

A fellépő "kis művészek"
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Telefonunkkal bankügyeinket intéz-
zük, bevásárló listát állítunk össze, 

kiadásainkat vezetjük, moziműsort  és 
menetrendet böngészünk, idegen nyel-
vű szöveget fordítunk, fényképezünk 
és útvonaltervet készítünk, zenét hall-
gatunk és filmet nézünk. Néha persze 

SMS-t is írunk vele és telefonálunk is. 
Ennyi minden mellett könyvtári ügye-
inket miért is ne intézhetnénk telefo-
nunkkal. 

Szerencsére június 3-tól már en-
nek sincs akadálya. Az olvasók nap-
ján ezt az ajándékot nyújtjuk át jelké-
pesen a könyvtárunkat mind nagyobb 
számban az interneten felkereső olva-
sóink számára. A Infoker Szövetkezet 
fejlesztésének köszönhetően a könyv-
tár http://minerva.dkvk.hu  címen ta-
lálható internetes katalógusa felismeri, 
ha okostelefonnal kapcsolódnak az ol-
dalhoz, és a készülék képernyőjéhez op-
timalizált felülettel jelentkezik be. En-
nek köszönhetően szinte a nagygépe-
ken megszokott kényelemmel kereshe-
tünk a katalógusban, nézhetjük meg az 
olvasói állapotunkat, hosszabbíthatjuk 
meg a kölcsönzésünket vagy foglalhat-
juk le az e-mailben érkező újdonságlis-
táról a minket érdeklő tételeket. A ké-
sőbbiekben tovább szeretnénk fejlesz-
teni ezt a szolgáltatást olyan applikáci-
ókkal, amelyek a különböző rendszerű 
telefonok tudását még jobban kihasz-
nálva automatizálják és megkönnyítik 
könyvtári ügyeink szó szerinti értelem-
ben vett kézbentartását.

Preysing Frigyes

Budapesten már tizenegyedik, 
Dunakeszin viszont első alkalommal 
rendezik meg a Múzeumok Éjszaká-

ját. Ma már nem csak a múzeumok, hanem 
könyvtárak, levéltárak, színházak, műve-
lődési központok is kínálnak programokat 
ezen az estén, így könyvtárunk elsők között 
jelentkezett a városunkban tervezett prog-
ramsorozat szervezői közé. 

Június 20-án, pénteken a központi könyv-
tárban 18 órakor Papíron/On paper cím-
mel Rózner György tervezőművész kiállítá-
sát nyitja meg Appelshoffer Péter festőmű-
vész. Ezt követően író-olvasó találkozóra ke-
rül sor. Bódi Péter íróval, a Szétírt falak című 
könyv szerzőjével Karakas Alexandra be-
szélget. Vendégeink a lakóhelyükkel kapcso-
latos ismereteiket a Dunakeszi, a mi város-
unk kvízjátékkal tesztelhetik. A 2013. évi re-
ceptpályázatunkon első díjat és a könyvtár 
sütije címet elnyert OlvaSÓS süteményt kí-
náljuk vendégeinknek, mindeközben a Rad-
nóti Miklós Gimnázium diákjaiból alakult 
Chameleon Jazz Band zenéjét hallgathatjuk. 

A központi könyvtár hajnali 1 óráig tart 
nyitva. A következő este, június 21-én szom-
baton a fiókkönyvtár tart „éjszakai műsza-
kot” – a József Attila Művelődési Központ-
ban rendezett programokhoz kapcsolódva – 
18-24 óráig.  Lőrincz Róbert

Okostelefonnal a könyvtárban Könyvtári éjszakák 
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Lélekmelengető 
mesélő színek
mesélő színek címmel nyílt meg Az országos elismert-
ségnek örvendő szAlmA edit gödi grAFikusművész kiál-
lítása A józseF AttilA művelődési központ mAgyArság 
gAlériájábAn. Az Alkotóművészt, A kiállítást megnyitó 
prokAi gábor művészettörténészt, A szép számú közön-
ségEt harangozó katalin köszöntöttE. 

A tárlat rendezője bevezető 
gondolatai között felidéz-
te a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Galériájá-

ban meghonosodott több évtize-
des hagyományt, melynek peda-
gógusként 35 éven keresztül jóma-

ga is aktív formálója és alakítója 
volt, aminek keretében a tanévzá-
ró, májusi kiállítást mindig a gye-
rekeknek szervezték. A tárlatokon 
kivétel nélkül magas színvonalon 
alkotó grafikusművészek, gyer-
mekkönyv illusztrátorok mutat-
koztak be, akik munkáikkal nagy 
sikert arattak a diákok körében. 

Ezt a szép hagyományt tovább 
ápolva, a Gyermeknap közelsé-
gében kérte fel Szalma Edit grafi-
kusművészt alkotásainak bemuta-
tására, melyek megtekintése a lá-
togatóban a gyermekkor örömte-
li rácsodálkozásának maradandó 
élményét elevenítik fel. – Az alko-
tóművész és a szemlélődő számá-
ra egyaránt boldogságot jelent a 

rajzokban megörökített kedves fi-
gurák mesélő színes világa. Lélek-
üdítő élmény volt megrendezni a 
kiállítást – hangzottak Harango-
zó Katalin elismerő szavai, akinek 
megnyitó gondolatai után a gye-
rekeké volt a főszerep, akiknek – 
mint a tárlat rendezője mondta – a 
csodaalkotások készültek. A „Vasút 
a gyermekekért” Alapítvány Duna-
keszi Óvodája növendékei kedves 
hangulatú műsorral ajándékozták 
meg a közönséget. A MÁV ovisok 
felkészítője az a Kalafutné Göbölös 
Katalin óvónő volt, aki – mint 
megírtuk – márciusban vehette át 
a Bonis Bona díjat „A kiváló tehet-
séggondozó” kategóriában. A kis 
ovisokhoz hasonló sikert arattak a 
Bárdos Lajos Általános Iskola ének-
zene tagozatos tanulói is színvona-
las összeállításukkal, melyek hal-
latán méltán töltötte be a galériát a 
közönség viharos tapsa. A fellépő 
„ifjú művészeknek” egy-egy tábla 
csokoládéval kedveskedett Csoma 
Attila, a József Attila Művelődési 
Központ igazgatója. 

A meglepetés erejével hatott 
Szalma Editre és a közönségre, 
amikor Harangozó Katalin beje-
lentette, hogy az alkotóművészt 
egykori mestere, Skripeczky Ákos 
ötvös iparművész köszönti, aki 
sok évvel ezelőtt rajztanára volt a 
fóti általános iskolában.  – Edit na-
gyon szorgalmas, nagyon tehetsé-

ges tanuló volt, akiben megvolt az 
a belső késztetés, amely garanciá-
ja a magasan ívelő művészi pályája 

kiteljesedésének – méltatta egyko-
ri tanítványát a mester. 

A megható pillanatok után 
Prokai Gábor művészettörténész 

színes előadásban mutatta be a Gö-
dön élő grafikusművész alkotása-
it, kedves szavakkal beszélt a mű-
vész ars poeticajáról, amely tetten 
érhető rajzain: „Szalma Edit rá jel-
lemző, felismerhető, egyéni mesé-
lő-képteremtésén, ugyanúgy nem-
zedék/ek fog/nak felnőni, mint 
nagy elődeinek képein is. Illusztrá-
ciói a szerzővel való együttgondol-
kodásról szólnak, de nem kimere-
vített, egyértelműsített értelmezé-
sek. Ellenkezőleg. Megfogalmazá-
suk az olvasót, a gyermeket saját 
értelmezésre indítja. A szöveghez 
- versek, mesék - adott vízióit, vi-

zuális gondolatait nem csupán szí-
nesen, hanem megkomponált szín-
gazdagsággal, festőien tárja elénk. 

Képeinek vizuális mozgása a néző 
fantáziáját is mozgósító. Kedves, 
szeretnivaló, humoros, olykor pu-
fókosan eltúlzott formájú, kissé 

csúfondáros figurái, meg a környe-
zetük, a mese továbbszövését, fan-
táziálását segítik és ezt gyermek, 
felnőtt egyaránt érzékeli. Ebben 
van illusztrációinak, a jó illuszt-
rációnak a varázsa.” – mutatott rá 
Prokai Gábor a kortárs egyik legje-
lentősebb alkotójának erényeire.  

Szalma Edit grafikusművész, 
Mesélő színek című tárlata június 
20-ig tekinthető meg munkana-
pon reggel 9 órától 21 óráig a Jó-
zsef Attila Művelődési Központ 
Magyarság Galériájában.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Prokai Gábor

Kalafutné göbölös Katalin óvónő és a fellépő gyerekek

Csoma Attila, Szalma Edit, Skripeczky Ákos, Harangozó Katalin
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atlétika

szkandEr

A nagy bajnokok nyomdokaiban jár
Interjú Varga Sándor világbajnok kalapácsvetővel

beszélgetés a tizennégyszeres magyar bajnokkal

kAlApácsvetésben A mAgyAr versenyzők Az olimpiákon eddig nAgyszerűen szerepeltek. 1948-bAn london-
bAn németh imre, 1952-ben helsinkiben csermák józseF, 1968-bAn mexikóvárosbAn zsivótzky gyulA, 1996-
bAn AtlAntAbAn kiss bAlázs, 2012-ben londonbAn pArs krisztián lett ArAnyérmes. 

A 32 éves kovács péter Az idén megszerezte A 14. mAgyAr bAjnoki címét, Aki első ArAnyérmét 2007-ben A 
85 kilósok kAtegóriábAn jobb és bAl kézzel nyerte. ezután minden évben párosávAl nyerte A mAgyAr bAj-
nokságot. 

Közel két éve a Dunakeszi Vas-
utas versenyzője, a 37 éves Var-
ga Sándor világbajnoki címmel 
büszkélkedhet, akinek edzője 
Elek György.

- Hogyan fedezik fel a jövő 
nagy versenyzőit?

- Veszprémben születtem 
1977-ben – mutatkozik be Sán-
dor. - Tízéves koromban Szabó 
Ernő - az olimpiai bajnok Kiss 
Balázs edzője - keze alá kerültem. 
Edzőm járta az általános iskolá-
kat, és magas, kislabdával nagyot 
dobó lányokat és fiúkat keresett, 
s így választott ki engem.

- Huszonnégy éve kezdő-
dött el a sikersorozat?

- Igen 1990-ben kalapácsve-
tésben bronzérmes lettem, az 
országos bajnokságon.  A kö-
vetkező években, egyéniben és 
csapatban is, több mint tíz al-

kalommal voltam magyar baj-
nok és értem el több mint húsz 
dobogós helyezést.

- Az első válogatottság és a 
nagyobb sikerek következtek?

- Igen, 1993-ban szlovák-
horvát-cseh-magyar válogatott 
viadalt nyertem az 5 kg-os ka-
lapáccsal, több mint hat mé-
terrel (70,46 dobással). A ma-
gyar válogatottban tizenöt al-
kalommal szerepeltem. A leg-
jobb eredményem 1994-ben 
volt, a Cipruson megrendezett 
serdülő Világbajnokságon elért 
hatodik helyezésemmel, disz-
koszvetésben. Kalapácsvetés-
ben hetedik lettem. Következő 
évben részt vettem a Nyíregy-
házán megrendezett Ifjúsági 
Európa Bajnokságon. Élspor-
tolói pályafutásomat 2000-ben 
az Egyetemi Országos Bajnok-
ság megnyerésével zártam.

Következett egy kis szünet, de 
szerencsére rátaláltam a Duna-
keszi Vasutasra. Azóta a 35-39 
éves korosztály Országos Baj-
nokságait megnyertem kala-
pácsvetésben és diszkoszvetés-
ben. Idén március 26-án ren-
dezett világbajnokságot három 
méter előnnyel nyertem meg. 

- További tervek?
- Indulni szeretnék a 2014. 

évi veterán országos bajnoksá-
gon kalapácsvetésben és disz-
koszvetésben. Jövőre két világ-
verseny lesz, az egyiken feltét-
lenül részt akarok venni.

Solymosi László

- Két éve, 2012-ben kipróbáltam ma-
gam a 95+ kategóriában jobb kézzel. 
Második lettem, ellenfelem a 135 ki-
lós Szász György volt. Tavaly a 100 ki-
lósok között jobbal és ballal is arany-
érmes lettem. Az idei esztendőben 
Gödön rendezték meg a baj-
nokságot, és a 95 kilósok ka-
tegóriájában hódítottam el 
a jobb és balkezes bajnok-
ságot.

- Hogyan alakult a 
küzdelem?

- A 95+ közötti ka-
tegóriában indultam, 
melyben jobbal 11, bal-
lal 12 versenyző küz-
dött. A selejtezőn 
ballal veretlenül 
jutottam tovább, a 

döntőben régi riválisom Lukács  
Krisztián ellen most is győztesen 
kerültem ki, két perc alatt győz-
tem. Már elmondhatom, fájó bal 
karral küzdöttem. Jobbal öt se-

lejtező mérkőzést veretlenül nyer-
tem, a döntőben ismét Luk-

ács ellen vívtam, a küz-
delmet másodpercek 
alatt megnyertem. Így 
lettem az idei Magyar 
Bajnok.

- Május 19-24-én 
Bakuban részt vettél 
az Európa bajnoksá-
gon. Hogyan zajlott 
le?

- Életem ötödik Eu-
rópa bajnokságára utaz-

tam, ez volt leghosszabb 
utam, Magyarország-

ról heten mentünk ki. A 85 kilósok között 
indultam. A versenyen közel 550 verseny-
ző vett részt.  Május 23-án fájós bal kézzel 
vívott küzdelemben vereséggel kezdtem, 
majd három győzelmet követően újabb ve-
reség, s kiestem. Ötödik helyen zártam a 
viadalt. Másnap jobb kezesek csatájára ke-
rült sor, itt is 11-en indultunk. Két győ-
zelemmel kezdtem, de a harmadik össze-
csapáson a könyököm kétszer kicsúszott a 
párnáról és így vesztettem, ha megnyertem 
volna - volt esélyem rá -, akkor az 1-3 közt 
végezhettem volna, így a 7. helyezéssel kel-
lett beérnem.  

- Következő versenyek?

- Budaörsön lesz versenyem és utána 
szeptemberig pihenés következik, ez rám 
is fér, mivel sok tavaszi versenyen vettem 
részt.

Kép, szöveg: Solymosi László
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Borbola Éva és Száraz György

az idEi dunakEszi-alag lovasfEsztivál kétnapos 
progrAmjAit A változékony időjárás ellenére is so-
kan élvEzték a hElyszínEn és a sport tv több órás 
közvEtítésE révén. az Egykoron Európa szErtE El-
ismert AlAgi pályA ismét A nemzetközi érdeklődés 
középpontjába kErült kiváló adottságainak és  
a jól szErvEzEtt military és galoppvErsEnynEk kö-
szönhetően.   

A nyitva tartás H-P 11.19-ig Sz 9-13-ig
Tel.: 06-20-2200-972

Ingyenes borkóstolási lehetőség
72 fajta folyóbor

A military verseny, a gyö-
nyörű természeti környe-
zet, méteres akadályok fe-

lett magasodó ember és versenyló 
heroikus küzdelmének szépségét 
élvező nézőket igazán kegyeibe fo-
gadott május 24-én az időjárás. Ra-
gyogó napfényben pompázott az 
alagi pálya és nemzetközi military 
csapat a nézők színes kavalkádjá-
val együtt.  

A mezőny nemzetközileg egyik 
legmagasabban jegyzett lova-
sa, Jaroslav Hatla és a 13 éves he-
rélt Fermet af Kreffe sikerét hozta 
a CIC***-os military Dunakeszi-
Alagon. A cseh klasszis már az 
első szám, a díjlovaglás után az él-
mezőnyben volt, majd a rendkívül 
nehéz terepversenyen átvette a ve-
zetést, amit hibátlan díjugratás-
sal meg is őrzött. A magyar részt-
vevő Egyed László a cross country 
után az ötödik helyen állt, végül 
pedig a 12. helyen végzett. A CCI 
**-os kategóriában magyar győ-
zelemnek tapsolhattak a nézők, 

a somogysárdi Szabó Orsolya vé-
gig jó teljesítményt nyújtva nyer-
te a számot Zizi St. John’s nyergé-
ben. A CCI*-on az osztrák Ernst 
Scheiblhofer a szürke Acordelli-vel 
már a díjnégyszögben az élen volt 
és három szám után is ott maradt. 
A résztvevők és a világhírű ver-
senybírók egyaránt rendkívül elé-
gedetten nyilatkoztak az alagi kö-
rülményekről, így a tervek szerint 
jövőre olimpiai minősítő versenyt 
is rendezhetnek Dunakeszin, ami 
a régióban egyedüli lehetőség len-
ne a military lovasoknak.       

A rendezvény második napján 
már nagyon változékony időjárás 
köszöntött az alagi galopppályára.  
A nap hőse Goran Mesetovic há-
rom versenyt nyert, többek között 
az 1600 méteres Székkutasi Díjat 
a favorizált Gipsy Dream-mel. A 
2800 méteres Tavaszi Gátverseny 
a címvédő Pepperous (Thomas 
Boyer) sikerét hozta, az év első csi-
kófutamát Szememfénye (Bakos 
Gábor) nyerte, a kezdő lovasoknak 
kiírt Horze Hendikepben Vörös 
Georgina győzött Minna nyergé-
ben. A Dunakeszi Város Díjában 
Skirt Chaser (Virág András) hatal-
mas küzdelemben nyert. A máso-
dik futam után fél órás felhősza-
kadás érkezett a pályára, így a har-
madik futamtól felázott, puha pá-
lyán versenyeztek a telivérek. 

A kétnapos alagi verseny ren-
dezését kiválónak nevezte Száraz 
György, a Magyar Lovaregylet el-

nöke, aki elismerése jeléül szemé-
lyesen adta át Dunakeszi Város Dí-
ját a győztes zsokénak és a ló tulaj-
donosának.  – Színvonalas nemzet-
közi military versenynek lehetünk 
szemtanúi, amely iránt Európában 
nagy az érdeklődés, ami már most 
azt vetíti előre, hogy 2015-ben még 
több versenyző jön el Dunakeszi-
Alagra. Lovasok és nézők viszik jó 
hírünket a világba, tovább öregbí-
tik, erősítik a 120 éves alagi tradí-
ciókat. A military és a galoppver-
senyek rajongói – köztük olyan is-
mert kiválóságok, mint Nyilasi 
Tibor – örömmel jönnek Dunake-
szire – nyilatkozta a galoppsport 

jeles személyisége. Száraz György 
azt reméli, hogy a város és a lóver-
senyzés meghatározó személyi-
ségeinek közös összefogása révén 
Dunakeszi évente három-négy al-
kalommal újra a lovas világ talál-
kozó helye lesz. – Dunakeszi pol-
gárként büszke vagyok arra, hogy 
a mai gazdasági környezetben egy 
ilyen színvonalas versenynek adott 
otthont városunk a magyar lóver-
senyzés sok-sok szakemberének 
áldozatos munkájának köszönhe-
tően – mondta elismerően a Ma-
gyar Lovaregylet elnöke.    

Pécsi - Vetési
Fotó: Dusza Tibor,
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irány az európa bajnokság

húsz éves a daisen sportegyesület 

100 éves dunakeszi kinizsi (jogelődje Alagi sc)
1914. március 1 – 2014. március 1. (iv. rész)

Az ország minden részéből érkeztek versenyző csoportok A mAgyAr látványtánc szövetség május 16-
18. között A pestszentimrei sportkAstélybAn megrendezett országos bAjnokságárA. A FArkAs Ferenc 
AlApFokú művészeti iskolA AlApítványánAk keretein belül működő EtviEdansE társulat (művészi jAzz 
és színpAdi tánc koreográFiákAt táncolnAk) tAgjAi három korcsoportbAn 9 versenyszámmAl szereztek 
korábban kvalifikációt a mEgmérEttEtésrE. 

1914. június 29-én, pécelen játszott A csApAt. itt történ meg, hogy A mérkőzés közben jött A távirAt 
blAu ernőnek, A kApusnAk „hAzA ne gyere. Apád”. elképzelhető, hogy A második Félidőben nem ment A 
védés és A csApAt kikApott. AbbAn Az időben nem minden csAlád nézte jó szemmel, hA vAlAki sportolt, 
vAgy lAbdArúgó volt.  június 29-ig tizenegy mérkőzést játszott A csApAt, 1914 júliusábAn kitört Az első 
világháború.

A A maratoni versenyben 
hat I. díjat, két II. díjat 
és egy IV. díjat szerez-

tek, így A kategóriában 7 szám-
mal, B kategóriában a legkiseb-
bek, 2 számmal nyertek nemze-
ti kvalifikációt a június végén, 
Székelyudvarhelyen megren-
dezendő Európa Bajnokságra.     
Moderntánc szóló junior A kate-
góriában Erőss Anett I., Hodossy 
Petra, legfiatalabbként IV. helye-
zést ért el. Kónya Tímea gyer-
mek A kategóriában arany minő-
sítést szerzett. Színpadi látvány-
tánc csoportban és formációban 

2 arany- és egy ezüstérem boldog 
tulajdonosaként, modern balett 
kategóriában két első helyezés 
és egy második helyezést szerez-
ve érkezett haza a csoport, dicső-
séget szerezve a sokszor elhang-
zó Dunakeszi Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola nevének. Hozzáté-
ve, hogy ugyanezen a hétvégén, 
pénteken este, megható és szívből 
jövő műsorral kápráztatták el a 
szülőket és az érdeklődőket a mű-
vészeti iskola tánc tanszakának a 
VOKE József Attila Művelődési 
Központban rendezett vizsga elő-
adásán, Reméljük az idén is sike-

rül megvédeni az Európa bajno-
ki címüket. Legközelebb a város-
házi esték sorozat keretében júni-
us 16-án 18 órai kezdettel láthatja 

a közönség az EtvieDanse társu-
lat színes műsorát! 

Nagy Márta 
művészeti vezető

1915-ben a csapat intézője 
Turcsányi Géza, helyettese For-
ró János volt. Április 4-én, Vá-
con a Vác Sport Club első csapa-
tával játszottak barátságos mér-
kőzést. A csapat összeállítása: 
Blau – Kovacsics, Müller – Kecs-
kés, Iván II, Fekete – Juraschek, 
Turcsányi Miklós, Ferderber, 
Siklósi, Bieber. A tartalékok: Ba-
kos, Számel, Forró I. 

Április 18-án a Vas- és Réz-
bútor Munkások Sport Club 
csapatával mérkőztek. Április 
25-én Kolping Sportkörrel ját-
szanak barátságos mérkőzést, 
4-3-ra győztek. A csapat összeál-
lítása: Forró – Fekete, Kovacsics, 
Skrabanek, Müller, Juraschek II, 
Iván II, Biber, Ferderber, Kecs-
kés, Turcsányi Géza. Tartalékok: 
Bakos, Ramter, Orbán, Desic. 

Május 29-én a két csapat az Iza-
bella utcai felső kereskedelmi is-
kolával mérkőzött. 

Az I. Világháború alatt a sport-
élet megtorpant, de nem szűnt 
meg. A club többször rendezett 
jótékony célokkal előadásokat. A 
színdarabokban sokszor a labda-
rúgók voltak a szereplők.

   1916-os korabeli meg-
hívó június 11-re szólt: az „Alagi 

Sport Club által 1916. évi júni-
us 11-én, pünkösd vasárnapján, 
Alagon a Keller Gyula vendéglős 
összes termeiben (Magyar utca 1. 
sz.) a vak katonák javára rende-
zendő társasjátékokkal és kaba-
réval egybekötött pünkösdi mu-
latságra”. 

Solymosi László 
sporttörténész

- Az egyesület 1994 óta műkö-
dik – mondta Trippa Ferenc, 3 
danos fekete öves mester, aki be-

számolt arról is, hogy két helyen 
tartják az edzéseket. A Fő út 74-
ben hétfőn és pénteken 18,30-20 

óráig, szerdán pedig a Posta u. 5. 
szám alatt 18-19,30-ig. Tagjaik az 
edzéseken a Kyokushin karatét 
gyakorolják, ez a karate stílusok 
közül a legerősebb és legismer-
tebb harcművészeti irányzat, ha-
zánkban és a világon. A két évti-
zed alatt számos sikert értek el az 
egyesület versenyzői, akik sorai-
ban várják azokat, akik szívesen 
ismerkednének meg a nagy ha-
gyományú sportággal. Jelentkez-
ni lehet Trippa Ferencnél a 06-50-
2632060 telefonszámon. 

Az egyesület legfrissebb ered-

ményei: A 2014. évi országos 
knock down diákolimpiát Szen-
tesen rendezték meg.  Ezüstér-
mes Víg Bianka, bronzérme-
sek: Győrfi Dániel, Starovoitov 
Maxim, Halász Norbert, László 
Krisztofer.

Győrben Ashihara kara-
te gálán, első helyet hozta el 
Starovoitov Maxim. Május 3-án, 
Szigetszentmiklóson ezüstér-
met nyertek névsora: Víg Bian-
ka, László Krisztofer, Győrfi Dá-
niel, bronzérmet szerzett: Payer 
Valetin. (Solymosi)

Etvidanse társulat
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minDennemű 

áruFuVAroZáS, 
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busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

molnár tamás: „végre vb-t nyernék!”
dunAkeszin egy újAbb sportág jeles képviselői bizonyítják már egy ideje, hogy kemény munkávAl és sok edzéssel 
igenis világszínvonAlúAn is lehet űzni bármilyen sportot. molnár tamás és rozgonyi csaba tEstépítésbEn alkotott 
már eddig is mArAdAndót, hiszen Amellett, hogy Az itthoni versenyeken már nem tAlálnAk legyőzőre, Addig A világ-
vErsEnyEkEn is állandóan ott vannak a dobogón.

Döbbenetes izmok. Egyszerre 
csábító és félelmetes a teste 

Molnár Tamásnak és Rozgonyi 
Csabának. A két Dunakeszin élő 
testépítő már komoly versenyzői 
múlttal rendelkezik, Csaba rá-
adásul már a negyven felettiek 
között indul a különböző meg-
mérettetéseken. Mindketten baj-
nokok, mindketten kategóriájuk 
legjobbjai közé tartoznak nem-
zetközi szinten is.

„Idén három nagy versenyen 
indultunk el, és bizony, amíg a 
Body Sport Kupát és a WBPF 
Európa-bajnoki kvalifikációs 
magyar bajnokságát mindket-
ten megnyertük, addig a konti-
nensviadalon Csaba arany, én 
ezüstérmes lettem” – árulta el 
Molnár Tamás.

A korábban világbajnoki 
ezüstöt is begyűjtő Molnár Ta-
más egy esztendeje költözött a 
városba, ugyanis személyi edző-

ként kapott állást a város egyik 
bevásárlóközpontjának edző-
termében, a Dream Factory 
Fittness-ben. A tréneri mun-
ka mellett – amit nagyon szeret 
csinálni – az edzései nagy részét 
is itt végzi.

„Ha nincs versenyen, akkor 
normál körülmények között hét-
köznap másfél-két órát edzünk, 
ám amikor komoly versenyre 
készülünk, mint nemrég az Eu-
rópa-bajnokság, akkor bizony 
rákapcsolunk, és heti hét napon 
keresztül napi két edzést csiná-
lunk végig: reggel vagy kora dél-
előtt súlyzós, míg délutánonként 
kardio tréninget csinálunk” – 
ecsetelte a testépítő bajnok.

A felkészülési időszak alatt a 
Johnny Fittness-ben készülnek 
hetente két napot, mégpedig a 
legendás Lantos János irányítá-
sával. Noha mindketten nem-
csak hazai, hanem a nemzetközi 

mezőnyben is sikeresek, ennek 
ellenére csak magukra számít-
hatnak az anyagi háttér előte-
remtésében.

„Sajnos, nagyon gyerekci-
pőben jár itthon ez a sportág, 
így szponzor híján, nekem kell 
mindent állnom a versenyzé-

sekkel kapcsolatban” – fogal-
mazta meg a legnagyobb gond-
ját Tamás.

Pedig mind ő, mind pedig 
Csaba nagyon szereti azt, amit 
csinál, és mindketten addig 
akarják folytatni a testépítést, 
amíg csak örömüket lelik ben-
ne.

„Nemzetközi téren már any-
nyiszor voltam második, hogy 
itt lenne az ideje annak, hogy a 
vb-n vagy az Eb-n aranyérmet 
nyerjek. Ez az álmom, a nagy cé-
lom. Ha már abbahagyom ver-
senyszerűen a sportolást, akkor 
is a sportágban szeretnék ma-
radni, fiatalokat szeretnék ver-
senyekre felkészíteni” – vallot-
ta be Tamás.

Aki valaha is sportolt, az pon-
tosan tudja: egy versenyen a le-
hető legjobb érzés, amikor az 
ezüstfiúból az aranyifjú válik…

- molnár -

A testépítés még nagyon gyermekcipőben jár a Dunakeszin élő klasszisok szerint

Molnár Tamás, Lantos János, Rozgonyi Csaba
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Utánpótlásképzés Dunakeszin
„rEmEk az utánpótlásképzés a nagy múltú dunakEszi vasutasnál. két évE - amikor az EgyEsülE-
tünk AnyAgi okok miAtt nem tudtA elindítAni Az nb iii–As Felnőtt FutbAllcsApAtunkAt A bAjnok-
ságbAn - elsődleges célként Az utánpótlásképzést tűztük ki mAgunk elé. A FiAtAlok oktAtását 
már Az óvodás korúAknál elkezdtük” – tájékoztAtott lőrincz lászló. Az egyesület edzője köszö-
nEtEt mondott dióssi csaba polgármEstErnEk, aki maradéktalanul bEváltotta az ErEdményEs 
működés elősegítése érdekében tett ígéretét.

A fiatal szakember elmondta, 
hogy napjainkban 120 öt és ti-

zenöt éves gyermek rúgja a labdát 
az egyesületben. A kiváló szakmai 
munkát végző szakemberek – sze-
rencsére – nagy tömegbázisból me-
ríthetnek, amely a fiúk és a lányok 
remek eredményeiben is megmu-
tatkozik. 

- Ezt jól bizonyítja, a bajnoki 
rendszerben versenyeztetett U14-es 
korosztályunk teljesítménye, amely 
elhódította a Pest megye bajno-
ka címet. Külön öröm számunkra, 
hogy az U15-ös korosztályunknak 
is jó esélye van a bajnoki cím meg-
nyerésére, holott egy évvel időseb-
bek ellen játszanak – mondta ért-
hető büszkeséggel Lőrincz László, 
aki szerint a sikerek egyik záloga a 
jó szakmai munka mellett az egye-
sületben meghonosodott családias 
légkör, a gyermekeket középpontba 
állító szellemiség. 

Lőrincz László kendőzetlen nyílt-

sággal beszélt arról is: nagy kihívás 
számukra, hogy Dunakeszin más 
szakmai műhelyekben is folyik lab-
darúgó utánpótlás nevelés. – Ez egy 
több mint 40 ezres városban szüksé-
ges is, ami arra sarkalja a szakembe-
reket, hogy a maximumot hozzák ki 
magukból. Úgy érzem fel tudtunk 
nőni a versenyhelyzethez – jelentet-
te ki határozottan.

- Ebben az évben 3 óvodában 90 
gyermekkel - köztük kislányok-
kal - ismertettem meg a labdarú-
gást, akik közül sokan már egyesü-
letünk színeiben be is mutatkoztak 
a Bozsik tornákon. Bizonyára sokan 
tudják, hogy 10 éve én voltam az 
első, aki el kezdtem foglalkozni 5-6 
éves gyermekekkel, igyekeztem el-
sajátíttatni velük a labdarúgás alap-
jait. Most ismét ehhez fogható kihí-
vást találtam az U14 korosztályos le-
ánycsapat szervezésében – hallhat-
tuk Lőrincz Lászlótól, a tehetséges 
fiatal szakembertől, a Fazekas iskola 

testnevelő tanárától, aki egykoron a 
Dunakeszi Vasutas „gólzsákja” volt.  

Beszélgetésünk során elárulta azt 
is, hogy egy kicsit féltek a jövőtől, 
amikor az önkormányzat átvette a 
Dunakeszi Vasutas sporttelepét. De 
szerencsére, félelmük nem igazoló-
dott be, sőt…

- Az átvételkor - amikor a város 
megkapta az államtól a sporttele-
pet - Dióssi Csaba polgármester úr 
megnyugtatta az itt működő egye-
sületeket, edzőket, köztük jómaga-
mat, hogy mindenki végezheti to-
vább a tevékenységét. Sőt az azóta 
elvégzett felújításoknak köszönhe-
tően – parkoló és világítás kiépíté-
se, a napjainkban készülő műfüves 
pálya építése - sokkal szebb és jobb 
körülmények között dolgozhatunk. 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
polgármester úrnak, hogy az átvé-
telkor tett kijelentését maradéktala-
nul betartotta – hangzottak Lőrincz 
László elismerő szavai. 

A fiatal edző úgy véli, hogy szak-
mai teljesítményük elismerésé-
nek fokmérője az is, hogy Duna-
keszi Város Önkormányzata mel-
lett támogatóik között tudhatják: 
Merkapt, Tracon Electric, Ozzie, 
Keszi Security. 

Lőrincz László reméli, hogy a ha-
marosan kezdődő brazíliai labda-
rúgó világbajnokság újabb fiatalo-
kat nyer meg e csodálatos játéknak, 
akiket szeretettel várnak az egyesü-
letben.

Vetési Imre

Ha ki szeretnéd próbálni 
magad csapatunkban vagy 
nyári élményeket szeretnél 

szerezni táborainkban, akkor 
csatlakozz hozzánk!

Elérhetőség: Lőrincz László 
(06-70-625-2573)

Facebook: 
dunakeszi vse utanpotlas

Honlap: www.dunakeszifoci.hu
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III. helyezést értek el a IV. kor-
csoportos labdarúgóik a gö-
döllői megyei döntőn. A csa-
pat tagjai: Cania Márk, Ró-
zsa Márk, Erdélyi Gábor, Vi-
rág Gergő, Horváth Henrik, 
Blényesi Ákos, Horváth Róbert, 
Monoki Marcell, Vince Tamás, 
Horváth Kálmán, Libényi Ber-
talan.
Edző: Jancsik László
A torna legjobb kapusa: 
Virág Gergő.
Ezüstérmet nyertek 
Albertirsán a II. korcsopor-
tos atlétika több próbán: 
Tóth István Sámuel, Monoki 
Milán, Családi Dávid, Fekete 

Soma, Fekete Bence, Agod Solt
Edző: Struve Katalin
Legfényesebb érmet korfball 
országos döntőn szerezte az is-
kola II. korcsoportos csapata a 
gödi sportcsarnokban.  Ezt a 
sportágat a ziskolában két éve 
űzik a kicsik, ebben a tanévben 
beérett a tehetséggondozó mű-
helymunka.
Az országos bajnokok:
Tóth István Sámuel, Monoki 
Milán, Fekete Bence, Fekete 
Soma, Biriszló Bálint, Sági Ben-
ce, Sarkadi Dávid, Benedek Do-
monkos, Reif Karina, Szenyita 
Csenge, Bánki Ivett.

Edző: Struve Katalin

a bárdos lajos általános iskola tanulói az idEi 
tAvAszi diákolimpiAi versenyekről A korábbiAk-
nál is fényEsEbb érmEkkEl tértEk haza.  




