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2 Dunakeszi Polgár

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

Heti 2 napra kisegítő alkalmazottat keresünk 
üzletünkbe! Jelentkezni személyesen 
üzletünkben, vagy telefonon lehet.

26
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a fejlesztéseken 
kívül nagy 
hangsúlyt 
fektetünk 

a közösségi élet 
építésére is

Dunakeszin akármerre járunk, felújítások, kisebb-nagyobb beruházások kivitelezése zajlik folya-
matosan. a nyári szabadságok és szünidők idejét pedig talán még inkább kihasználja az Önkor-
mányzat a város építésére, szépítésére. erdész zoltán, dunakeszi város alpolgármestere foglalta 
Össze lapunknak az aktuálisan zajló projekteket.

- Rendszeresen beszámol nekünk 
arról, hogy körzetében milyen fej-
lesztések zajlanak éppen. Most 
azonban, mint alpolgármestert 
kérdezem, milyen városi beruhá-
zások zajlanak Dunakeszin?

- Elsőként az itt élők régi álmát, 
a tanuszoda építését említeném. 
Minden a tervek szerint halad, a 
kivitelező nagyon jól végzi a dol-
gát, jövőre tehát már helyben bizto-
sítjuk a gyerekeknek az úszásokta-
tást, ami nagy szó. Ezen kívül a na-
pokban indul a VOKE József Attila 
Művelődési Központ belső felújítá-
sa, amely több mint kétszázmillió 
forintos beruházás. Azt gondolom, 
a tavaly lezárult külső energetikai 
felújítással, és a most kezdődő pro-

jekttel egy olyan korszerű és igé-
nyes művelődési központja lesz vá-
rosunknak, amelyet megérdemel.

Aki járt mostanában a Városhá-
za felé tapasztalhatta, hogy gőzerő-
vel folyik az ügyfélszolgálat kiala-
kítása, hiszen célunk, hogy minél 
magasabb szintű szolgáltatásokat 
biztosítsunk a lakosság számára az 
ügyintézés területén is.

Ezt az elvet követve indítottuk el 
városunkban a folyamatos egész-
ségügyi fejlesztéseket is, amelyeket 
a napokban a Fóti úti rendelő fel-
újításával, illetve a Szakorvosi Ren-
delőintézet rendelési ideinek bőví-
tésével, így a várakozási idők csök-
kentésével igyekszünk elérni.

Ahogy az itt élők már megszok-
hatták az intézményi felújítások 
a nyári leállásokkal megkezdőd-
tek, itt az egyik legjelentősebb be-
ruházásunkat, a Garas utcai böl-
csőde bővítését emelném ki, amely 
szintén jó ütemben halad. Azt gon-
dolom plusz két csoportszoba egy 
újabb jelentős lépés a megfelelő fé-
rőhelyszám eléréséhez.

- A nagyobb beruházásokon túl 
számos kisebb munkálattal is ta-
lálkozhatnak az itt élők….

- Így van. A feladatainkat nem 
szeretjük csak úgy letudni. Min-
dig azt keressük, hol tudjuk a meg-
lévő infrastruktúrát még egy kicsit 
komfortosabbá tenni. Éppen ezért 
játszótereinkre ivókutakat, árnyé-
kolókat helyezünk ki, a képviselők 
kéréseire pedig egy-egy új elemmel 
is bővülnek a játszóterek. 

Egyszerre 5-6 helyen is zajlik a 
járdaépítési programunk, példa-
ként említem az elkészült Óvo-
da közt, a Toldi utcát, vagy a fo-
lyamatban lévő Táncsics utcát. De 
nemcsak a gyalogosokra, a kerék-
párosokra is gondolunk, ugyanis 
nemrég kezdődött meg a Béke úti 
kerékpárút kialakítása és számos új 

szakasz tervezése van folyamatban. 
Az előbb említett intézményi fel-
újítás keretében pedig több tucat 
munka van folyamatban az ablak-
cseréktől a kerítésjavításig. Apró, 
de annál fontosabb dolgok ezek, 
amelyek a hétköznapokban nagy 
segítséget jelentenek az intézmé-
nyeket használó gyerekeknek, fel-
nőtteknek, kollégáknak.

- A számtalan fejlesztésen kívül 
azonban nagy hangsúlyt fektetnek 
a közösségi élet építésére is, ez vi-
tathatatlan. Milyen programok 
várhatóak nyáron?

- Felsorolni lehetetlen lenne vala-
mennyi rendezvényünket, de hogy 
a nagyobbakat kiemeljem: a na-
pokban ért véget a labdarúgó EB és 
zárja be kapuit a Dunakeszi Szur-
kolói Központ. Ezúton is köszö-
nöm mindenkinek, aki ellátoga-
tott a teraszra és részese volt ennek 
a rendkívüli eseménynek. A szur-
kolás azonban nem érhet véget, hi-
szen kezdődik az olimpia, a nya-
ralás közben ne feledkezzünk meg 
sportolóinkról, akik szép szám-
ban képviselik hazánkat. Megkez-
dődött a Mozdulj Dunakeszi! Kö-
zösségi sportprogramunk, amelyen 
már az első alkalommal rengetegen 
vettek részt.

Ami pedig a jövőbeni rendez-
vényeket illeti: július végén egy új 
programmal is készülünk, Jazz na-
pok lesznek a Főtéren, a nyár vé-
gén idén is együtt ünnepeljük az 
augusztus 20-át, és mindannyian 
tudjuk, ha szeptember, akkor Du-
nakeszi Feszt, amelyet idén szept-
ember 9-11. között tartunk a Kato-
nadombon.

„Dunakeszi, a Mi Városunk, ér-
tünk épül!” Mind a programok-
kal, mind a fejlesztésekkel azon va-
gyunk, hogy ezt minél többen így 
érezzük.

Interjú Erdész Zoltán 
alpolgármesterrel

Fejlesztések, beruházások, programok városszerte
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Felszentelték a Szent Péter és Pál 
görögkatolikus templomot 
az elmúlt hat évben 1018 templom újult meg a kárpát-medencében, kÖzülük 60 újonnan épült - mondta 
balog zoltán emberi erőforrás miniszter július 2-án a dunakeszi szent péter és pál gÖrÖgkatolikus 
templom felszentelésén.

A miniszter szavai szerint mind-
ez "lelki éhséget" mutat.  Hoz-
zátette: "azt kívánom a Kár-
pát-medencei magyarságnak, 

hogy maradjon meg ez a lelki éhség, mert 
akkor egészen biztosan emelkedni fogunk, 
nemcsak gazdaságilag, kulturálisan, poli-
tikailag, hanem lelkileg is, és végül is abból 
indul minden."

Balog Zoltán a templom nevére utalva 
úgy fogalmazott: a név programot is jelent, 
s e név jó program. Péter, a kőszikla és Pál, 
a kicsi, s e kettőben "benne van sorsunk két 
alapvető összetevője, hogy erősek akarunk 
lenni, ki akarunk emelkedni, de meg kell 
tanulni másodiknak, kicsinek is lenni, el-
fogadni a sorsunkat." A kormány köszöni, 
mindazt, amit a görögkatolikus egyház vé-
gez a gyermekvédelemben, az idősek ápo-
lásában, a cigánypasztorációs munkában, 
a leszakadókért végzett szolgálatban.

Dr. Tuzson Bence, a térség országgyű-
lési képviselője Orbán Viktor miniszterel-

nök üzenetét tolmácsolta: "A lelki adomá-
nyok ugyan különfélék, a lélek azonban 
ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az 
Úr ugyanaz. Ezekkel a szavakkal kérjük Is-
ten áldását új templomukra és az ünnep-
lő gyülekezetre. Soli Deo gloria." - idézte a 
miniszterelnök szavait. A Szent Liturgiát 
Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Bubrik 
Miklós parókus vezette. A keleti keresztény 
egyház liturgikus énekeit a budaörsi Szent 
Demeter Kórus szolgáltatta.

A váci görögkatolikus egyházközség 
alapítása az 1960-as évekre nyúlik visz-
sza. Az egyházközség 2001-ben vált önálló 
parókiává, ekkor indították el a templom 
építésének előkészítését. Az épület terve-
it Daragó László készítette. Az alapkövet 
2010. június 6-án tették le, a kivitelezést a 
Göd-Megyery Kft végezte. A templom és 
az altemplom urnatemetője négy év alatt 
épült fel, melynek különleges burkolatait, 
építőanyagait és értékes felajánlásait a gödi 
Piramis Építőház Kft-nek köszönheti.

A templom építését a hívők adomá-
nyaikkal és közös munkával segítették. 
Külön köszönet illeti a Római Katolikus 
Egyházat, akik papjai éveken át befogad-
ták és „házat” adtak templomaikban a 
görögkatolikusoknak a vasárnapi litur-
giákhoz. A hívők köszönik a helyi test-
véregyházak vezetőinek is azt a mindig 
segítő összefogást és összetartást, mely 
különösen lélekemelő a mai világban. 
Dunakeszi-Alagi Szent Imre Plébánia 1 
millió forintos adományáért pedig hálá-
val tartoznak a hívők. A kormány is több 
lépcsőben közel 60 millió forinttal támo-
gatta a beruházást, Dunakeszi városa 6 
millió forint anyagi támogatás mellett a 
telket is biztosította az egyház részére, va-
lamint Fót és Göd is több millió forinttal 
segítette a térség egyetlen görögkatolikus 
templomának megépítését. 

Fotó: MTI és Jaczkovics Tamás

Dióssi Csaba 
polgármester, 
Balog Zoltán 
miniszter, 
dr. tuzson bence 
államtitkár

Kocsis Fülöp, a görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia érseke (b2) 
a Szent Péter és Pál görögkatolikus új templom felszentelésén. 
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Végre van kivel, és van miért!

Környezetvédelmi és hulladékkezelési 
szemléletformáló program a dunakeszi iskolákban

az elmúlt hetekben megindult változásokról kívánunk számot adni, mely a dunakeszi vasutas és a város sportirányí-
tása kÖzt kezdődÖtt meg, és zajlik jelenleg is!

a kÖrnyezetvédelmi tanácsadó testület 2016. januárjától dolgozta ki azt az iskolai oktatást kiegészítő, szemlélet-
formáló programot, mely a tanév utolsó heteiben zajlott le dunakeszi valamennyi általános iskolájában. tudott, 
hogy iskoláink mindegyikében magas színvonalú kÖrnyezeti nevelés folyik, témahetek, jeles napok, rendhagyó órák 
keretében, vagy éppen az egyes tanórák anyagába integrálva. tÖbb iskolánk büszkén viseli az „Öko-iskola”, vagy éppen 
az „ÖrÖkÖs Öko-iskola címet”. 

Új szálon sikerült utat 
találni egymáshoz, hi-
szen nem az egyesület 
elnökével folyik tár-

gyalás, egyeztetés, hiszen a meg-
romlott bizalmi viszonyt azóta 
sem sikerült helyreállítani, sőt az 
elnök nyílt levele az Iskolák Kupá-
ja ürügyén, ismét nyílt támadást 
jelentett az önkormányzat ellen. 

Ennek ellenére sikerült egy 
olyan közös megbeszélést össze-
hozni a két fél közt, amely úgy tű-
nik pozitív irányba, a megoldás 
felé terelheti a focista gyerekek na-
gyon fontos ügyét! Ebben nagy se-
gítséget jelentett, hogy az érintett 
szülők vették át az érdemi ügy-
intézést az egyesületben. Őket a 
megoldás érdekli s nem a további 
feszültség keltése, és felismerték, 
hogy ebben közös az érdekük a vá-

ros vezetésével! Mindkét fél tett 
egy nagy lépést ebbe az irányba, 
amikor megkezdődtek az egyez-
tető beszélgetések, először sport-
szakmai szinten a Sportigazgató-
sággal, majd legutóbb már alpol-

gármesteri szinten is! A Vasutast 
mindkétszer egy felhatalmazás-
sal rendelkező szülői – edzői csa-
pat képviselte. 

Az őszinte beszélgetések máris 
eredményt hoztak, hiszen az Ön-

kormányzat új szinten kívánja ke-
zelni az érintett sportlétesítmé-
nyek ügyét! Ezért fontos döntést is 
hozott, amikor a Közüzemi Non-
profit Kft. és a DVSE által kötött 
szerződés felmondását kérte a cég-
től, s helyette saját hatáskörébe ve-
szi ezek sportműködtetését! Ez-
zel is segíteni kívánja a megindult 
pozitív folyamatok erősödését, hi-
szen az önkormányzat kinyilvá-
nított célja a városban élő gyer-
mekek és felnőttek sportolásának 
legjobb színvonalú kiszolgálása! 
Ennek érdekében nyitva állnak a 
kapuk a gyermekek és edzőik szá-
mára, velük kíván a város vezetése 
együtt dolgozni a jövőben is!

Seltenreich József 
sportigazgató

Erre a kedvező helyzetre 
alapoztuk azt az oktatást 
kiegészítő anyagot, me-
lyet az elmúlt időszak-

ban eljuttattunk az intézmények-
be. Az oktatóanyag elkészítését 
hosszas egyeztetés előzte meg: elő-
ször is megkerestük Eich László 
tankerületi igazgatót, aki a kezde-
tektől támogatta a Tanácsadó Tes-
tület ötletét. Ő hozta össze azt az 
egyeztető fórumot az intézmény-
vezetőkkel, melynek keretében be-
mutathattuk a digitális tananyag 
„prototípusát”. Az anyag további 
egyeztetésre került a Családügyi 
Tanácsnoksághoz, ezúton köszön-
jük az ő munkájukat is. 

Az oktatóanyag két részből állt: 
egy vetíthető, digitális bemuta-
tó dolgozta fel az adott korosz-
tálynak megfelelő módon a témát, 

közben pedig egy újrahasznosított 
papírból készült feladatlapot töl-
töttek ki – természetesen névtele-
nül – a tanulók. 

Célunk az volt, hogy célirányo-
san Dunakeszit érintő problémák-
kal, jelenségekkel ismerkedjenek 
meg városunk diákjai, olyanok-
kal, mint megfelelő, környezettu-
datos hulladékgazdálkodás, sze-
lektív hulladékgyűjtés szabályai, 
felelős állattartás. Hiszünk abban, 
hogy tájékoztatással, motiválással, 
a téma iránti érzékenyítéssel szép 
lassan kinevelhető egy környezet-
tudatosabb, „Dunakeszi-tudato-
sabb” generáció. 

Kértük az iskolákat, hogy osztá-
lyonként 5-5 db kitöltött feladat-
lapot juttassanak vissza hozzánk, 
hogy értékelni tudjuk a válaszo-
kat, illetve folyamatosan javíthas-

suk, fejleszthessük az oktatóanya-
got. Ezeket a Környezetvédelmi 
Tanácsadó Testület a közeljövő-
ben fogja kiértékelni. Hozzá ten-
ném, hogy az akció nem egysze-
ri esemény volt: az intézményve-
zetőkkel egyeztetve megbeszéltük, 
hogy évről évre újra előkerül az is-
kolákban az oktatóanyag, mindig 
átdolgozott, aktualizált kiadás-
ban. Idén az általános iskolák 4-8. 
évfolyamai vettek részt az ismere-
tek feldolgozásában, jövőre szeret-
nénk kiterjeszteni a programot a 
Gimnáziumra is. 

Végül ezúton köszönöm min-
denkinek, aki részt vett a program 
megvalósításában: a diákoknak, a 
környezetvédelmi órát megtartó 
pedagógusoknak, a támogató in-
tézményvezetőknek, mindazok-
nak, akik tanáccsal láttak el min-

ket, Molnár Györgynek és Jancsik 
Beátának az anyagban felhasznált 
természetfotókért, a Programiro-
dának a sokszorosításért. 

Végezetül néhány észrevétel: 
örömmel tapasztaltuk, hogy egy-
re többen használják a felmatricá-
zott „kutyaszemeteseket”, mely-
nek eredménye meglátszik közte-
rületeinken. Sajnos több esetben 
történt azonban, hogy a kihelye-
zett gyűjtőedényeket megrongál-
ták. Kérem, aki ilyet lát, ne menjen 
el szó nélkül az eset mellett, érte-
sítse a közterület felügyeletet vagy 
tettenérés esetén a körzeti megbí-
zottat. Közös odafigyeléssel, fe-
lelősséggel teremthetünk szebb, 
környezettudatosabb Dunakeszit!

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, környezet-

védelmi tanácsnok

Kedvezően haladnak az Önkormányzat és a Vasutas SE közötti egyeztetések

Nagy siker volt 
az Iskolák Kupája 
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Dunakeszi értünk épül és szépül 

Ez itt az én hazám! 

jÖvőre indul a város egyik legnagyobb fejlesztése, a fő úti légvezetékes hálózat kábeleinek fÖldbe 
fektetése és a kÖzút zÖldfelületeinek nÖvelése. 

2016-ban is nagyszabású színpadi műsorral, térzenei koncerttel, tűzijátékkal  
várja az ünneplő lakosságot dunakeszi város Önkormányzata a főtéren.

Dunakeszi Város Képvi-
selő-testülete hozzájá-
rult a Fő úti szabadve-
zetékes villamos- és te-

lekommunikációs hálózat föld-
kábelesítéséhez, így a jövő évben 
megvalósulhat Dunakeszi Város-
ának egyik leglátványosabb beru-
házása.

A fejlesztés magában foglalja a 
légvezetékes elektromos (és tele-

kommunikációs) hálózat földkábe-
lesre történő átépítését, a villany-
oszlopok cseréjét, a Fő úttal párhu-
zamosan további parkolóhelyek lé-
tesítését és a közút zöldfelületeinek 
növelését is.

A Képviselő-testület jóváhagyá-
sának köszönhetően elkezdődhet 
a beruházáshoz szükséges kivite-
li tervek elkészítése és a kapcsolódó 
engedélyeztetési eljárás lefolytatása.

A beruházásnak köszönhetően 
Dunakeszi főútvonala megszépül, 
a vasbeton oszlopok helyett hor-
ganyzottak kerülnek ki, ami nagy-
mértékben javítja majd a városról 
kialakult összképet. Az esztétikai 
előnyökön túl jelentős előny az is, 
hogy a jelenleg üzemben lévő lég-
kábeles hálózattal szemben a föld-
kábeles elektromos hálózat bizton-
ságosabb energia ellátást biztosít.

Augusztus 20. az egyik leg-
régebbi magyar ünnep: 
Szent István király nap-
ja, a keresztény magyar 

államalapítás, a magyar állam ezer-
éves folytonosságának emléknapja. 
Kultúránk egyik szimbóluma, me-
lyet mivel sem ünnepelhetnénk meg 
szebben, mint egy, a magyar kultú-
ra századait bemutató gálaműsorral.

Dunakeszin idén is együtt ün-
nepelhet a város apraja és nagy-
ja augusztus 20-án, hiszen az Ön-
kormányzatnak köszönhetően újra 
megvalósul a már hagyományos fő-
téri ünnepség.

Kivételes program készül, ugyanis 
este nyolc órától az „Ez itt az én ha-
zám!” című gálaműsort tekinthetjük 
meg - musicalek részletei, hazai slá-

gerek, ismert operettek is csendül-
nek fel, felvonultatva a magyar törté-
nelem, nemzeti kultúránk és hagyo-
mányaink szimbólumait, ékköveit. 
Felcsendül például a Honfoglalás be-
tétdala, a Bánk Bánból a Hazám ha-
zám, Varga Miklós: Európa vagy a 
gálaest névadó dala, Máté Péter: Ez 
itt az én hazám.

A hazai színházi élet több jeles 
képviselője is közreműködik a mű-
sor megvalósításában, valamint 
ahogy az már szokás, színpadra lép-
nek Dunakeszi büszkeségei, kultu-
rális és művészeti csoportjai, többek 
között az Et vie Danse tánccsoport, 
akik rendszeres résztvevői nem csu-
pán a helyi, de az országos művészeti 
rendezvényeknek is, valamint közre-
működik az idén 90 éves MÁV Ma-

gyarság Férfikar is. A gálaműsor ze-
nei aláfestéséről a Váci Szimfonikus 
Zenekar gondoskodik.

Az ünnepi műsor felvezetéseként, 
19 órától térzenei koncertet adnak 
a Dunakeszi Koncertfúvósok, az est 
fénypontjaként pedig megtekinthet-
jük a hagyományos tűzijátékot.

Ráadásul augusztus 20-a idén egy 
másik alkalomból is különleges lesz 
Dunakeszi életében, ugyanis fölavat-
juk IV. Béla, városunk alapítójának 
szobrát is a Főtéren.

Az ünnepi gálaműsorral kapcso-
latos további részletekért kövesse fi-
gyelemmel a város hivatalos olda-
lát (www.dunakeszi.hu), illetve a 
Dunakeszi Programiroda hivatalos 
Facebook oldalát!

Fotó: KesziPress

Augusztus 20-i ünnepség a Főtéren
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Tisztelt Lakótársaim!

A választókerületben a legfon-
tosabb esemény volt június-
ban, hogy rekordidő alatt épí-
tette meg a Strabag Kft. a Tol-
di utcában a járdát.  Néhány la-
kos az építés megkezdésekor 
hiányolta a lakossági fórum 
összehívását, de végül ők ma-
guk is belátták, hogy a szemé-
lyes egyeztetések, megbeszé-
lések eredményesek voltak. A 
kéréseket személyes ügyem-
nek tekintettem, s ebben a ki-
vitelező is partnerként együtt-
működött. 

Minden esetben figyelem-
be vettük az egyéni jogos ké-
réseket és a közösséget érintő 
problémákat az Önkormány-
zattal és a kivitelezővel együtt, 
s arra törekedtünk, hogy min-
denki megelégedésére meg-
találjuk a megoldást. Ez a hoz-
záállás sikeres volt, melyet a 
lakosság elégedettsége is bi-
zonyít. Nem csak a kisgyere-
kes szülők fogadták örömmel, 
hogy a játszótérnél is épül jár-
da, s gyalogátkelő. A másik 
gyalogátkelő az Erkel Ferenc 
utcánál lesz, mert ott vezet át 
a járda a Toldi utca páros ol-
dalára. Köszönettel tartozom 
mindazoknak, akik megértet-
ték és közreműködésükkel, 
hasznos ötleteikkel segítették 
közös ügyünket.

A Toldi utcán hamarosan 
megtörténik a kerékpárút kije-
lölése is, amely a járdától füg-
getlenül az úttesten fog vezet-
ni. 

Ismét felhívom a lakos-
ság figyelmét, hogy a Toldi-
Dombliget lakóparkban, a 
Huszka Jenő utca és a Kacsóh 
Pongrác-Ábrahám Pál köz ke-
reszteződésében lévő tér ren-
dezésére készül a terv a  La-
kosságszolgálati Osztály felké-
résére, melyet egyeztetni fo-
gunk az ott lakókkal. Ennek a 
területnek a rendezésében is 
feltétlenül szükséges a lakos-

ság közreműködése, melyet 
előre köszönök. Kérem, hogy 
azoknak a lakóknak a közös 
képviselői keressenek meg te-
lefonon, vagy e-mailen, akik 
ezen a területen laknak. Egyet-
len lakó már felhívott, kérem, 
hogy az ott lakó közösségek 
szóljanak a közös képviselő-
jüknek, hogy ő is keressen au-
gusztus hónapban.

Választókerületünkben az 
útépítés a legfontosabb ese-
mény az utóbbi években. Töb-
ben jelezték, hogy a NIF Zrt. 
honlapján olvasták az M2 Bu-
dapest-Vác közötti szakaszá-
nak kivitelezői közbeszerzési 
ajánlati felhívását. A jelenlegi 
2x1 sávos szakaszt, - Budapest 
és Vác között - 2x2 sávosra 
fogják bővíteni a tervek sze-
rint. Dunakeszin ez azt jelen-
ti, hogy a Kossuth utca felől 
egy fél csomópontot épít ki a 
kivitelező Budapest irányába. 
Ez viszont feltétlenül szüksé-
gessé teszi a Kossuth-Széche-
nyi utca kereszteződésében a 
régóta tervezett körforgalom 
megépítését, mert a forgalom 
bizonyára jelentősen meg fog 
növekedni, s ezzel növekedni 
fog a balesetveszély is. Java-
soltam az Önkormányzatnak 
a várható forgalom felülvizs-
gálatát. Eredményes közbe-
szerzés esetén az M2 építése 
2016 év végén elkezdődhet. A 
tervek szerint az autósok 2018 
végétől közlekedhetnek majd 
az új, 2x2 sávos gyorsforgal-
mi úton, s ezzel egy időben el-
készül Budapest irányba a fél 
csomópont is.

A Széchenyi utca forgalma 
megnehezíti a Tóvárosba való 
átjutást. Évek óta kéri a lakos-
ság egy gyalogátkelő létesíté-
sét. Már kaptunk ígéretet a két 
buszmegálló kialakítása mi-
att, de most, hogy a Frédikevill 
épületét megvásárolta az Ön-
kormányzat, s ott orvosi ren-
delőt alakít ki, halaszthatatlan-
ná vált a gyalogátkelő. Remél-

hetőleg a zebra még ebben az 
évben elkészül.

A Pipa utca és a Barackos 
utca a választókerület Fót fel-
öli legszélső két utcája. Mind-
kettő földút, s ez csak azért 
probléma, mert mindkét ut-
cára nyílnak családi házas in-
gatlanok. Száraz időben nagy 
a por, esős időben viszont jár-
hatatlan, kátyúk, gödrök ne-
hezítik a lakóingatlanok gya-
logos és autós megközelítését. 
Az idei júniusi nagy felhősza-
kadáskor egy személy-gépko-
csi alatt szakadt be az „út”. Az 
út beszakadást a bejelentést 
követően azonnal feltöltötték, 

de szükséges a végleges meg-
oldás. Az is nehezíti a hely-
zetet, hogy a Meggyes utca-
Barackos utca sarkán véget 
ér a közvilágítás, s a mintegy 
50 m-re lévő bejáratig teljes 
a sötétség. Az Önkormányzat 
foglalkozik mindkét problé-
mával, remélhetőleg találnak 
mihama- rabb megoldást. 

A Szent László utcából több 
panasz érkezett, hogy a Spar 
áruház mellett lévő parko-
lóban rendszeres az éjszakai 
rendzavarás. Ismételten szól-
tam a rendőrség illetékesé-
nek, hogy a randalírozás nem 
szűnt meg az éjszakai és a haj-
nali órákban. Ígéretet kap-
tam a panasz kivizsgálásá-
ra és a megfelelő kezelésé-
re. Ha mégsem szűnik meg a 

rendzavarás, kérem, jelezzék. 
S végezetül néhány kérés. 

A járdákat több helyen any-
nyira benőtte az ingatlan tu-
lajdonosa által telepített nö-
vényzet, hogy lehetetlen a 
gyalogos közlekedés. Kérem, 
szükség szerint nyírják, metsz-
szék a fákat, bokrokat.

Több helyről kaptam jelzést, 
s magam is láttam, hogy több 
vízelvezető árkot betemettek 
ingatlanok tulajdonosai. Az 
árkot nem véletlenül építette 
az Önkormányzat, az utóbbi 
években igen nagy esőzések 
voltak, mint azt tapasztaltuk. 
Az árok elvezeti és elszikkaszt-

ja a csapadékot. Árok híján az 
esővíz az ingatlanokra folyik 
be. Kérem, saját érdekükben 
ne szűntessék meg a szikkasz-
tókat.    

Többen jelezték, s magam 
is láttam, hogy a Toldi utcá-
ban az új járdán parkol né-
hány gépkocsi. Ez a magatar-
tás nemcsak szabálytalan, de 
akadályozza a gyalogos közle-
kedést is!

Ezúttal is köszönöm a szó-
beli és írásbeli jelzéseket, ész-
revételeket. Kérem, hogy ez-
után is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő 
kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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Ha több közmunkás lenne 
városunkban, akkor az elmúlt 

évekhez hasonlóan a szegélyek 
melletti hordalék elszállítását 

nem a lakóknak kellene 
elvégezniük. 

A Varsói u. 12. sarok ingatlanja előtt gyűlik össze a homok. Eső után 
a Varsói 19-től folyik végig, mely nem csak bosszúságot okoz 

a környékbelieknek. Köszönöm az évek óta tartó kitartó munkát 
a Varsói u. 12. lakóinak.

A lakosság aktív részvételét kérem a fásítási programban

Önöknek csak az a dolguk, 
hogy jelezzék hány darab és 
milyen típusú díszfát szeretné-
nek. A programnak köszönhe-
tően az ősz folyamán kiszállít-
juk és szakszerűen el is ültetjük 
ingatlanjuk előtt a díszfákat. 
Ezért azt kérjük Önöktől, hogy 
rendszeresen locsolják a facse-
metéket. Remélhetően megfe-
lel Önöknek is ez a „képzelet-
beli barter” megállapodás. 

- A Görgey u. 5. ingatlan 
rendbe tételét a tulajdonos el-
végezte.  A „Közösségi együtt-
élés szabályai”-nak megfelelő-
en járt el a lakó. Remélhetően 
a Király u. 6. előtt is hamarosan 
rend lesz, a tulajdonos június 
30-ig kért haladékot 

- Virágosítási programnak 
megfelelően a 6-os körzetben 
jelzett helyeken megtörtént az 
egynyári növények ültetése

- A Zalán u. 2. tulajdonosa 
már évekkel ezelőtt elhalálo-
zott, a kanadai tulajdonos pe-
dig elérhetetlen. A Jogi Osztály 
intézkedését, az ingatlanon kí-
vüli-belüli gaz levágását kér-
tem

- Érdeklődéseket nyújtottam 
be: 

1. STOP táblák kihelyezése – 
Zápolya-József sarok –, melyet 
a 2016.04.28-án a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság jóváhagyott 

2. Úthibák: Thököly u. 6. és 
Kálmán u. 89. előtt 

3. Tel. központi alegység 
helyreállítása Klapka u. 26. 

4. Szennyvíz aknafedél Klap-
ka u. 3. Tájékoztatásról a 3. pont 
kivételével a következő Polgár-
ban.  

- Zajkeltés megszüntetése 
végett keresett meg a Kálmán 
u. 20. tulajdonosa, mivel az in-
gatlanja előtti átjátszóállomás 
zajkeltése miatt képtelenek pi-
henni. Az Invitel Zrt. munkatár-
sai a helyszínt megvizsgálták, a 
Kálmán u. 20. előtti kültéri kabi-
net üzemelő berendezéseinek 
zajkeltését. Tájékoztattak, hogy 
a nagyelosztó szekrényre 2014-
ben felszerelt kabinetben ak-

tív berendezések üzemelnek, 
mely a lakosság igényeit kielé-
gítő szolgáltatások biztosítását 
jelenti. Az aktív eszközök hőt 
termelnek, ezért hűtésükről, 
valamint a meleg levegő kabi-
netből való elvezetéséről gon-
doskodni kellett. Jelenleg ezt 
a feladatot végzik a kabinetbe 
szerelt ventilátorok. Érdeklő-
désemre, melyben kifejtettem, 
hogy „kecske káposzta ala-
pon” egy olyan megoldás kelle-
ne, ami lehetővé teszi az ott la-
kók nyugalmát, de ugyanakkor 
biztosítani tudja, hogy a kisebb 
teljesítményű ventilátor a nyá-
ri kánikulában is elegendő hű-
tést biztosítson. Az Invitel alvál-
lalkozója június 17-ig a ventillá-
torok cseréjére tett ígéretet, ki-
sebb teljesítményűre cserélik 
melynek üzemeltetése csende-
sebb lesz

- A körzetem összes árkainak, 
valamint számos főútvonal sze-
gélyek melletti takarítására van 
szükség, melyet a közmun-
kások hiánya végett egyelőre 
képtelen teljesíteni a Hivatal és 
a Közüzemi Kft 

- Az ereszcsatorna megint 
leszakadt a Kölcsey Könyvtár-
nál, melyet jeleztem a Közüze-
mi felé. A levétel megtörtént ál-
taluk

- Az egyik Varsói utcai lakó 
kérte segítségemet, mivel eső-
zés után a Varsói u. 19-es sz. in-
gatlanról kifolyó homok, hor-
dalék, a sarok ingatlanja előtt 
gyűlik össze. Már hosszú évek 
óta azon kevés lakók egyike, 
akik hetente zsákokba gyűjtve 
összeszedik a homokot, majd 
a Közüzemisek a szemét elszál-
lítása során elszállítják a zsáko-
kat. A szemle alkalmával kide-
rült, hogy a jelenlegi probléma 
megoldása lehet, ha a páratlan-
számozású oldalon a süllyesz-
tett szegélyt „K” szegélyre vagy 
kiemelt szegélyre cserélnék. Az 
osztályvezető asszony intéz-
kedését kértem, a Varsói u. 19. 
előtti helyzet kivizsgálásával 
kapcsolatban

- 6 címen kértem a kátyúzási 
munkálatokat, melyek szintén a 
közmunkások hiánya végett hi-
úsult meg 

- Klapka utcai gyalogos felül-
járó mellett a „Behajtani Tilos” 
táblát ismeretlen személyek el-
vitték. A helyreállítást hamaro-
san elvégezték

- Fóti út 22. beszakadt tele-
fonakna cseréjét kértem, mely-
ről a Hivatalban már tudtak, ez-
által a figyelem felhívó bak ki-
helyezése is megtörtént. Az ak-
nafedél cseréjére kapott ígéret 
ellenére, a helyreállítás késik. 

- A Zápolya u. 1. sz. tulajdo-
nosa önszorgalomból összeta-
karította a Zápolya és Klapka 

u.-i szalagkorlát előtt, ill. a sze-
gélyek melletti hordalékot. Kö-
szönöm a Város nevében!

- Névtelen lakossági megke-
resés érkezett, melyben a Var-
sói u. 19. alatti állapotok meg-
szüntetése végett kérte intéz-
kedésemet a magát megnevez-
ni nem kívánó személy. Írásban 
tájékoztatott, hogy kertjükben 
kárt okoznak az odatelepült 
rágcsálók. A Varsói u. 19. hátsó 
részén nem vágja senki a füvet, 
hatalmas a gaz, ápolatlan kert, 
elhagyatott kutyák található-
ak, melyek éjjel-nappal vonyí-
tanak. A környéken nem lehet 
aludni, mely probléma évek óta 
tart és főként a nyári hónapo-
kat jellemzi. Lehetetlen állapo-
tok uralkodnak a Varsói u. 19. sz. 
alatt és a fentiekben olvasható 
helyzet mielőbbi megszünteté-
se érdekében fordultam a Jogi 
Osztály vezetőjéhez

 - Faültetés kérelme a Rákóczi 
út 19-nél 2 db, míg a Rákóczi út 
70. 1 db gömbjuhar fát kértek 
az ott lakók, mely kérésük az 
ősz folyamán fog teljesülni

 Üdvözlettel:
 Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 
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Júniusban részt vettem a Vá-
rosházán az új óvoda-bölcső-
de beruházással kapcsolatos, 
alpolgármester úr által tartott 
megbeszélésen.

Ahogyan arról már beszá-
moltam több fórumon, két 
helyszínen lehetséges az épít-
kezés:

1.    Az Alag 1 és Alag 2 által 
határos beépítetlen területen, 
ahol jelenleg a játszótér is talál-
ható. A város egy-egy pályáza-
tot adott be óvoda- és bölcső-
deépítésre, és ezt a helyszínt 
jelölte meg. A tervek is erre a 
helyszínre készültek.

2.    Az épülő új iskola mel-
lett, a jelenleg a Rendőrség ál-
tal használt állami területen. 
A városvezetés már hosszabb 
ideje tárgyalt a Rendőrséggel, 
és még márciusban jelezte vé-
teli szándékát a telekvásárlásra 
vonatkozóan. 

Az, hogy hol valósul meg az 
építkezés, függ attól, hogy el-
nyeri-e a város a beruházás-

hoz szükséges központi forrást, 
és mikor sikerül a Repülőté-
ri úti telekvásárlást megvalósí-
tani.  A projektet, mint a körzet 
képviselője kiemelten fontos-
nak tartom. Egyezik a vélemé-
nyem a városvezetéssel, misze-
rint – kedvezőtlen állami dön-
tés esetén – akár saját erőből is 
fel kell építeni ezeket az intéz-
ményeket.

Az egyeztetésen felhív-
tam a figyelmet arra, hogy ha 
az alagligeti helyszínen való-
sul meg a beruházás (ameny-
nyiben megnyerjük a pályáza-
tot és még nincs a város tulaj-
donában a Repülőtéri úti telek), 
akkor mindenképp szükség 
van az intézmények Fóti út fe-
lőli megközelítésére is, lehető-
ség szerint a Tesco körforgalom 
felől.

A képviselők ismét vélemé-
nyezhették a külső szakembe-
rek által elkészített városi köz-
lekedési koncepciótervet. Aho-
gyan korábban is megtettem, 

most is jeleztem, hogy a Határ 
úti forgalmat csökkenteni kell. 
Ezt a célt elősegítheti a Kossuth 
Lajos utcánál tervbe vett M2 
felhajtó megépítése, ill. a Haj-
csár utca fokozott bekapcsolá-
sa az elkerülő forgalomba. Az 
Alagliget mellett elhaladó Alagi 
majori úton, tekintettel a lakó-
parkba be és onnan kihajtó for-
galomra, a közlekedésbizton-
ságot tartom a legfontosabb 
tényezőnek, az úton a sebes-
ség növelésére vonatkozó fel-
vetéssel nem értek egyet. Fon-

tosnak tartom továbbá, hogy 
Alagligeten a Brusznyai utca 
bejárata erősebb megvilágí-
tást kapjon, erre vonatkozóan 
már korábban elküldtem a vá-
rosházára a kérésemet. A köz-
lekedési koncepció a Fenyő La-
kópark esetében - a jelenlegi 
korlátozott sebességű övezet-
tel szemben - lakó-pihenő öve-
zeti besorolást javasol, amivel 
egyetértek.

  Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

képviselője

Megérkezett a nyár, s a szünidő! 
Ezért a legfontosabbra hívom fel 
ismét a figyelmet, a gyermeke-
inkre, s a szép korúakra! Figyel-
jünk még jobban a közlekedésre 
a Lakótelep Szívében, mert saj-
nos sokszor tapasztalom, s jel-
zik más itt élők is, hogy felelőt-
len, figyelmetlen, szabálytalan 
autósok veszélyeztethetik őket! 
Készül a közlekedési koncepció-
ja a városnak, melynek a Lakóte-
lepre vonatkozó fejezetéhez sok 
javaslatot tettem, épp az ilyen, s 
hasonló problémák kezelésére, s 
természetesen a parkolási gon-
dok enyhítésére vonatkozóan!

Ismét leveleket kaptam a Ba-
rátság úti szerviz utak, járdák 
rossz állapota miatt. Mint azt 
már többször is megírtam, a 
képviselő-testület szinte első 
döntése volt, s egyhangúlag fo-
gadta el az öt éves fejlesztési 
tervet, amelynek javaslatomra, 
ez is része lett! Igaz csak 2017-től 

van ütemezve, ezért folyamato-
san igyekszem, hogy ha lehető-
ség van rá, hozzuk előrébb ezt 
a projektet, de azt is látni kell, 
hogy nagyon sok fejlesztés zaj-
lott, zajlik a városban, s ezek ter-
vezettsége, szervezettsége te-
remti meg a folyamatos fejlődés 
lehetőségét! Ezért szíves türel-
müket kérem az itt élőknek, köz-
lekedőknek! Továbbra is a leg-
fontosabb körzeti feladatnak te-
kintem, ennek mielőbbi megva-
lósítását, hiszen ezzel nem csak 
szebbé, járhatóbbá válnak ezek 
a járdák, de reményeim szerint a 
csapadék elvezetési gondokat is 
orvosolja majd!

A szemetes edények, kutyapi-
szok gyűjtőedények ürítésének 
sűrítését kértem, hiszen ebben 

az időszakban hamarabb telnek 
meg, s a melegtől a szag is ne-
hezen elviselhető. 

Sajnos olyan jelzés is érke-
zett hozzám, hogy a játszóte-
rek használata sem mindenki 
számára egyértelmű! Előfordult, 
hogy a kisgyermek a nagydol-
gát a homokozóban végezte, 
miközben az édesanyja a tele-
fonját nyomogatta, majd ami-
kor szóltak neki, egyszerűen 
bedobta az ottani szemetes-
be. Természetesen a jelzés után 
azonnal kértem a homok cse-
réjét, s ez meg is történt, de ké-
rek mindenkit, hogy közös fi-
gyelemmel óvjuk gyermekeink 
egészségét!

Az együttélés egyéb nehézsé-
gei is jelentkeztek nemrég, ami-

kor egy figyelmetlen lakó úgy 
parkolt le a szerviz úton, hogy 
ezzel akadályozta egy mozgá-
sában korlátozott, idős bácsi ga-
rázsból való kijutását. Ilyen, s ha-
sonló esetek sajnos előfordul-
nak, ezért fokozottan figyeljünk 
oda, hisz ilyen „apró” figyelmet-
lenségek, nagy gondokat okoz-
hatnak! A hőség sokszor türel-
metlenné, ingerülté tesz min-
ket, ezért figyeljünk jobban 
egymásra, segítsük akinek épp 
szüksége van rá!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá te-
hetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon 
a 0627 542-805 számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, s 
természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet 

képviselője

egyeztetés az új óvodáról

a lakótelep szíve
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Új járda épült 
a Budai-Nagy Antal utcában

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

Még a május folyamán ta-
lálkoztam az Iskola utcai tíz-
emeletesek lakóközösségével, 
akik arra panaszkodtak nekem, 
hogy a régi Kék iskola udvarán 
parkoló autóikat gyakran feltö-
rik, megrongálják. Az értékek 
megvédése érdekében kidol-
gozunk egy cselekvési tervet, 
amelynek eddig első eleme, a 
terület rendezettebbé, álátha-
tóbbá tétele valósult meg. Ezt 
fogja követni a Nyárfa köz felő-
li kerítés megjavítása, a terület 
megvilágítása, majd térfigye-
lő kamerával való ellátása. A la-
kók kérik, hogy a területen be-
lül egy maguk által zárható te-
rületet alakíthassanak ki. En-
nek megoldási alternatívái még 
egyeztetés alatt vannak.

A Kiserdő utcai lakóközös-
ség régi vágya, hogy a környe-
zetükben lévő járdák megújul-
janak, illetve új járdák létesülje-

nek. Az önkormányzat illetékes 
osztálya megvizsgálta a kér-
dést és egyelőre a Kiserdő u. 15 
és 13. közötti terület fejleszté-
sét végezte el. A korábban ott 
kitaposott ösvény helyére ke-
rült szép díszburkolatos járda, 
így a Révdűlő még egy helyen 
összeköttetésbe kerül a Nap ut-
cában. Az önkormányzat a köz-
eljövőben a közvilágítást is fej-
leszti a területen. A Kiserdő ut-
cai további járdafejlesztést to-
vábbra is szorgalmazni fogom, 
remélhetőleg az erőforrások 
rendelkezésre állásával további 
fejlesztésekre is sor fog kerülni.

A Katonadombi rendezvény-
területen a Városi Gyereknapon 
átadásra került a játszótér új, 
nagyméretű játéka, a hajó má-
szóka. Az új játékot a környék 
gyerekközössége nagy öröm-
mel birtokba is vette. A terü-
let további fejlesztése már meg 
is indult az ivókút földmunkái-
nak elvégzésével. Remélhető-

leg minél hamarabb át tudjuk 
adni a kutat is a közönségnek. 
Örvendetes fejlemény, hogy 
több hónapi jelzés és levele-
zés után a Magyar Közút kijaví-
totta a Rév úton tátongó hatal-
mas kátyút, így biztonságosab-
bá vált a közlekedés azon a sza-
kaszon.

Többen érdeklődnek nálam, 
hogy járdaépítési igényeik ho-
gyan állnak. Az igényekről tud-
ni kell, hogy az illetékes osztály 
több igény beérkezését meg-
várja, hogy egyszerre, nagyobb 
mennyiségben tudjon rendelni 

díszburkolatot. Az osztály leg-
utóbbi tájékoztatása szerint a 
kiutalások már megkezdődtek, 
minden érintettet az általuk 
megadott elérhetőségeken ér-
tesíteni fognak. A járdaépítési 
igényeket folyamatosan lehet 
jelezni nálam.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

 képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Júniusi hírlevelemben leírt vá-
rosi intézmények nyári felújítá-
si programja ütemezés szerint 
megkezdődött, amelyből ter-
mészetesen körzetünk intéz-
ményei sem maradhatnak ki.

Az intézményi felújításokon 
túl a városi beruházások is 
folytatódnak. Elsőként a Béke 
utcai kerékpárút kialakítását 
említem, mely elkészülésével 
összekötést biztosít a Fő út és 
a vasút túloldalán lévő kerék-
párutakkal.

A kialakítás során a kerékpár-
út mellett egységes fasor és 
sövénysor telepítése is meg-
történik, ezzel a tervek szerint 
a Béke utca összképe is előnyé-
re változik.

A járdaépítési program je-

gyében megkezdődött a Tán-
csics utcában és a Budai-Nagy 
Antal utcában a járdák felújí-
tása. Ezzel egy nagyon régen 
várt beruházás valósul meg. 
Ezen sorok olvasásakor talán 
már el is készült a Budai-Nagy 
Antal utca járdafelülete.

A képviselő-testület koráb-
ban döntött a Fő út felújítá-
sával kapcsolatban, melynek 
során a teljes belterületi sza-
kasz, a járda, a zöldterület, va-
lamint parkolók kialakításá-
ra kerül sor. Az átalakítási terv 
folyamatban van. Ehhez kap-
csolódóan a képviselő-testület 
legutóbbi ülésén döntött ar-
ról, hogy a Fő úti járdafelújítás 
programot kiegészíti a közvilá-
gítás megújításával, melynek 

során a légvezetékek a föld alá 
kerülnek és a közvilágítási osz-
lopok is lecserélésre kerülnek. 
Ezzel a Fő utunk egységes lát-
ványt fog nyújtani.

Folyamatos a városi közterü-
letek, parkok virágosítása is, 
mellyel városunk széppé téte-
le a cél.

A végén pedig még egy ké-
rést engedjenek meg. Ameny-
nyiben tehetik, kérem, csat-
lakozzanak az iskolakezdő 
adománydoboz akciónkhoz, 
amelynek részleteit az újság-
ban megtalálják.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken:

E-mail: joszabo01@gmail.
com

Levelezési cím: 2120 Dunake-
szi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
 Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

épül a béke úti kerékpárút - egységes fa- és növénysort telepítenek
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Számos kérvényt, egyeztetést követően elkészült a Posta 
utca elején található, a mozgáskorlátozottak részére fenn-
tartott kátyús, gödrös parkolóhely felújítása, amely sok 
bosszúságot okozott a postahivatalba érkezőknek, külö-
nösen csapadékos időben. A parkoló ezen része új burko-
latot kapott a nyár elején, ezzel régóta meglévő lakossá-
gi igénynek sikerült eleget tenni. Ugyancsak a Posta ut-
cát érintő lakossági kérés, hogy a felfestett kerékpársáv-
nak találjunk másik utcában nyomvonalat, legalább az ne 
nehezítse az iskolaidőszakban a reggeli és délutáni csúcs-
forgalomban a közterületen való közlekedést. A helyszí-
ni lehetőségeket több, itt élő lakótársammal is megvizs-
gálva ezt a javaslatomat is eljuttattam a Polgármesteri Hi-
vatal Lakosságszolgálati Osztályához, bízva abban, hogy 
erre a problémára is – s talán gyorsabban, mint a parko-
ló esetében, lehetőség szerint még a nyár folyamán – si-
kerül a jelenleginél elfogadhatóbb, praktikusabb megol-
dást találni.

A körzet alagi részén – hasonlóan városunk több más 
pontjához – különösen a tiszti lakótelep Karinthy Frigyes ut-
cai szakaszán, valamint a Kincsem utcában okoz mindenna-
pos gondot a járda állapota. Az ősszel kétharmadához ér-
kező önkormányzati ciklus a képviselő-testület által megfo-
galmazott egyik fő célkitűzése a járdák, utak felújítása: kez-
deményeztem, hogy e két területen a járda rekonstrukciója 
mielőbb megvalósulhasson.

A várost érintő hírekben ritkán esik szó a Dunakeszi dél-
keleti sarkánál, az M2-es autóút, a repülőtér és a Mogyo-
ródi-patak között található, szintén a 7. számú körzethez 
tartozó területről, az alagi majorságról. A major a Repülő-
téri úttól nyugatra eső felén – az Eurotrust Consult Kft. tu-
lajdonában lévő régi lakóingatlanokban – körülbelül tíz-ti-
zenkét család negyven tagja él a valamikori Alagi Állami 
Tangazdaság dolgozóinak egykori szolgálati lakásaiban. 
Az ott lakók azért kérték segítségemet, mert a viharos 
időjárás következtében az áramszolgáltatás akadozott, 
és az Elektromos Művek kiérkező munkatársai a tulajdo-
nos hozzájárulása nélkül csak átmeneti megoldást tudott 
nyújtani az ott lakóknak. A tulajdonos képviselőjét meg-
keresve próbálok az ott lévők számára hosszú távra meg-
nyugtató megoldást találni az áramszolgáltatást érintően.

A Pálya út alsói szakaszára hamarosan a sebességkor-
látozás betartására ösztönző elektronikus berendezés ki-

helyezésére kerül sor, amely remélhetőleg visszaszorítja 
majd a sajnos igen gyakori, felelőtlen gyorshajtást a tele-
pülés ezen részén. Az önkormányzat által három ajánlat-
tévő közül kiválasztott vállalkozóval megkötött szerző-
dés szerint a sebességmérő- és kijelző berendezés terve-
zésének, felszerelésének és üzemképes állapotban való 
átadásának véghatárideje augusztus 31., de a beüzeme-
lésére ennél jóval hamarabb is sor kerülhet. Az eszközö-
ket – amelyek a vasúti megállónál lévő gyalogátkelőhely-

től mindkét irányban körülbelül 200-200 méterre lesznek 
telepítve – rádióhullámok segítségével elektronikusan 
összekötik a Muskátli utca torkolatában lévő közlekedé-
si lámpával. Ennek célja, hogy a megengedett maximális 
sebesség átlépése esetén a lámpa pirosra váltson, ezzel 
mintegy rászoktatva a notórius gyorshajtókat a sebesség-
korlát betartására. A beruházás több mint kétmillió forint-
ba kerül. Ezzel párhuzamosan kezdeményeztem a Lakos-
ságszolgálati Osztálynál, hogy Alsón mindkét – a Bojtor-
ján és a Muskátli utcáknál lévő – zebránál az úttest mind-
két oldalán, mindkét irányból fényvisszaverős keretben 
lévő gyalogátkelőhely-jelző táblát helyezzenek ki, ezzel is 
figyelmeztetve a gépkocsival áthaladókat a jelentős itte-
ni gyalogos- és kerékpárforgalomra, a biztonságos és fele-
lősségteljes közlekedésre. Ugyancsak kértem – és ígéretet 
is kaptam rá –, hogy a gépjárművel a Bojtorján utcán ke-
resztül megközelíthető Napraforgó tér elé az önkormány-
zat helyezzen ki közlekedési táblát azt célozva, hogy a vá-
ros ezen részére a nem konkrét céllal „betévedők” száma 
csökkenhessen, szolgálva az ott lakók nyugalmát.

Végezetül két helyiérdekű információ. Az önkormány-
zat támogatásának köszönhetően – a Dunakeszi Kinizsi 
USE (a folyamatban lévő névváltozás után: Városi SE Du-
nakeszi) tulajdonában lévő – a Közüzemi Nonprofit Kft. ál-
tal üzemeltetett ingyenes alsói Auchan-járat július, augusz-
tus és szeptember hónapokban az eddig megszokott me-
netrend szerint, minden csütörtökön 13 órakor indul a klub-
ház, illetve a régi közért épülete elől. 2013 után sorozatban 
immár negyedik alkalommal szervezzük meg a Dunakeszi 
Alcsófesztivált, amelyre szeptember 24-én, szombaton dél-
után kerül majd sor a Muskátli utca széltében, hosszában. 
A program részleteiről a későbbiekben számolok majd be 
a bejáratott kommunikációs csatornákon. Örömünkre szol-
gál, hogy a rendezvény lebonyolításában immár a Dunake-
szi Programiroda is a segítségünkre lesz.

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet képviselője

sebességmérő eszköz kerül a pálya útra

A Pálya úton 
hamarosan 

mindkét 
irányban 

felszerelik a 
sebességmérőt

A Posta utca és a Verseny út kereszteződése

körzeti képvi  selőink jelentik
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Engedjék meg, hogy beszámoljak a 
körzetünket érintő beruházásokról, 
fejlesztésekről. Ami az építkezéseket 
illeti, a nyári időszak városunk éle-
tében mindig a legintenzívebb idő-
szak. Ezek közül szeretnék néhány 
fontosabb projektet kiemelni Önök-
nek.

Játszóterek
Kiemelten fontos projektként keze-
lem a játszóterek bővítését, folyama-
tos fejlesztését. Apaként én is tisztá-
ban vagyok vele, milyen sokat tud je-
lenteni egy új játszóeszköz, ezért a 
tóvárosi játszótér egy újabb hintával 
gazdagodott, valamint a kerítést is 
bővítettük, a Szabadság téri játszóté-
ren pedig ivókút került kihelyezésre.

Fóti úti rendelő
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a város lakói az or-
szágos átlagnál magasabb szintű 
egészségügyi ellátásban részesülje-
nek. Ezért egy ütemtervet készítet-
tünk az összes háziorvosi rendelő 
megújítására a ciklus végéig. Idén a 
Fóti út 35. szám alatt található orvo-

si rendelő régi épületrészének teljes 
felújítása zajlik, mely előreláthatóan 
2016. szeptember 30-ig fog tartani. 
Körzetünkből jellemzően ide járnak 
a legtöbben orvoshoz, így jó hír szá-
mukra, hogy már nem sokat kell várni 
egy szép, a mai kor igényeinek meg-
felelő rendelőre.
A felújítás idejére az említett épület-
ben működő felnőtt és gyermek házi-
orvosok, fogászok és védőnő rende-
lése a Dunakeszi Szakorvosi Rende-
lőintézet épületébe költözött, a kör-
zethatárok, illetve a rendelési idők 
viszont az ideiglenes áthelyezés ideje 
alatt is érvényesek. A felnőtt házior-
vosok, házi gyermekorvosok és fog-
orvosok beosztása a nyári szabadsá-
gok idején elérhető városunk hivata-
los oldalán (www.dunakeszi.hu).

Nyári szünet
Ezúton is szeretném felhívni Tisztelt 
Lakótársaim figyelmét, hogy a nyá-
ri szünet és a szabadságok miatt szá-
mos változás lépett érvénybe város-
unkban.
Július 4-től új, szünidei menetrend 
szerint közlekednek a buszok, me-

lyek aktuális menetrendje elérhető 
városunk hivatalos weboldalán. A vá-
rosi nyári tábor idején külön járatok 
közlekednek a tábor területéhez is.
Az önkormányzati bölcsődék nyári 
nyitva tartási rendje szintén webol-
dalunkon érhető el.

Kérem, amennyiben észrevételük, 
kérdésük van, bátran keressenek az 
alpolgarmester@dunakeszi.hu ema-
il címen.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek!

körzeti képvi  selőink jelentik

Az elmúlt napokban elkészült Du-
nakeszi Város közlekedési koncep-
cióterve, amelyet önkormányza-
ti képviselőként véleményezhet-
tem. A koncepcióterv részletesen 
kitér városrészünk közlekedésére 
is, és lényegében valamennyi, ál-
talam korábban - 2015. augusztus-
ban és 2015. decemberben - java-
solt forgalomszabályozási intéz-
kedést indokoltnak, elfogadható-
nak és a város egészére vonatkozó 
koncepciótervvel összhangban ál-
lónak minősít. Ennek megfelelően 
– a koncepcióterv elfogadása ese-
tén - lehetőség nyílik középtávon a 
helyi buszközlekedés városrészünk-
re történő kiterjesztésére, valamint 
a Madách utca – Tábor utca – Ber-
zsenyi utca – Váci M. utca – Hunya-
di J. utca által határolt területen ta-

lálható utcákban – amennyiben ez 
indokolt – 30km/h-s sebességkor-
látozás bevezetésére. Szintén el-
képzelhető a Balassi Bálint utca 
egyirányúsítása. Kiemelt célomnak 
tartom a Fazekas iskola környékén 
található utcák közlekedésének biz-
tonságosabbá tételét. Ezekben az 
ügyekben egyeztetést fogok kez-
deményezni a Polgármesteri Hiva-
tal Lakosságszolgálati Osztályával, 
hogy a szükséges döntések még le-
hetőség szerint 2016. évben meg-
születhessenek. 

Az alapkő ünnepélyes letételé-
vel megkezdődött a városi tanuszo-
da építése. Örömmel tapasztaltam, 
hogy a kivitelezést végző vállalkozás 
az építési helyen végzett földmun-
kák során a növényzet – lehetőség 
szerinti – kíméletével járt el, és több, 

a területen az elmúlt években elülte-
tett facsemete átültetéséről gondos-
kodott. Bízom abban, hogy az uszo-
da átadásával nem csak egy régen 
várt sportlétesítménnyel gazdagodik 
városunk, hanem környezetében egy 
igényes zöldterület is szolgálni fogja 
a lakók pihenését, kikapcsolódását.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom a következő elérhe-
tőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.
com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolá-
nyi D. u. 9/a.

Tel.: +36-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

elkészült a város közlekedési koncepcióterve
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körzeti 
képviselőink jelentik

2016. május és június hónapban házasságot kötöttek:

Baltay András István – Szabó Hajnalka  május 28.
Szabó Péter – Nagy Bernadett május 28.
Bugnyár Ádám Előd – Kruppa Dóra június 2.
Balázs István – Rapcsák Marianna június 4.
Regenyei Balázs Dávid – Petróczi Tünde június 11. 
Sári György – Ádám Melinda június 18.
Dormándi Krisztián – Borotvás Erika Éva június 18.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttekIdén is segítünk 
az iskolakezdésben!

mint arról előző lapszámunkban is hírt adtunk az elmúlt 
két év hagyományai szerint a város a 2016/2017-es tanévkez-
déshez is meghirdeti  az iskolakezdési adománydoboz akciót.

Az iskolakezdés jelentős ki-
adásokkal jár, melyek saj-
nos rengeteg családnak 
okoznak fejtörést. Ennek 

tudatában Szabó József, Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának társadalmi 
kapcsolatokért felelős tanácsnoka 2014-
ben kezdeményezte, hogy a karácsonyi 
ajándékdoboz-akció mintájára segítsük 
a rászoruló gyermekeket egy iskolakez-
dő-csomaggal, hogy mindenki egyfor-
ma esélyekkel induljon a tanévben.

„Az eddigi akciók nagy népszerű-
ségére és pozitív visszajelzéseire való 
tekintettel idén sem volt kérdés, hogy 
elindítjuk programunkat, hiszen fon-
tos, hogy a rászoruló családok ne csak 
évente egyszer, karácsonykor kapja-
nak segítséget, hanem más időszak-
ban is gondoljunk rájuk. Ezúton is kö-
szönöm Dióssi Csaba polgármester 
úrnak, hogy magánszemélyként idén 
is jelentős összeggel járul hozzá az ak-
ció sikerességéhez.

Bízom benne, hogy az adományok-
kal az előző évekhez hasonlóan most is 

nagy örömet fogunk szerezni a szülők-
nek és gyerekeknek egyaránt.

Az iskolakezdési adománydoboz- ak-
ció keretein belül főleg füzeteket, írósze-
reket, tolltartókat, iskolatáskákat, tor-
nazsákokat és minden egyéb olyan esz-
közt (színes ceruza, festék, gyurma, vo-
nalzó, zsírkréta, körző, stb.) várunk, 
amelyekre az iskolában szükségük lehet 
a diákoknak.” – mesélt a program ötlet-
gazdája és koordinátora, Szabó József, 
önkormányzati képviselő. 

Az adományokat a Humán Szolgál-
tató Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának munkatársa közreműkö-
désével juttatjuk el a támogatandó csa-
ládok részére.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy 
csatlakozzon a közösségi együttműkö-
déshez, ezzel is segítve egymást, mert 
Dunakeszi a Mi városunk. Az adomá-
nyokat augusztus 5-ig fogadjuk a Pol-
gármesteri Hivatalban működő Prog-
ramirodában, vagy augusztus 19-ig a 
Humán Szolgáltató Központban. 

A támogatásokat előre is köszönjük!

Aktuális tájékoztatómat azzal a 
jó hírrel kezdem, hogy a Szent 
István park környékén élők 
örömmel fogadták, hogy a Ba-
rátság u. 28. számú épületnél 
lévő játszótér felújítása elkészült, 
az új hinta mellett kicserélték a 
régi homokot is. Lényeges válto-
zás, hogy teljesen körbekerítet-
ték a játszóteret, ahol a gyerekek 
immár teljes biztonságban játsz-
hatnak. A munkálatok szakszerű 
és lelkiismeretes kivitelezését e 
lap hasábjain is köszönöm a Köz-
üzemi Nonprofit Kft. munkatár-
sainak. Ide kapcsolódó hír, hogy 
hamarosan elhelyeznek a város 
valamennyi játszóterénél – így itt 
is – egy kis táblát, melyen arra ké-
rik a kutyák gazdáit, hogy négy-
lábú kedvenceiket ne vigyék be a 

gyerek számára fenntartott hely-
re. Én is kérem, hogy a Szent Ist-
ván park déli területén kialakított 
kutyafuttatót használják, ott en-
gedjék szabadon kutyáikat, ami 
számos szempont -, így pl. a kul-
turált együttélés, a közegészség-
ügyi elvárások teljesülése – miatt 
nagyon fontos. 

Képviselői tevékenységem so-
rán mindig kérem választóim-
tól, hogy a közjavát szolgáló ké-
réseikkel, igényeikkel fordulja-
nak bizalommal hozzám, melyek 
megoldásában igyekszem segít-
séget nyújtani. Ezen együttgon-
dolkodás jegyében kaptam a mi-
nap levelet a Márton utca egyik 
lakójától, aki felvetette, hogy az 
utcájukban korábban egy 230 
méter hosszú nyomot rendsze-

rű csapadék elvezető csatornát 
épített ki az Önkormányzat, ám 
a csapadék szivattyú telepíté-
se elmaradt. A probléma meg-
oldása érdekében konzultáltam 
a polgármesteri hivatal műszaki 
osztályán, melynek vezetője köz-
vetlen kapcsolatba lépett a fej-
lesztést szorgalmazó lakóval, akit 
folyamatosan tájékoztat az elma-
radt beruházás pótlásának vár-
ható módjáról és idejéről. 

Azt kérem, és remélem, hogy 
a nyári, nagy meleg időszakában 
a parkok, közterületek locsolá-
sa folyamatos lesz, amit minden 
esztendőben elvárásként meg-
fogalmazom a feladat gazdájá-
nak. Ezt a lakosság jó közérzete, 
és az egyre gyarapodó születés-
fák megóvása érdekében is ké-

rem, hiszen nagyon sokat dol-
goztunk együtt azért, hogy szép, 
kulturált környezetben éljünk. 
Azzal kívánok a választókör-
zet valamennyi lakójának kelle-
mes nyári pihenést, feltöltődést, 
hogy – ha idejük engedi - ápol-
juk, gondozzuk közös értékein-
ket, lakókörnyezetünket. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

A nyári melegben is ápoljuk környezetünket
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dr. tuzson bence 
államtitkár, 
a város 
országgyűlési 
képviselője

Interjú Tuzson Bencével

A magyarok véleményt mondhatnak 
Brüsszel bevándorláspolitikájáról 
áder jános államfő 2016. október 2-ra kiírta a kormány által kezdeményezett kényszerbetlepítésről 
szóló népszavazást – mondta lapunk kérdésére válaszolva tuzson bence kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkár, a pest megyei 5. számú, dunakeszi kÖzpontú választókerület ország-
gyűlési képviselője. 

- Az Alkotmánybíróság június 21-én  
két határozatot hozott, amelyek-
ben nem adott helyt a kormány 
által a betelepítési kvótáról kez-
deményezett népszavazás ellen 
benyújtott indítványoknak. Ezt 
követően az államfő kijelölte a 
népszavazás időpontját. Mit je-
lent ez pontosan?

- Ez azt jelenti, hogy 2016. október 
2-án lesz a népszavazás, a kormány 
pedig megkezdheti a felkészülést. A 
kérdés úgy szól: "Akarja-e, hogy az 
EU az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítését?”

Arra fogjuk kérni az embereket, 
hogy mondjanak nemet a kényszer-
betelepítésre és minél többen ve-
gyenek részt a népszavazáson. Nem 
Brüsszel, hanem csak a magya-
rok dönthetnek arról, kivel akar-
nak együtt élni. Október 2-án a ma-
gyar polgárok az Európai Unió-
ban először véleményt mondhatnak 
Brüsszel bevándorláspolitikájáról, 
üzenetet küldhetnek, hogy támo-
gatják vagy elutasítják Brüsszel 
bevándorláspolitikáját. 

- Az ellenzék jellemzően támad-
ta a népszavazási kezdeményezést. 
Valójában mekkora a jelentősége 
ennek a népszavazásnak?

- Óriási! Hiszen az emberek a sa-
ját életükről, a saját jövőjükről, a sa-
ját biztonságukról döntenek ősszel. 
Ezt a kérdést nem szabad olyan for-
mán elbagatellizálni, ahogyan a bal-
oldali politikusok teszik! A magyar 
baloldal bevándorlókat akar bete-
lepíteni, ezért kezdettől támadja a 
népszavazást és bojkottot hirdetett 
ellene. Az októberi népszavazáson 
meg kell védeni Magyarország füg-
getlenségét és nemet kell mondani 
a kényszerbetelepítésre. Itt szuvere-
nitási kérdésről van szó. Magyaror-
szág semmilyen megállapodást nem 
írt alá Brüsszellel arról, hogy le-
mondana szuverenitási jogáról.  

- A Magyar Helsinki Bizottság 
elítéli a migrációval kapcsolat-
ban július 5-én, kedden életbe lé-
pett magyar jogszabályváltozáso-
kat. Az ENSZ emberi jogi főbizto-
sa aggodalmát fejezte ki a magyar 
mélységi határőrizet miatt. Mi er-
ről a véleménye?

- A bevándorláspárti erők ismét 
támadják a kormány határvédel-
mi intézkedéseit, ezzel azt hirdetik, 
hogy az illegális bevándorlók a tör-
vények felett állnak. A Soros György 
által pénzelt Magyar Helsinki Bi-
zottság és társai korábban is állást 
foglaltak a bevándorláspárti poli-
tika mellett, illetve különböző esz-
közökkel maguk is segítették a be-
vándorlókat, támadták a határzárat 
és a népszavazást is. A mától élet-
be lépett újabb szigorítások az ille-
gális bevándorlók ellen születtek. 
A mélységi határőrizet bevezetésé-
vel a hatóságok azokat a Magyaror-
szágon jogellenesen tartózkodó be-
vándorlókat viszik vissza a határra, 
akik illegálisan lépték át a határt és 
a tranzitzónába nem adtak be me-
nedékkérelmet. A törvényeket min-
denkinek be kell tartania, a beván-
dorlóknak is! Az a migráns, aki le-
gálisan akar belépni Magyarország-
ra és menedékkérelmet akar beadni, 
az megteheti azt a határ menti tran-
zitzónában, ahová a hatóságok mos-
tantól visszaviszik az elfogott illegá-
lis bevándorlókat.

- Hogyan kezelhető ez a helyzet?
- A kormány továbbra is a határok 

megvédését és a bevándorlók be-
áramlásának megállítását tartja el-
sődlegesen fontosnak. Életbe lépett 
a mélységi határőrizet. A hatóságok 
8 kilométeres sávon belül feltartóz-
tathatják a Magyarország területén 
jogellenesen tartózkodó bevándor-
lókat, ha nem követtek el bűncse-
lekményt, a rendőrség figyelmezte-
ti, visszaszállítja a kerítéshez, útba-
igazítják a legközelebbi tranzitzóna 
felé, ahol benyújthatják kérelmü-

ket. Azok ellen, akik esetében bizo-
nyítható, hogy átlépték vagy meg-
rongálták a határzárat, illetve em-
bercsempészettel gyanúsíthatók, 
továbbra is büntetőeljárás indul. A 
magyar-szerb és a magyar-horvát 
határon kedden bevezetett új határ-
őrizeti rendszer célja, hogy ne tar-
tózkodjanak jogellenesen migrán-
sok az ország területén, ugyanakkor 
az, aki akarja, benyújthassa a mene-
dékkérelmét. 

Kifejezetten megnőtt az ember-
csempészek aktivitása, mely a ha-
tár szerbiai szakaszán tapasztalt 
drónhasználat is mutatja, így pró-
bálják ugyanis kikémlelni, hogy 
a magyar határt védők merre jár-
nak. Keddtől megerősítették a ma-
gyar határ védelmét is, gyakorlati-
lag megduplázták a csongrádi és a 
Bács-Kiskun megyei határszaka-
szon a védelemben részt vevő ka-
tonai és rendőri erők létszámát. Így 
folyamatosan egy 6-10 ezres állo-
mány védelmezi ezen a szakaszon 
a határt. Emellett a rendőrség és a 
honvédség komoly erőkkel készült 
az új határőrizeti rendszer beveze-
tésére, amely garantálja a magyar 
emberek biztonságát és a külső ha-
tárok védelmét.



16 Dunakeszi Polgár

mitől lehet sikeres egy pedagógus életpálya? diákok sokasága előtt kinyitni a tudás világát? elnyerni a kollégák 
bizalmát és tiszteletét? azonosulni a tanintézmény arculatával, mindig formálva, gazdagítva azt? az életpálya 
befejezéseként magas kitüntetésben részesülni? ez mind megadatott kovács gábornénak, a fazekas mihály német 
nyelvoktató nemzetiségi általános iskola nyugdíjba készülő intézményvezetőjének, aki az idei pedagógus nap 
alkalmából németh lászló-díjat vehetett át balog zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől.  

Kaposváron született 
Major Anna, ott élt 
a család, édesapja, 
aki katonatiszt volt, 

1956 szilveszterén meghalt. 
Két testvére van, bátyja Lász-
ló és húga Irén, aki édesanyja 
második házasságából szüle-
tett. Az országosan is jól jegy-
zett városi Táncsics Mihály 
Gimnáziumban kémia-fizi-
ka tagozaton végzett. Gyerek-
korában tanult zenét, s kiala-
kult vonzódása a művészetek-
hez. A zene mellett szeretett és 
ma is szeret olvasni. 

– Még most is érdekel a ké-
mia, ám annak idején a barát-
nőm javaslatára a Pécsi Tanár-
képző Főiskola magyar-ének 
szakára jelentkeztem – mond-
ja. – A diplomaszerzés után, 
1976-ban, pályázat útján ke-
rültem Dunakeszire az 1. sz. 
(ma Szent István) Általános 
Iskolába. 

Megkedvelte az akkor még 
nagyközséget. Férjhez ment, 
párja ős dunakeszis volt. A te-
lepülés akkoriban „se falu, se 
város”, bár, ahogy visszaem-
lékszik, már elindult a fejlő-
dés, ami aztán az utolsó évti-
zedben felgyorsult. „Ma már 
ezer szállal kötődöm ide, na-
gyon jó, élhető várossá vált 
Dunakeszi” fejtegette. De visz-
sza a múltba…   

– Kezdő tanárként sokat se-
gítettek a tantestület tagjai, 
így könnyen túlléptem a gya-
korlatlanság, tapasztalatlan-
ság „gyerekbetegségein”.A régi 
kollégák közül már sok nincs 
köztünk, de például ha Varga 
Tibornéval, Marikával talál-
kozom, szeretettel idézzük fel 
a szép időket. 

Négy év tanítás után tíz évig 
otthon volt gyesen. Négy gyer-
meke született, Gábor, Pé-
ter, Mátyás és Dorottya. Már 
mindannyian családosok, élik 
a maguk életét, s majdnem há-
rom unokával büszkélkedhet. 
A hat éves Nimród most kezdi 
az első osztályt, természetesen 

a Fazekas iskolában. Amelie 
még hat hónapos és szeptem-
berre várják a harmadik lány-
unokát. 

A Hunyadi úton laktak, és 
magától értetődött, hogy 1991-
ben az akkori 5. sz. iskolában 
kezdett ismét tanítani.   

– Először félállásban, há-
rom évvel később teljes stá-
tuszban oktattam magyart és 
éneket. Alkalomszerűen kó-
rust is vezettem. Fiatal, ambi-
ciózus és rendkívül dinami-
kus tantestületbe kerültem. 
Igyekeztünk „versenybe száll-
ni” a többi, akkor már patinás 
városi iskolával, hiszen a mi-
enk volt a legfiatalabb tanin-
tézmény. Zöld iskola volt a be-
cenevünk a köznyelvben, de 
erre rá is szolgáltunk. Ugyanis 
már a kilencvenes években el-
kezdődött a környezetvédelmi 
tevékenység. Köszönhető ez 
többek között Kundlyáné Sza-
bó Ágnes kolléganőmnek, aki 
egyike volt az elsőknek, aki 
ezt nagyon komolyan és ma-
gas színvonalon művelte, mi-
niszteri kitüntetést is kapott.

– A kilencvenes évek köze-
pén még munkaközösség fog-
ta össze ezt a munkát, de idő-
vel túlnőtt a keretein. Ami-
kor 2001-ben sikeres pályá-
zatom nyomán átvettem az 
iskola irányítását, hamarosan 
egy nevelőtestületi határozat-
tal úgy döntöttünk, hogy meg-
osztjuk a feladatokat a tanárok 
és a diákok között.

Nem csupán szimbolikus je-
lentősége volt 2005-ben a név-
felvételnek. Fazekas Mihályt, 
a Magyar Füvészkönyv szer-
zőjét azért választották, mert 
200 éve sokat tett a tudomány, 
a mai értelemben vett környe-
zetvédelem ügye érdekében, 
emellett az általa írt Ludas 
Matyi kötelező tananyag alsó 
tagozatban. 

– Minden évben, a mada-
rak és fák napján gálaműsor-
ral egybekötött iskolanapot 
rendezünk. Büszkék vagyunk 

arra is, hogy immár örökös 
ÖKO iskola címmel rendelke-
zünk s ez komoly elkötelezett-
séggel is jár. Vannak már ha-
sonló címmel rendelkező is-
kolák Dunakeszin, ami na-
gyon örvendetes. A mostani 
igazgatóválasztáson is megfo-
galmazta a tantestület, hogy a 
környezetvédő munkát tovább 
kell folytatni. 

– Jelentős változás volt, ami-
kor létrejött a KLIK. Próbál-
tam úgy kezelni a megnöveke-
dett feladatokat, hogy közben 
ne sérüljön az oktató-neve-
lő munka. Azt hiszem ez sike-
rült is.

Hosszasan beszélgettünk 
arról, hogy több éves munká-
val a mai, tetszetős formába 
alakították a korábban mosto-
hán kinéző iskolaudvart. Eb-
ben elévülhetetlen érdeme volt 
a Zöld Iskola Alapítvány vál-
lalásának. Összességében 20 
milliós beruházással tették 
széppé a környezetet.       

Következett intézményveze-
tői működésének szinte a 24. 
órájában az iskolabővítés. 

– Drasztikusan megnőtt a 
tanulói létszám. Kinevezésem 
idején 510 körül volt a gyerek-
létszám, s most szeptember-
ben 830-an kezdik el a tan-

évet. Az Önkormányzat felis-
merte ezt a problémát, s előbb 
két konténer bérlésével enyhí-
tett gondjainkon, majd meg-
született a döntés a bővítésről, 
ami rekordgyorsasággal elké-
szült. A létszám növekedésé-
hez hozzájárult, hogy a Du-
nakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kezdeménye-
zésére elindult az első német 
nemzetiségi osztály. Annyi-
ra népszerű lett, hogy a most 
záruló tanévet már két osztály 
fejezi be, ősztől újabb két osz-
tály indul, de már jönnek a je-
lentkezések a 2017-18-as tan-
évre is.

– Amikor megpályáztam 
a dunakeszi iskolát, csak egy 
munkahelyet kerestem. Az el-
telt nem kevés idő alatt ott-
honra leltem a városban, ki-
váló tantestület munkáját irá-
nyíthattam, az eredményeket 
közösen hoztuk létre. Büszke 
vagyok, hogy ennek az intéz-
ménynek a vezetője lehettem s 
a Németh László-díjat sem te-
kintem saját sikeremnek. Ez a 
tantestület elismerése, akikkel 
jó volt együtt dolgozni jó dol-
gokért, az iskoláért, a gyereke-
kért. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Az iskoláért, a gyerekekért…
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harmincnégy éven át tanította a felnÖvekvő ifjúságot, két év-
tizeden keresztül szolgálta vezetőként a nagy múltú bárdos 
lajos általános iskolát, melynek karmesteri pálcáját kiváló 
előd(Ök)től vette át. a múlt, az értékes hagyományok kÖtelez-
ték, szinte ki is jelÖlték az útját.  vezetői tevékenységében mire 
helyezte a hangsúlyt, milyen célok valóra váltása motiválta a 
hétkÖznapok során? – kérdeztük horváthné szentléleki kata-
lintól, a bárdos iskola igazgatójától, aki jogi értelemben pár 
napon belül nyugdíjba vonul, ám lélekben ÖrÖkké pedagógus, 
a bárdos iskola hűséges támogatója marad.  

 - 1982-ben kerültem az akkori 3. szá-
mú Általános Iskolába kezdő pedagó-
gusként, melyről tudtam, hogy nagy 
múltú ének-zene és angol nyelv tago-
zatos iskola, ahol az iskolavezetés na-
gyon elkötelezett és elhivatott. Nagy-
szerű csapat, remek közösség volt, 
amely a szakmai igényesség mellett 
nagy hangsúlyt helyezett a korrekt 
emberi kapcsolatokra is. Ez a szak-
mai elhivatottság, emberi miliő meg-
határozta a pályámat. Az iskolában vé-
gig jártam az oktatási lépcső minden 
fokozatát – napközi foglalkozásveze-
tő, szaktanár, osztályfőnök, a diákön-
kormányzatot patronáló tanár, 1996- 
tól igazgató-helyettes. Ezt a munka-
kört tíz évig láttam el. Mindig arra 
összpontosítottam, hogy az ének-ze-
ne és az angol nyelvi tagozat eredmé-
nyes működése mellett örökítsük át 
hagyományainkat, ápoljuk értékein-
ket, mindenben feleljünk meg a tör-
vényi előírásoknak és az élet diktál-
ta kihívásoknak. Biológia-mezőgaz-
dasági ismeret szakos tanárként pe-
dig az volt a legfontosabb célom, hogy 
megszerettessem a tantárgyat a gyere-
kekkel, aktív cselekvésre ösztönözzem 
őket. Szakköröket, nyári táborokat ve-
zettem, amelyek az egészség,- és kör-
nyezeti nevelést segítették. Számomra 
az akkori intézményvezetés példa volt, 
s az általuk teremtett intézményt sze-
rettem volna vezetőként is megőrizni 
és tovább vinni. 

- A tanítás, egy intézmény vezeté-
se életre szóló elkötelezettséget jelent. 
Hogyan ítéli meg az elmúlt években 
végzett munkát, a Bárdos tantestü-
lete és diáksága milyen teljesítményt 
tett le a város képzeletbeli asztalára?

- Igazgató-helyettesként a felső ta-
gozat pedagógiai munkájának koor-
dinálása volt a legfontosabb felada-
tom. Tanítani nagyon szerettem, a bi-
ológia mellett technikát, hon-, és nép-
ismeretet tanítottam, így lehetőség volt 
arra, hogy a gyerekekkel számos verse-
nyen megmérettessük magunkat. Ve-

zetőként arra törekedtem, hogy a mi-
nőségi oktatáshoz szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket optimálisan biz-
tosítsam. A nyugdíjazások miatt je-
lentősen megfiatalodott a tantestü-
let, arra nagyon figyeltem, hogy azt 
a szemléletet, amibe egykoron én is 
„belecsöppentem” hagyományaink-
kal, értékeinkkel együtt megőrizzük, 
újakat keltsünk életre. Ilyen pl. a Bár-
dos Napok egyik eseménye a Családi 
Nap, amely mára hagyománnyá vált. 
Büszke vagyok nemzeti ünnepeink-
ről való megemlékezésekre, melyek ér-
zelmileg is nagyon sokat adnak tanu-
lóinknak, erősítik nemzeti identitásu-
kat, magyarságtudatukat. A tehetség-
gondozást igyekeztem úgy fejleszteni, 
hogy mellette a felzárkóztatás is ki-
emelt szerepet kapjon. A törvényi vál-
tozások a sajátos nevelési igényű, ma-
gatartás és beilleszkedési problémával 
küzdő gyerekek befogadását várta el 
az intézményektől. Megfelelő szakem-
berek bevonásával sikerült iskolánk-
ban kialakítani a tehetséggondozás és 
felzárkóztatás optimális arányát. Az 
ének-zene,- az angol idegen nyelvi ta-
gozat, és az ehhez kapcsolódó szak-
körök nagyszerű eredményeinek kö-
szönhetően a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanácstól 2013-ban elnyertük az akk-
reditált Kiváló Tehetségpont címet. 
Nagyot léptünk előre a környezettu-
datosságra és fenntarthatóságra való 
nevelésben, melynek eredményességét 
ékesen bizonyítja, hogy 2014-ben el-
nyertük az ÖKOISKOLA címet. 

- Mi jelentette sikeres pályája során 
a legnagyobb kihívást?

- Vezetőnek lenni soha nem volt 
könnyű és nem is lesz egyszerű feladat 
a jövőben sem. Legnagyobb feladat a 
törvényi változásoknak való megfele-
lés, az iskola biztonságos működteté-
se, az oktató-nevelő munka hatékony-
ságának megszervezése és a különbö-
ző értékrendek kezelése.

- Folyamatosan változó világunk-

ban hogyan tud egy pedagógus szi-
lárd lábakon állni a néha őt sem kí-
mélő szakmai „viharok” közepette, 
akinek nap, mint nap meg kell őriz-
nie a diákoktól és a szülőktől kapott 
bizalmat. 

- Én azt tartom a legfontosabbnak, 
hogy vezetőnek és pedagógusnak egy-
aránt kell, hogy legyenek elvei, me-
lyeket menet közben lehet alakítani 
kompromisszumkötésekkel, de soha 
nem szabad feladni céljait. Igyekeztem 
a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot 
ápolni, mert meggyőződésem, az ok-
tató-nevelő munka „közepe” a gyerek.  
Ebből a szilárd kötelékből kihagyha-
tatlan a család. A változásokhoz min-
dig úgy igyekeztem alkalmazkodni, 
hogy az adott problémát a tantestület-
tel közösen megbeszéltük, együtt ala-
kítottuk ki az álláspontunkat. A fel-
adat, a probléma ésszerű megoldásá-
hoz nélkülözhetetlen a szakmailag 
és emberileg vállalható kompromisz-
szumkészség. 

- Minden megnyilatkozásából, 
megnyilvánulásából érződik a taní-
tás, a közösség iránti alázat. Miből 
táplálkozik ez a hallatlan elkötele-
zettség, az oktató, nevelő munka ki-
olthatatlan szeretete?

- Már kisgyerek koromban is tanár 
szerettem volna lenni, noha nem pe-
dagógus családból származom. Olyan 
kis faluból jövök, ahol az emberi kap-
csolatoknak, a kimondott szónak na-
gyon komoly értéke volt. A tudás irán-
ti vágyat az egyik általános iskolai ta-
nárom táplálta bennem. Életútja, pél-
dája követendő volt számomra, ő 
szerettette meg velem a biológiát is, de 
meghatározó volt a családi indíttatás. 
Mindig is szerettem az állatokat, nö-
vényeket, nyitott voltam a világra. A 
pedagógus pálya hivatás, melyet csak 

magas hőfokon szabad művelni, mely-
hez az is hozzátartozik, hogy a közös-
ség iránti elkötelezettség mindig felül-
írja az egyéni érdekeket. A család na-
gyon fontos számomra, de sokszor 
a közösség érdeke került első helyre, 
amit a szakmai életutam visszaigazolt. 
Pedagógusnak lenni az szolgálattevés, 
amely óriási felelősség vállalással, és 
nagyfokú alázattal társul. 

- Pedagógusként és intézményveze-
tőként nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyét Balog Zoltán emberi erőforrá-
sok minisztere Németh László-díjjal 
ismerte el az idei Pedagógus napon. 
Pályája csúcsán adja át utódjának 
a direktori pálcát, milyen érzésekkel 
köszön el a város megbecsült iskolájá-
nak közösségétől?

- Életem során számtalan közössé-
gi feladatot vállaltam, amiket jó szív-
vel végeztem, de egyetlen elismerést 
sem kaptam egészen március 15-ig, 
amikor az elsőt nemzeti ünnepünkön 
Dunakeszi Város Önkormányzatától 
vehettem át, mely megtisztelő volt szá-
momra. A „Németh László-díj” meg-
koronázta pedagógusi munkámat, ve-
zetői tevékenységemet. Örömmel töl-
tött el… Milyen érzésekkel köszönök 
el szeretett iskolámtól? Nehéz szívvel 
lépek ki azon az ajtón, melyen ’82 óta 
minden nap boldogan léptem be, mert 
nekem minden gyerek számított, fon-
tos volt. Az itt töltött évtizedekhez, 
kollégákhoz nagyon kötődöm, hiszen 
együtt építettük ezt a csapatot. Ugyan-
akkor megelégedéssel megyek el, mert 
amit vállaltam teljesítettem. Abban 
bízom, hogy azok az értékek és ha-
gyományok, melyeket a tantestület-
tel együtt teremtettük, tovább élnek. A 
staféta botot átadom, de a szívem, a lel-
kem örökké a Bárdos iskoláé marad. 

Vetési Imre

Horváthné Szentléleki Katalin: 
Minden gyerek számít
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Szádoczky Károly: 
Aki elindult 

a lelkiség útján, 
annak előre kell 

tekintenie.

szádoczky károly atya, a dunakeszi–gyártelep egyházkÖzség plébánosa kétszeresen is kerek év-
fordulót ünnepelhet az idén. a mesterkanonok, címzetes apát címekkel is kitüntetett károly atya 
június 26-án tartotta aranymiséjét a jézus szíve templomban. 

- Mélyen vallásos családból szárma-
zom, Ferences Gimnáziumba jártam 
Szentendrén. 

Amikor az Úr szava hívására az-
zal álltam a családom elé, hogy a papi 
hivatást választom, nagyon örültek 
neki. 1966. június 19-én szenteltek 
pappá nyolcad magammal. 

- Ezt követően változatos helyeken 
teljesített szolgálatot. Ezek közül me-
lyik település érintette meg a legjob-
ban?

- Valóban elég sok helyen megfor-
dultam már, kis településen, nagyobb 
városokban. Káplánként a legelső állo-
máshelyem Gödöllő volt, 1966-67-ig. 
Ezt követte Kistarcsa, Máriabesnyő, 
Romhány, Tura, Csongrád, Hódme-
zővásárhely. 1976-tól vagyok plébá-
nos, ekkor Cserhátburányban szol-
gáltam az urat és a híveket. 1983-ban 
Vácrátótra rendeltek, ahol hosszú ide-
ig, 1997-ig vezettem az egyházközös-
séget, a következő tíz évben pedig 
a Váci Székesegyház volt a székhe-
lyem. Sokfelé szerezhettem tapaszta-
latot: többször a mély vízbe kerültem 

és szerezhettem gyakorlatot. Hol 
azért, mert idős, nehezen járó főnö-
köm volt, máskor azért, mert lendü-
letességemet és lelkesedésemet látva, 
mind több és több feladattal bíztak 
meg. Máriabesnyőre éppen a búcsú 
idején érkeztem és – mivel az ottani 
plébánost éppen betegség döntötte le 
– hirtelen rám szakadt az összes ezzel 
járó feladat. De Istennek hála, sikerült 
mindennel megbirkóznom. 

A leginkább embert próbáló idő-
szak talán az volt, legalábbis fizikai-
lag, amikor Csongrád és a környező 
tanyavilág közel 17 000 fős közössége 
tartozott hozzám. Bizony télen, rossz 
időben is ki kellett menni, hogy a he-
lyi iskolák termeiben lelki táplálékkal 
lássam el a híveket. Többnyire kerék-
párral közlekedtem, és voltak napok, 
amikor egy Budapest méretű terüle-
tet kellett bejárnom. De azt mond-
hatom, hogy mindenhol jól érez-
tem magam és sikerült jól megtalál-
ni a hangot a Viharsaroktól Nógrádig 
a legkülönbözőbb gondolkodásmó-
dú emberekkel. A mai napig sok tele-
pülésről rendszeresen megkeresnek. 
Számon tartják az évfordulóimat is, 
így aranymisét tartani is több hely-
ről hívtak, ami nagyon jól esik, mert 
ez a figyelmesség és a szeretet a legna-
gyobb elismerés.  

- Idén lesz tíz esztendeje, hogy a 
dunakeszi híveket vezeti lelkipász-
torként. Mit tapasztalt az azóta el-
telt időben?

- Hála Istennek, szépen gyarapo-
dott a hívek száma. Köszönhető ez ta-
lán annak is, hogy sokan költöznek a 
városba, különösen a Gyártelepi pa-
nelházakba a nógrádi településekről. 
Közülük sok fiatal tartja a vallást és a 
gyerekeinek is ezt tanítja. Sok az es-
küvő, a keresztelő – és ez igen nagy 
örömömre szolgál. Úgy gondolom, 
hogy a rendszeres hitélet és a közös-
ségformálás nagyon fontos. Ebben vi-
szont szükséges a rugalmas szemlé-
letmód, mert az idők – és így az em-
berek is – változnak. Ennek megfele-
lően az internetes kommunikációra 
is ügyelünk, rendszeresen adunk hí-
reket honlapunkon is a közösségi élet 
eseményeiről. A plébánia munkatár-
saival igyekszünk lehetőséget adni a 

legkisebbeknek is a vallásgyakorlás-
ra: immár három éve, hogy a parókia 
nagytermében zenés foglalkozásokat 
tartunk a számukra. Az iskolás korú 
gyermekeknek a cserkész foglalkozá-
sok és a Szentjánosbogárklub jelent 
tartalmas kikapcsolódást.

- Mit tervez a jövőre nézve, hiszen 
még két év választja el a nyugdíjtól? 

- Feladat mindig akad. Amíg bí-
rom, szolgálom az urat. Ha úgy adó-
dik azzal, hogy fiatal kispapoknak se-
gítsek elindulni a felelősségteljes egy-
házi pályán. Aki ugyanis elindult a 
lelkiség útján, annak előre kell te-
kintenie. Nem fordulhat vissza, mert 
ha ezt teszi, nem lesz alkalmas a vál-
lalt feladataira. Pedig csak az jut cél-
ba, aki végig, töretlenül kitart, hűsé-
ges Istenhez és nem tekint vissza – ez-
zel a gondolattal zárta Aranymiséjé-
nek példabeszédét is Szádoczky atya, 
aki a szokásoktól eltérően, nem hívott 
vendégszónokot erre az alkalomra. 
Ehelyett köszönetet mondott a hívek-
nek, megemlékezve a tíz éves jubileu-
máról, amikor is a gödöllői hívek az-
zal a kupával ajándékozták meg, ame-
lyet azóta is minden misén használ. 

Tihanyi-Konda Szilvia

A város elismerése
Szádoczky Károly aranymiséjén 
jelen volt Dióssi Csaba polgármes-
ter és Szabó József a körzet önkor-
mányzati képviselője, az Önkor-
mányzat társadalmi kapcsolatok-
ért felelős tanácsnoka is, akik sze-
mélyes jelenlétükkel is kifejezésre 
kívánták juttatni a jeles évfordulót 
ünneplő köztiszteletnek örvendő 
atya iránt nagyrabecsülésüket. A 
város polgármestere köszöntő be-
szédében elismerését és köszönetét 
fejezte ki Szádoczky Károly atyá-
nak, aki kiemelkedő szerepet tölt 
be Dunakeszi egyházi életében. 
Az Önkormányzat nevében Dióssi 
Csaba és Szabó József emlékpla-
kettet adott át az ötven éve szolgáló 
címzetes kanonoknak, a Jézus Szí-
ve templom egyház közösségét ve-
zető Szádoczky Károlynak.   

Ötven éve az egyház szolgálatában
Nyitottsággal az új idők üzenetére – mindig előre tekintve
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Dr. Domoszlai Erzsébet és tehetséges tanítványai: 
Zrufkó Annamária és Agócs Dávid

a virágmag lehetőség. ám értő, szeretetteli gondoskodás nyomán pompázatos színvilág teremtődik. a zenei te-
hetség is lehetőség. értő, szeretetteli gondoskodás eredményeként művésszé, vagy éppen leendő nÖvendékeket a 
zene világába navigáló pedagógussá válik.   

1. tétel: Aki már révbe ért: 
Zrufkó Annamária

– Öt éves voltam, amikor a té-
vében láttam egy zongorakon-
certet, és azt mondtam édes-
anyámnak, hogy zongorázni 
szeretnék. Elintézte, hogy kor-
engedménnyel felvegyenek a fóti 
zeneiskolába. Fedics Ibolya volt a 
tanárnőm, Erzsike néni tanítvá-
nya. Aztán egy zongorakoncer-
ten Dunakesziről is jöttek nö-
vendékek, nagyon tehetségesen 
játszottak. Én akkor kezdtem el 
a fővárosi Németh László nyolc 
osztályos gimnáziumot és a kon-
certet követően sikerült átirat-
koznom a dunakeszi Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolába, ahol 
Erzsike néni növendéke lettem. 

– Egyre nehezebb darabokat 
tanultam, és hamarosan verse-
nyeken is elindultam. Az iskolai 
tanszaki koncertek mellett az or-
szágos Farkas Ferenc zongoraver-
senyen már díjazott voltam. Részt 
vehettem más országos versenye-
ken is, amelyeken ugyancsak dí-
jakat nyertem. Mindez nagyon 
hasznos volt, mert rutint és ma-
gabiztosságot szereztem, melye-
ket mind a követelménytámasz-
tó, következetes tanításnak és az 
irántam megnyilvánuló bizalom-
nak köszönhettem. Megtanultam 
azt is, hogy eredményeket csak 
sok gyakorlással, alapos felkészü-
léssel lehet elérni.    

– Kitűnőre érettségiztem s 
dönteni kellett, hogyan tovább? 
Egy évre beiratkoztam a három 
éves szakközépiskolai képzésre, 
s ezt követően felvettek a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművé-
szeti Karára, ahol Dr. Kerek Fe-
renc tanítványa voltam. Így át-
menetileg elszakadtam a duna-
keszi zeneiskolától, bár tanszaki 
koncertekre gyakran visszahív-
tak. A három éves alapképzés 
után következett a két éves mes-
terképzés és ekkor döntöttem 
a tanítás mellett. Lehetőségem 
nyílt Dunakeszin tanítani, en-
nek nagyon örültem. Miután si-
keresen túl vagyok a mestervizs-

gán, véglegesítettek a zeneisko-
lában. A kollégák és a vezetőség 
kedvesen fogadott, nem érez-
tették velem, hogy nemrég még 
ugyanitt növendék voltam.  Már 
vannak fiatal és tehetséges ta-
nítványaim. A módszerem még 
kialakulóban van, de sokat ta-
nultam Erzsike nénitől, ezeket 
igyekszem hasznosítani. A ter-
vem, hogy még elvégzem az egy 
éves kiegészítő tanárképzést, 
mert a zenepedagógus hivatás 
mellett hosszú távon elkötelez-
tem magam.   

2. tétel: Aki most indul el: 
Agócs Dávid

– A nagyszüleimnek volt egy 
négy oktávos szintetizátora, de 
nem szólt jól. Egyre jobban ér-
dekelt, hogyan lehet jól játszani. 
A Bárdos Lajos Általános Iskola 
zenetagozatos osztályában kide-
rült, hogy lesz lehetőségem zon-
gorán tanulni. Gombásné Köbl 
Ágnes osztályfőnököm és Hidvé-
giné Kertész Zsuzsanna énekta-
nárom segítségével bekerültem 
az akkor már működő csopor-
tos tehetséggondozásba, amely-
nek vezetője Erzsike néni volt. 
Ez négy és fél éve történt. Két 
hét elteltével kivett a csoport-
ból és már a zeneiskolában ta-
nultam tovább a növendékeként. 
Sikerült egy év alatt két osztály-
ból vizsgáznom és elkezdtem 
koncertekre, versenyekre jár-
ni. Rendszeresen szereplője let-
tem városi rendezvényeknek, ki-
állítás megnyitóknak, és gála-
hangversenyeken is felléptem. 
Lehetőséget kaptam zenekarral 
együtt játszani és egy alkalom-
mal a Nemzeti Múzeumban ren-
dezett koncerten is felléptem, er-
ről a Magyar Televízió feltételt is 
készített.

    – Sokat tanultam és gyako-
roltam, jelenleg már a napi négy 
óránál tartok. Érdekel az össz-
hangzattan, próbálok kisebb da-
rabokat komponálni. A most le-
zárult tanévben az Ő bátorítá-
sára jelentkeztem a Szent István 

Király Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola „Tiéd a Steinway” ver-
senyre, ahol jutalmul felajánlot-
ták, hogy ősztől felvételi nélkül 
itt tanulhatok tovább. Már tu-
dom, hogy a zongoratanárom 
Nagy Anna lesz, aki Erzsike néni 
tanítványa volt. (Dávid a Török-
szentmiklósi Nemzetközi Zon-
gorafesztiválon korcsoportjában 
hat ország tizenhét versenyző-
je közül arany fokozatot ért el. A 
művészeti iskola tanévzáróján ő 
vehette át a Farkas Ferenc díjat, 
és kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért a Bárdos iskolában kéthe-
tes erdélyi úttal jutalmazták.)      

 
3. tétel: A mester: 
Dr. Domoszlai Erzsébet

– A tanári pálya számomra so-
sem munka vagy szakma volt, 
hanem sors. Ha a tanítványa-
im közül észreveszem a tehet-
séget, igyekszem a zenei pálya 
felé terelni. Persze, mindenkivel 
ugyanolyan intenzitással fog-
lalkozom, de nem mindenkiben 
van meg az a bizonyos rejtett ké-
pesség. Büszke vagyok Annamá-
riára és Dávidra és a többiekre is, 
akik a zenei pályát választották. 
Mintegy hatvan tanítványomról 
tudok, akik az országban szét-
szórtan tanítanak. És vannak, 
akikből művészek lettek. 

– Ötven éves pályám nagy ré-
szében Dunakeszin tanítottam. 
A doktori disszertációmat az EL-
TE-n a tehetséggondozás téma-
körében írtam. Hiszek abban, 
hogy a személyiség fejlődésé-
hez a zenei képzés nagyon hasz-
nos. Svájcban például a jövő év-
től bevezetik a két éves kötelező 
hangszertanulást. Hasonló, amit 
mi itt a csoportos tehetséggon-
dozásban végzünk. Egy év alatt 
kiderül, hogy kiben milyen ze-
nei képesség rejtőzik. Ma már jó 
hangszereken tudunk tanítani 
s ez köszönhető városunk köz-
tiszteletbeli polgárának, Kállay 
Gyulának is.   

– Nekem mindig csoda volt, 
hogy tehetséges gyerekekkel 
is foglalkozhattam. De akik-
nek nincs különleges képessé-
gük, azokat is igyekeztem a zene 
szeretetére nevelni. Nagy öröm, 
hogy a zeneiskolában soha nem 
volt még akkora túljelentkezés, 
mint most. Az én tanszakomra is 
hatvanan jelentkeztek, de sajnos 
csak egyharmadukat tudtuk fel-
venni. De kezdődik az új kihívás 
számomra, kik lesznek tehetsé-
gesek, kik lesznek sikeresek. Az 
életem a tanítás, minden napja 
örömet jelent… 

Katona M. István
A szerző felvétele

A zongoráról és 
a tehetségről három tételben
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Stary Sacz vezetői és a krakkói magyar konzul asszony társaságában 
Dunakeszi és Keszthely képviselői  

Dr. Thoma Csaba egyházi és önkormányzati személyiségek körében 

dunakeszi lengyelországi testvérvárosa, sztary sacz, azaz ószandec 1999 után -, amikor ii. jános pál pápa szentté 
avatta árpád-házi kingát – 2016-ban ismét tÖrténelmi esemény részesévé vált azáltal, hogy iv. béla király első szülÖtt 
lánya, szent kinga lett a város védőszentje, aki férjével, a lengyel boleszláv fejedelemmel kÖzÖsen építette azt az 
ószandeci klarissza kolostort, melynek nővérei 1284-ben főnÖknőjükké választották. 

A jeles egyházi ese-
mény tiszteletére két 
napos ünnepséget 
rendeztek a város-

ban, amelyre Sztary Sacz dísz-
vendégeként meghívást kapott 
két magyarországi testvérvá-
ros, Dunakeszi és Keszthely 
Önkormányzata is. 

Sztary Sacz városa és a köz-
igazgatásilag hozzátartozó ti-
zenkét település képviselőiből 
álló városi tanács tagjai június 
18-án kora délután a helyi mű-
velődési központban tartott lé-

lekemelő rendezvényen ünne-
pélyes esküvel fogadták el azt 
a vatikáni döntést, amely Stary 

Sacz védőszentjévé avatta Szent 
Kingát. Az ünnepségen jelen 
voltak és felszólaltak a térségi, 
és járási vezetők, a Szejm felső- 
és alsóházának szenátora, illet-
ve képviselője, Magyarország 
krakkói konzulja, Dunakeszi 
és Keszthely delegációja. 

Az országos és a regionális 
sajtó kitüntetett érdeklődésé-
vel kísért megemlékezés a késő 
esti órákban a középkori építé-
szet remekeit felvonultató vá-
ros központjában magasodó 
klarissza kolostor előtti törté-

nelmi téren folyatódott egy ne-
ves krakkói együttes ősbemu-
tatójával. A lengyelek által ra-

jongásig szeretett Árpád-házi 
Kinga életének három jelentős 
szakaszát felidéző oratóriumba 
a librettót a ma is működő ko-
lostorban élő apácák írták. Az 
óriási ovációval fogadott ora-
tórium egyik különlegessége 
volt, hogy a zenés műben el-
hangzó szöveget sms-ben és 
e-mailben juttatták el az együt-
tes vezetőjének az apácák, mert 
nem hagyhatják el a kolostort, 
és annak területére idegen nem 
léphet be. 

Stary Sacz életében kiemel-
kedő jelentőséggel bíró egyház-
történeti eseményt a lengyel ál-
lamelnök, Andrzej Duda le-
vélben köszöntött, melyet szü-
leinek -, akiket a két napos 
ünnepség-sorozaton a közön-

ség mindenhol kitüntetett sze-
retettel fogadott - jelenlétében 
olvasott fel egy püspök a zenei 
előadás előtt.  

Vasárnap, június 19-én közel 
tízezer ember vett részt azon a 
misén, melyet a városközpont-
tól fél órányi sétával elérhe-
tő zarándok helyen emelkedő 
szabadtéri oltárnál tartottak, 
melynél 1999. június 16-án II. 
János Pál pápa a szentek sorá-
ba iktatta a magyar Árpád-há-
zi Kingát. 

Az oratórium, a városi ta-
nács ünnepi ülése és a mise 
Kinga életútját, példaértékű 
bátorságát, a lengyel nép irán-
ti önzetlen szeretetét, rendít-
hetetlen hitét és elszántságát 
méltatta. Azt az Árpád-házi 

Kingát méltatták a 21. század-
ban, aki IV. Béla magyar ki-
rály és Laszkarisz Mária bizán-
ci császári hercegnő első gyer-
mekeként született 1224 márci-
usában. 

Közismert Kinga szüzes-
ségi fogadalma, hűsége férjé-
hez, egyházához, a lengyel és 
a magyar néphez, a tatár dúlás 
utáni újjáépítésben vállalt ki-
emelkedő szerepe. Szent Kin-
ga tettei ma is cselekvésre, ösz-
szefogásra ösztönzi a lengyele-
ket és a magyarokat – mondta 
a Dunakeszi Polgár kérdésére 
dr. Körmendy Adrienne, Ma-
gyarország krakkói konzulja. 
– Nagyon nagy öröm, hogy itt 
Ószandecben hétház éven ke-
resztül ilyen mélyen megőriz-

ték a magyar Árpád-házi Szent 
Kinga emlékét, és ilyen nagy-
ra értékelik. Külön öröm, hogy 
az ünnepen Dunakesziről és 
Keszthelyről itt voltak honfi-
társaink, akikkel együtt ünne-
pelhettük Szent Kingát. Ez is 
erősíti a lengyel-magyar barát-
ságot, hiszen ezekben az évek-
ben mind a két nemzet rádöb-
bent ismét arra, hogy egymásra 
vagyunk utalva. Közös nagy-
embereink emléke, hatása még 
jobban összekapcsol bennün-
ket, és ezt a kapcsolatot tartós-
sá teszik. Emiatt is igen fontos 
a mai ünnep – jelentette ki a 
konzul asszony.

 – Felemelő és történelmileg 
meghatározó esemény volt, ami 
1999-ben történt, melyet min-

Árpád-házi Szent Kinga élete és emléke 
erős kapocs a lengyel-magyar barátságban
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JAM JAZZ FESZTIVÁL

Múzeumok éjszakája

revü-hangulat, fülbemászó dallamok, mennyei ételek és italok… csak pár dolog, ami-
ért megéri majd ellátogatni a dunakeszi főtérre 2016. július 29. és 31. kÖzÖtt.

 a méltán népszerű múzeumok éjszakája országos rendezvényéhez kapcsolódva dunakeszin a 
dunart képzőművészeti egyesület is programot hirdetett június 25-re. ez alkalommal galériá-
jukban tizenkilenc képző- és fotóművész alkotásaiból rendeztek időszaki kiállítást.

Dunakeszi közös-
ségi életéről min-
denkinek a szín-
vonalas rendezvé-
nyek, a programok 

egyre bővülő színes kínálata jut 
eszébe. A nyári rendezvénynaptár 
július utolsó hétvégéjén újabb ese-
ménnyel bővül, ugyanis megren-

dezésre kerül az I. Dunakeszi Jam 
Jazz! A háromnapos rendezvény 
fő jelszavai a minőség és a kultú-
ra – olyan nevek lépnek színpad-
ra július 29. és 31. között a Főtéren, 
akik nem csupán hazánkban, de 
nemzetközi szinten is egyet jelen-
tenek a populáris jazz műfajával. 
Városunkba látogat többek között 

a Budapest Jazz Orchestra, tánco-
saikkal érkezik a pesti mulató, az 
Orfeum csapata, Revük éjszaká-
ja című műsorukkal, de színpadra 
lép a Hot Jazz Band is. A program 
szervezői a legkisebbekre is gon-
dolnak, hiszen a Budapest Rag-
time Band szombaton és vasárnap 
is gyerekműsorral készül.

A megjelenteket Peti Sándor fotóművész, az 
egyesület elnöke köszöntötte. Elmondta, 
hogy több éve kapcsolódtak be az országos 

programba, először közösen a VOKE József Attila 
Művelődési Központtal, jelenleg már önálló rendez-
vényükre hívják a múzeumok barátait. A rendezvény 
címe – DunArt 5 évszak – kettős jelentésű. Részint öt 
éve működik a Galéria, másrészt pedig, megtoldva a 
természet négy évszakos örök körforgását, ötödiknek 
az alkotó embert tekintik, aki „újra és újra megújuló 
gondolatisággal teremti meg a kifejezés szabad terét”.   

    A tárlatot Borsik Miklós grafikus, a JAK füzetek 
szerkesztője nyitotta meg. Kiemelte a kiállított mű-
vek sokszínűségét és műfaji változatosságát, s ez kihí-
vást jelent elemzőnek, látogatónak egyaránt, akik kö-
zös jellemzőket keresnének, majd röviden elemezte 
valamennyi alkotó bemutatott művét.

    A megnyitó záróakkordjaként Babják Annamá-
ria színművésznő és Vincze József szobrász, költő és 
dalszerző megzenésített saját verseket és Márai Sán-
dor kisprózáját adták elő.

    Peti Sándor bejelentette, hogy a dunakeszi kép-
zőművészek XIX. Nyári tárlata a művelődési központ 
átépítési munkálatai miatt ezúttal a Galériában nyílik 
meg augusztus 19-én. 

   Folytatásként Patyus Ferenc kívánságra portré-

fotót készített az arra vállalkozókról. Sor került mű-
vészfilm vetítésére, valamint éjszakába nyúló kötet-
len beszélgetésekre.

    A rendezvényt támogatta Dunakeszi Város Ön-
kormányzata, a művelődési központ, a Palatinus 
Press, a Guttmann borház, a Dunakeszi Polgár városi 
magazin és a Telekeszi Tv. A tárlat augusztus 10-ig te-
kinthető meg szerdán és pénteken 14-17-ig. 

Kép és szöveg: Katona M. István

den esztendőben megünnep-
lünk. Egész Lengyelországból 
zarándokolnak ide az embe-
rek, akik – ha mindennap nem 
is ennyien – rendszeresen felke-
resik a szabadtéri oltárt, és a ko-
lostort a városban. Egyháztör-
téneti és turisztikai szempont-
ból egyaránt különleges hely-
színé vált Sztary Sacz – ezt már 
Éva Zselinszká, a városi tanács 
elnöke mondta érdeklődésünk-
re, akinek meggyőződése, hogy 
Szent Kinga élete és emléke to-
vább erősíti a legendás lengyel-
magyar barátságot.  – Személy 
szerint úgy érzem, ha magya-
rokkal találkozom, testvérekkel 
találkozom – mondta mosoly-
lyal az arcán.    

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata képviseletében dr. 
Thoma Csaba önkormányza-
ti képviselő vett részt a rangos 
ünnepségen, aki így értékelte 
a látogatást: - A lengyelorszá-
gi Stary Saczban nekem az volt 
a legerősebb üzenet, hogy az itt 
élők mennyire erősen ragasz-
kodnak a hagyományaikhoz, 
amit most az Árpád-házi Szent 
Kingához kapcsolódó ünnep 
alatt tapasztaltam meg. Szent 
Kingát ábrázolja a város címe-
re és zászlója, jó volt itt nagyon 
magyarnak lenni, hiszen az ün-
nepség alatt rengetegszer hang-
súlyozták Szent Kinga magyar 
származását, és nem kötelező 
udvariassági fordulat volt ré-
szemről, amikor a vendéglátók-
tól úgy búcsúztam el, hogy ott-
hon éreztem magam.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kinga szentté avatása alkal-
mából rendezett lengyelor-
szági egyházi ünnepségek 
tiszteletére épített szabad-
téri oltárok közül egyedül 
csak Sztary Saczban ma-
radt meg. Az oltár alatt mú-
zeumot rendeztek be, mely-
ben II. János Pál pápa sze-
mélyes ruházata, könyvei, sí 
felszerelése is megtekinthe-
tő, meghallgatható az ott el-
mondott beszéde is. Egyéb-
iránt a város központjában 
is van egy, a település törté-
nelmét bemutató múzeum, 
ami ugyancsak őrzi a pápa 
látogatásának emlékét, me-
lyet egykoron meglátogatott 
néhai Lech Kaczyński, köz-
társasági elnök is.
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Sok család számára old-
ja meg az Önkormányzat 
a szünidei gondokat azzal, 
hogy míg a felnőttek mun-

kájukat végzik, gyermekeik tartal-
masan, vidáman, önfeledten tölt-
hetik el napjaikat. A több mint két 
évtizedes múltra visszatekintő tá-
bort tizenegy éve vezető Roska Pé-
ter, sokak kedvenc Péter bácsija, a 
Humán Szolgáltató Központtal kö-
zös szervezésben, erre az évre is 
gazdag programot állított össze. A 
napi visszatérő elfoglaltságok mel-
lett – a pedagógusok vezette foglal-

kozások gazdag kínálatát kihasz-
nálva – hetente egy alkalommal ki-
rándulásokra nyílik lehetőség. El-
utazhatnak az érdeklődő gyerekek 
a Budakeszi Vadasparkba, a Pálvöl-
gyi barlangba, a Tarzan parkba, a 
Vasúttörténeti Múzeumba és a Vi-
segrádi Fellegvárba.

De nincs vége a változatos kíná-
latnak. A táborlakók mindennap-
jait számos rendezvény szórakoz-
tatja. Előadást tart a méltán nép-
szerű Görömbő Kompánia Hor-
ti Zoltán vezetésével, valamint 
Huzella Péter Kossuth-díjas énekes 
gyermekműsorával. Bemutatkoz-
nak a Római, valamint a Kelta ha-
gyományőrzők, lesz kisállat bemu-
tató, hetente lovas kocsikázás, több 
alkalommal ismerkedhetnek népi 
kismesterségekkel, s végül, de nem 
utolsósorban a rendkívül népszerű 
sárkányhajózásra is lehetőség nyí-
lik. Minden pénteken Ki Mit Tud? 
keretében mulattatják majd társa-
ikat az arra vállalkozók. Egy szó 
mint száz: unatkozni egyetlen nap 

sem lehet. A zavartalan közösségi 
szórakozást a táborvezető mellett 
kilenc városi pedagógus szakszerű 
irányítása is segíti. 

Kezdettől minden reggel tábor-
gyűléssel indul a nap, utána veszik 
kezdetét a programok. S az is a ha-
gyományhoz tartozik, hogy a tá-
bort hivatalosan Dióssi Csaba pol-
gármester és Szabóné Ónodi Valé-
ria, a Humán Szolgáltató Központ 
önkormányzati biztosa nyitja meg. 
Most is így történt, érkezésükkor 
egy lelkes gyerekcsoport éppen a 
népszerű zumba táncot gyakorol-

ta. A városvezető jó szórakozást, 
önfeledt kikapcsolódást kívánt és 
ajándékként édességgel kedveske-
dett a gyerekseregnek. Lapunk kér-
désére elmondta, hogy ez a hely-
szín nagyon jó adottsága Dunake-
szinek, és a nyári tábornak kiváló 
lehetőséget nyújt. A működtetést 
támogató Önkormányzat keresi a 
lehetőséget a további fejlesztések-
re, hogy még színvonalasabb lehe-
tőségeket nyújtson a nyarat itt töltő 
gyerekeknek. Köszönetet mondott 
a tábort vezető pedagógusoknak 
azért, hogy színvonalas progra-
mokkal segítik a szünidő tartalmas 
eltöltését. 

Végül néhány fontos informá-
ciót tudtunk meg a táborvezető-
től. A táborba menet közben is le-
het jelentkezni, ám ezt időben kell 
megtenni. Ha a gyermek kimarad 
a táborból, azt ugyancsak fontos 
előre jelezni.  A gyakorlatilag évek 
óta minimálisan változó költsé-
gekről annyit, hogy az eszközhasz-
nálati díj 3000 Ft/hét/fő, a kedvez-

Az elmúlt hónapokban 
megtörtént a helyszínen 
az akadálymentesítés, a 

szociális helyiségek kialakítása, 
elkészült a melegvíz-ellátás, va-
lamint PVC burkolatot kapott az 
ebédlő is, és beszerezték a szüksé-
ges berendezési tárgyakat. 

- Azokat várjuk, akiknek való-
ban segítség naponta meleg étel-
hez jutni – mondta a Dunakeszi 
Postnak Szabóné Ónodi Valéria, a 
Humánszolgáltató Központot ve-
zető önkormányzati biztos. 

A nehéz sorsú dunakeszieket 
várják minden hétköznap 10.30 és 
12.30 között, akik az ételeket előre 
csomagolva, evőeszközökkel kap-
ják meg, de helyben is elfogyaszt-
hatják. Az önkormányzati biztos 
számol azzal, hogy egy idős, kis-

nyugdíjas még a vacsoráját is eb-
ből oldja majd meg, hiszen „komo-
lyabb adagokról van szó”.

Arra a kérdésünkre, hogy mi 
tartott eddig, hiszen már tavaly 
ősszel szó volt a népkonyha bein-
dításáról, Szabóné Ónodi Valéria 
azt mondta: - A hatósági engedé-
lyeket kellett megvárni, mi már fél 
éve készen álltunk a feladatra.

Információnk szerint napi 100 
adagot osztanak ki.

Elindult a nyári gyerektábor

MEGNYÍLT A NÉPKONYHA

kÖzel kétszáz általános iskolás gyermek tÖltÖtte meg július 4-én reggel a duna soron lévő Önkormányzati gyer-
meküdülőt s ezzel kezdetét vette a hét héten át augusztus 19-ig tartó „ép testben ép lélek” mottójú nyári tábor.

dunakeszi város képviselő-testülete korábban dÖntÖtt 
a városi népkonyha nyitásáról, melyhez napjainkra min-
den feltétel adott lett, a műkÖdéshez szükséges vala-
mennyi hatósági engedélyt megkapta az Önkormányzat. 
ennek eredményeként július 4-én megnyílt a szociális 
népkonyha az iskola utca 8. szám alatt lévő faházban.  
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ményben részesülők ennek ötven 
százalékát fizethetik. A három-
szori étkezés – melyet a SODEXO 
MAGYARORSZÁG Kft. biztosít 
– naponta 690 Ft-ba kerül, s ez is 
csökkenhet a kedvezmény mérté-
kében. A táborba való reggeli érke-
zéshez, valamint a délutáni hazau-

tazáshoz a városi ingyenes buszjá-
rat vehető igénybe.

(Roska Péter táborvezető elér-
hetősége: +36-20-911-8365, illetve 
roskapeter@gmail.com) 

Katona M. István
A szerző felvételei
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Rendhagyó történelemóra a gimnáziumban

A díjazottak a DNNÖ vezetői között

Gondos Béla valóban szakavatott 
ismerője a témának. Színes, mű-
vészettörténeti előadását   saját, 

az adott helyszíneken készített felvételei-
vel illusztrálta. Képzeletbeli utazásra vitt 
minket kitágítva az időt és a teret, lát-
tuk Nyugat-Magyarországtól Kárpátal-
jáig minden jelentős körtemplomunkat. 
Megtudtuk, hogy egy jelentős műemlék-
védelmi program keretében hogyan újí-
tották fel a Felvidéken és az ország terü-
letén a majd ezer éves körtemplomokat, 
hogyan tárták fel ma is működő temp-
lomok részeként az ősi építményeket.  
Az egy órás vetítés tökéletesen lekötöt-
te a jelenlévő 50-60 radnótis diák és 20-
30 vendég figyelmét. Az előadás iránt ér-
deklődő vendégek közül sokan vállalták, 
hogy az alagi romtemplomhoz is kiszál-
lítanak gimnazistákat, hiszen a városi 

kisbuszba nem fért be mindenki, aki a 
helyszínen is meg akarta nézni páratlan 
műemlékünket.

Berkesné Tamás Rita kolléganőmmel, 
aki diákjainkat hívta-szervezte az elő-
adásra, magam is először látogattam az 
alagi romtemplomhoz. A gyönyörű, bé-
kességet sugárzó helyszínen emelke-
dett pillanatokat élhettünk meg. Gon-
dos Béla úr folytatta szakmai előadását, 
minden fontos történeti tudnivalót meg-
osztva a jelenlévőkkel. De még itt sem 
fejeződött be a délelőtt, Guttmann Vil-
mos úr a pillanathoz és a hely szellemé-
hez illő Juhász Gyula-vers elszavalásával 
koronázta meg ezt a valóban rendhagyó 
programsorozatot. Köszönjük minden-
kinek a páratlan élményt!        

Bereczné Csillag Mária, 
gimnáziumi tanár

Rejtett értékeink
mindig nehéz lekÖtni diákjaink figyelmét az utolsó tanítási na-
pon. hosszas egyeztetés után sikerült skripeczky istvánnak, a du-
nakeszi civilek baráti kÖrének képviseletében megszervezni,hogy 
az érdeklődő diákok és városunk lakói június 15-én egy vetítéssel 
egybekÖtÖtt előadást hallgathassanak a gimnáziumban a kár-
pát-medence románkori kÖrtemplomairól.

Lenau-díjasok

A Dunakeszi Né-
met Nemzetisé-
gi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Tanári 
Lenau-díjat adományozott 
Kovács Gábornénak, a Fa-
zekas Mihály Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola nyugdíjba vonu-
ló igazgatójának, aki magas 
színvonalú szakmai elkö-
telezettséggel, és példaérté-
kű emberi hozzáállással tá-
mogatta és segítette nemze-
tiségi  pedagógiai  program  
elkészítését, az új  oktatá-
si  forma   bevezetését, a 
KLIK által megfogalmazott 
elvárások kielégítését. A 
DNNÖ az elismerő díj mel-

lett bronzemlékplakettel és 
egy neves alkotó tűzzománc 
képével fejezte ki köszönetét 
Kovács Gábornénak. 

A Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat a tanév végén, az alábbi 
diákoknak adott át elisme-
rő díjat:
Szent István iskola: 
Badruddin Dániel 8.A.
Bárdos Lajos iskola: 
Budavári Julia 8.A., Dudás 
Zsófia 8.A., Miklósváry Gré-
ta 8.A.
Széchenyi István iskola:
Kajzinger Zsófia 8.B., Sző-
ke Borbála 8.A., Fazekas 
Mihály iskola: Beke Hanna 
8.B., Strobl Livia 8.A.
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Erdélyi utunk nem kez-
dődhetett volna szebb, 
gazdagabb múltú he-
lyen, mint a névadó 
Károlyi család mel-

lett oly sok más nagy előd nyoma-
it felmutató Nagykárolyon. Hiszen 
itt született az első magyar nyelvű 
Biblia lefordítója, Károli Gáspár, 
és a tollat egészen más módon for-
gató Kaffka Margit, ahogy az it-
teni piarista gimnáziumban járta 
első négy osztályát Ady Endre, és 
itt volt vármegyei jegyző Kölcsey 

Ferenc. A magyar nyelv eme négy 
mesteri művelője mellett azon-
ban mégis egy híres szerelem teszi 
a legnevezetesebbé a hajdan Szat-
már megye székhelyeként szolgá-
ló árnyas várost. Ki ne tudná, hogy 
itt pillantotta meg Petőfi Sándor 
az ő Júliáját…

A ma látható kastély első vál-
tozata 1482-ben épült fel, mely-
hez maga Mátyás király adta ki az 
engedélyt. A száznál is több fafajt 
egybegyűjtő angolparkon át veze-
tett az utunk a lovagvár külsejű 

kastélyba, melyben történelemfor-
máló vezetők éltek. 

Még a Károlyi család évszáza-
dokon átívelő történelmének, a 
nagy idők hangulatát idéző szo-
bák mozaikjai peregtek emlékké-
peink filmkockáin, amikor autó-
buszunk begördült Érmindszent-
re, a magyar költészet egyik leg-
jelesebb egyénisége, Ady Endre 
szülőfalujába. Megható volt látni 
a nádfedeles házban azt a piciny-
ke szobát, ahol Ady megszületett, s 
tőle pár tíz méterre azt az otthont, 
ahol felcseperedett, melyet évekkel 
később apja épített. Érzékelhető-
en a diákokat is megérintette Ady 
Endre szobája, a hely szellemisége, 
a költő könyvei, a bútorok, a fek-
vőhelye, amely azt az érzetet kelti, 
mintha reggel kelt volna fel a költő.  
Ezt az érzést táplálták a folyamato-
san elhangzó – néhol lelket szag-
gató – versei is. 

A látogatás a költő szobrának 
koszorúzásával zárult, ám hama-
rosan újabb jeles személyiségek, a 
magyar irodalom, építészet ikon-
jainak síremléke előtt tisztelegtek 
néma főhajtással fiataljaink és ta-
náraik Kolozsvár szívében, a há-
zsongárdi temetőben. Elzarándo-
koltak – hogy csak néhány kivá-
lóságot említsünk - Dsida Jenő, 
Koós Károly, Apáczai Csere Já-
nos, Brassai Sámuel, Kriza János, 
Heltai Gáspár és Szenczi Molnár 
Albert nyugvóhelyéhez, akik éle-
tükkel, tevékenységükkel oly so-
kat adtak a magyar nemzetnek.    

Nagyjaink emlékét örök me-
mentóként őrző házsongárdi te-
mető domboldaláról leereszkedve, 
néhány perces sétával jutottunk 
el Mátyás király szülőházához, és 
a jelképként emelkedő világhírű 
lovas szobrához. Az igazságos ki-
rály szülőházától pár lépésre emel-
kedik Bocskai István erdélyi feje-
delem szülőháza is. A történelem 
könyvekből ismert uralkodók sze-
mélyisége és életük egy színte-
re tárult elénk, amely felemelően 
megrendítő volt. Történelmi idők 
nagyjai előtt tisztelget a kis du-
nakeszi csapat, amely másnap Er-

dély természeti szépségeit és kü-
lönlegességét, a történelmi hatá-
runknál átkelést biztosító Békés-
szorost fedezte fel, és ismerkedett 
a Gyilkos-tó legendájával és párat-
lan látványával.

A kétnapos erdélyi utazás em-
lékeinek élményétől feltöltőd-
ve öltöztek ünneplőbe Gyúró Ta-
más táncpedagógus tanítványai, 
hogy erdélyi testvérvárosunk, 
Székelykeresztúr által immár 44. 
alkalommal meghirdetett Sóskúti 
fesztiválon tánc- és ének tudásuk-
kal tapsra ragadtassák a közönsé-
get. 

A hagyományok szerint idén is 
a város fő utcáján rendezett fel-
vonulással vette kezdetét Hargi-
ta megye egyik legjelesebb folklór 
fesztiválja.  A hosszú menet élén 
a helyiek népszerű, Polgári Fú-
vószenekar 1895 haladt, őt követ-
ték a rendkívül gazdag és színes 
népviseletben vonuló együttesek, 
melyek közül kiemelkedett egye-
dülálló, és óriási sikert arató me-
nettáncával Dunakeszi csoportja. 
Gyúró Tamás tanítványainak ní-
vós produkcióját hatalmas taps-
sal jutalmazták az út két oldalán 
felsorakozott székelykeresztúriak, 
akik közül sokan székely zász-
lót lengetve ünnepelték a Radnóti 
Gimnázium és a Kőrösi Csoma is-
kola táncos lábú fiataljait. 

A dunakeszi tánccsoportok te-
hetségüket, színvonalas műsoru-
kat a fesztivál szabadtéri színpad-
ján is bizonyították, melyet a vá-
rost körbeölelő, hatalmas fákkal 
és búja zöld növényzettel leeresz-
kedő hegyoldal peremén a nézők 
sokaságának érdeklődése kísért. 
A színpadon egymást váltották a 
székely, a magyar néptánc kultúra 
kincseit bemutató együttesek, mi-
közben a gyönyörűen hangzó zene 
és ének töltötte meg a természeti 
szépségében pompázó völgyet.

- A Sóskút fesztivált minden év-
ben a természet legszebb korsza-
kában május végén, június ele-
jén rendezzük, amikor a tavasz és 
a nyár összeölelkezik. Ezen a ren-
dezvényen immár negyvennégy 

Dunakeszitől Székelykeresztúrig, 
Nagykárolytól Kolozsvárig

a gyÖnyÖrű kora nyári hajnalon felkerekedett harminchárom táncos lábú, az új, az emberi- és természeti értékek megisme-
résére fogékony diák, hogy felfedezzék erdélyt, ahová tehetségük és szorgalmuk révén magukkal vitték dunakeszi jó hírét. e 
maradandó élmény kiteljesedésében utazásuk minden percében három nagyszerű pedagógus segített.  

Békás-szoros
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éve megcsodálhatjuk a gyönyörű 
székely ruhákat, dalainkat, zenén-
ket, gyermekeink tudását, vonzó-
dásukat kultúránkhoz, hagyomá-
nyainkhoz. Mindez nagyon fon-
tos a város életében, amit büszke 
kötelességgel ápolunk – mondta 
Rafai Emil, Székelykeresztúr pol-
gármestere.   

 Az árnyas fák alatt beszélget-
tünk a tízezer fős magyarok lak-
ta kis város vezetőjével, akit a jú-
nius eleji választáson immár har-
madik alkalommal választották 
meg Székelykeresztúr polgármes-
terének. Rafai Emil és a fesztivál 
szervezői méltán lehetnek büszkék 
arra, hogy évente négyszáz-hat-
száz fiatal lép fel a nemzetközi se-
regszemlén. 

- Hargita és a környező me-
gyékből érkező együttesek mel-
lett minden évben szeretettel hív-
juk és fogadjuk testvérvárosunk, 
Dunakeszi küldöttségét. Több év-
tizedes barátságunknak köszön-
hetően a Sóskút fesztiválon kívül 
szinte minden esztendőben ná-
lunk tölti a nyári vakáció egy ré-
szét egy diákcsoport. A rosszban 
a jó, hogy nekünk nincs hotelünk, 
ahol elszállásolhatnánk a gyereke-
ket, akik így családoknál laknak, 
melynek köszönhetően sok eset-
ben a fiatalok mellett a dunakeszi 
és keresztúri családok között élet-
re szóló barátságok alakultak ki – 

mondja örömmel a polgármester, 
aki szerint az ilyen és ehhez ha-
sonló kapcsolatoknak, rendezvé-
nyeknek nagyon erős a megtartó 
ereje. – Tiszta, őszinte baráti szá-
lak erősítik nemzeti összetartozá-
sunkat – hangzottak Rafai Emil 
szavai.

- A rendezvény legnagyobb üze-
nete a hagyományok ápolása és az 
összetartozás erősítése – húzta alá 
társaságunkban Simó Béla tanár, 
a székelykeresztúri önkormány-
zat képviselője. – A Sóskút fesz-
tivál a rendszerváltás korszaká-
ban azzal vált nemzetközivé, hogy 
felléptek a dunakeszi Kőrösi isko-
la tanulói, akiket az utóbbi tíz év-
ben követnek a Radnóti Gimná-
zium diákjaiból alakult tánccso-
port tagjai is. Ennek a szép kap-
csolatnak – a zene és a tánc révén 
– alakultak ki a dunakeszi és a 
székelykeresztúri gyerekek és csa-
ládok között a mindannyiunk szá-
mára sokat jelentő kapcsolatok. 
A barátságokon túl nagy előnye, 
hogy gyerekeink megismerik egy-
más hagyományait, szokásait, ér-
tékeit, melyek révén emberileg is 
gazdagodnak – fogalmazott Simó 
Béla, aki szerint ezért ilyen tartal-
mas Székelykeresztúr és Dunake-
szi testvérvárosi együttműködése.

Nagy Lajos tanár, zenepeda-
gógus a romániai rendszerváltás 
előtti időszakban kapcsolódott be 

a fesztivál szervező csapat tevé-
kenységébe, aki arról mesél, hogy 
a hetvenes, nyolcvanas években 
szenzációnak számított a fesztivál, 
amely szinte az első nagy találko-
zó helye volt az itt élő magyarság-
nak. – Ezért mondom, hogy sze-
rintem sokkal többről van szó, 
mint a magyar néptánc, a magyar 
kultúra ápolásáról – tette hozzá el-
érzékenyülve.

Székelykeresztúri vendéglátó-
inkkal még hosszú órákon át be-
szélgettünk a természeti amfite-
átrumnak beillő környezetben, 
akikkel együtt néztük végig a fel-
lépő együttesek látványos műso-
rát. 

A fesztiválon nagy sikert arat-
tak a dunakeszi csoportok, mely-
nek tagjai és az őket felkészítő pe-
dagógusok látványosan öregbítet-
ték Dunakeszi jó hírét.  

- Minden évben nagy örömmel 
jövünk, hogy itt Erdélyben is be-
mutathassuk műsorunkat, és meg-
ismerhessük a Hargita megyéből 
fellépő sok-sok együttes produk-
cióját. A gyerekek számára külön 
élményt jelent az erdélyi muzsika 
és tánc felfedezése, megismerése, 
és az, hogy részesei lehetnek az er-
délyi kultúrának. Fiataljaink szá-
mára a fesztivál hangulata, az er-
délyi tájak szépsége, a történelmi 
emlékhelyek megtekintése mara-
dandó élményt jelent. Évről évre 
várják, hogy jöhessenek, megérin-
ti őket az itteni légkör. Annak pe-
dig igazán örülünk, hogy az erdé-
lyi táncokkal, mint pl. a marosszé-
ki forgatóssal nagyon nagy sikert 
arattunk – mondta örömmel Gyú-
ró Tamás, a Dunakeszi Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Oktatá-
si Intézmény táncpedagógusa, aki 
évek óta oktatja a Cinege és a Ro-
kolya csoport tagjait, akik a Rad-
nóti gimnázium tanulói. 

Idén harminchárom fiatal vett 
részt a fesztiválon, akik a sikeres 
próbákhoz és fellépésekhez év-
közben minden segítséget meg-
kapnak a gimnázium magyarta-
nárától, Reményi Edinától, aki 
az erdélyi utazás során is szinte 
„édesanyaként pátyolgatta” a fi-
atalokat.   

- A Radnóti gimnázium egyik 
alapelve, hogy a tanuláson kívül 
biztosít olyan programokat, me-
lyek a diákok épülését, fejlődé-
sét szolgálják, szélesíti látókörü-
ket. Ilyen, minden évben visszaté-
rő, élményeket nyújtó rendezvény 
a Sóskút fesztivál, melyre egész év-
ben készülnek a gyerekek. Nagy-
ra értékelik a lehetőséget, mert az 
utazás alkalmával olyan tájakat is 

megismerhetnek, ahová egyébként 
nem jutnának el. Kárpáti Zoltán 
igazgató-helyettes úr mindig úgy 
állítja össze a programot, hogy a 
fiatalok maradandó szép élmé-
nyekkel gazdagodjanak. A csodá-
latos tájak, az emlékhelyek megte-
kintésén túl tanulóink olyan kö-
zösségi élményként élik meg az 
Erdélyben töltött napokat, melyek 
egy életre összekapcsolják őket – 
osztotta meg tapasztalatait Remé-
nyi Edina tanárnő. 

Kárpáti Zoltán, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium igazgató-helyet-
tese, az Önkormányzat külkap-
csolatokért felelős tanácsnoka azt 
hangsúlyozta, hogy a város képvi-
selő-testülete, Dunakeszi vezetői 
az Önkormányzat pénzügyi lehe-
tőségeihez mérten minden támo-
gatást megadnak az iskolának, se-
gítik az öntevékeny csoportok mű-
ködését, a kulturális életet.  – Nép-
táncosaink ennek köszönhetően 
jutottak el Olaszországba, Német-
országba, Skandináv országokba, 
és minden esztendőben a Sóskút 
fesztiválra… Soha nem felejtem 
el, amikor negyedszázada a hatá-
ron még ellenőrizték az útlevelet, 
arra hívtam fel a gyerekek figyel-
mét; még utazunk 400 kilométert 
Romániában, és ahová megérke-
zünk ott mindenki magyarul be-
szél, amit őszinte csodálkozással 
hallgattak a fiatalok. Ezért mond-
ják rólunk keresztúri barátaink, 
hogy magyarországi magyarok, 
mert ők is magyarok. 

Az pedig egy igazán lélekbe 
markoló, különleges élmény, hogy 
június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján a székelykeresztúri 
református templomban együtt 
emlékezünk a magyar nemzet 
múltjáról, és közösen mondjuk 
ki a jövőnket, összetartozásunkat 
erősítő gondolatokat. Meggyőző-
désem, hogy a Sóskút fesztiválon, 
a nyári táborokban résztvevő fia-
talok közül, ha majd felnőttként – 
akárcsak harmincan-negyvenen – 
visszajönnek családjukkal és gye-
rekeiknek megmutatják a Békás-
szorost, Csíksomlyót, Torockót, 
ahol a nap kétszer kel fel, Orbán 
Balázs sírhelyénél sorakozó szé-
kely kapukat, mesélnek a Gyilkos 
tó legendájáról, ellátogatnak Ady 
Endre, Tamási Áron szülőházá-
hoz, megpihennek Petőfi körtefá-
ja mellett itt Székelykeresztúron, a 
Gyárfás kúriában, akkor már mi is 
hozzájárultunk nemzeti összetar-
tozásunk erősítéséhez. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Károlyi kastély
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Pillanatok alatt 
vonzóvá vált 

a Borsos Péter 
vezetőedző által 

vezényelt 
csoportos torna 

az utóbbi években valósággal berobbant a kÖztudatba a dunakeszi programiroda, amely népszerűbb-
nél népszerűbb rendezvényekkel Örvendeztette meg a város apraját-nagyját. a fiatalos lendülettel 
műkÖdő csapat háza táján idén sem lesz nyári uborkaszezon, hiszen még le sem bontották a nagy si-
kerrel fogadott foci eb teraszt a főtéren, de már javában készülnek a július végi jam jazz fesztivál-
ra, mikÖzben útjára indították a mozdulj dunakeszi! - tÖmegsport akciót. mi ÖsztÖnÖzte ÖnÖket, hogy 
egy újabb tartalmas szabadidő programot szerveztek a katonadombra? – kérdeztük szabó katalint,  
a dunakeszi programiroda vezetőjét.

- Ha végig tekintünk a helyi sportág vá-
lasztékon, sportsikereken, az ingyenes, 
napi testnevelés óra keretébe beillesztett 
úszás-, korfball-, judó-, tenisz- vagy kor-
csolyaoktatáson, akkor azt hiszem nem 
kérdés, hogy Dunakeszi egy igazán spor-
tos város. Az Önkormányzat az elmúlt 
években rengeteg erőforrást fektetett abba, 
hogy a napi szintű mozgás lehetőségét biz-
tosítsa minden dunakeszi lakos számá-
ra. Gondoljunk a D. Ordass Lajos park-
ra, a kültéri fitness pályákra, a Magyarság 
Sporttelepen tapasztalható intenzív fej-
lődésre, az ovifoci pályákra és még hosz-
szan sorolhatnám. A városvezetés kérésé-
nek eleget téve a Programirodán úgy gon-
doltuk, hogy egy új színt viszünk a helyi 
sportéletbe. Ahogy az valamennyi esemé-
nyünkre, akciónkra jellemző, itt is az volt a 
fő cél, hogy az itt élők közösségként vehes-
senek részt valami jó dologban. Sokszor az 
ember nehezen veszi rá magát, hogy egye-
dül lemenjen futni vagy edzeni, de együtt 
mozogni jó, egészséges, és remek időtöltés 
a nyári estéken. Azt hiszen ebben rejlik a 
rendezvény sikere.

- A könnyed mozgásra keresve sem 

találhattak volna kellemesebb hely-
színt, mint a gyönyörű Duna-parti Ka-
tonadombot, melynek egyik kincse az 
üde levegő.

- Így van. A Katonadomb már önma-
gában is egy kedvelt szabadidő park, hi-
szen játszóteret, kültéri fitness parkot 
alakított ki a város, a gyereknapon át-
adtunk egy hatalmas hajó mászókát, és 
még korábban sétányokkal, füvesítéssel 
tettük igazán igényes parkká ezt a terü-
letet. Szinte magától értetődő volt, hogy 
ezt a helyet válasszuk, hiszen nincs kor-
látozva a férőhely és friss levegőn, szép 
környezetben a legjobb sportolni.

- Kiket hívnak, kiknek ajánlják a sza-
badtéri, zenés mozgást? Egyáltalán mi-
lyen edzettségi állapot kell ahhoz, hogy 
valaki végig tudja csinálni a gyakorla-
tokat?

- Amikor ez edzőkkel leültünk meg-
beszélni ezt a programot, mindenki 
egyetértett abban, hogy egy olyan inten-
zitású edzést szeretnénk, ahol nemtől, 
kortól és edzettségi szinttől függetlenül 
mindenki részt vehet. És ez már az első 
órán így is volt, 1-70 éves korig minden 
korosztály képviseltette magát, és a visz-
szajelzések alapján mindenki elégedet-
ten, jókedvűen, feltöltődve távozott.

- Köztudott, hogy egy induló progra-
mot igazán a jól ismert, közkedvelt sze-
mélyiség tud népszerűsíteni, vonzóvá 
tenni. A Mozdulj Dunakeszi! – szabad-
idős programot ki vezeti?

- Reméltük, hogy a program már ön-
magában felkelti az érdeklődést, de sze-

rettük volna, ha helyben ismert és elis-
mert edzők képviselik a várost. A ve-
zetőedző Borsos Péter, aki 22 évig élt 
Dunakeszin, a Széchenyi István Általá-
nos Iskolába járt, és a mai napig vissza-
jár a sporteseményeinkre, mint példá-
ul a Futakeszire vagy a 2016 perc sport-
eseményre, így szinte egyértelmű volt, 
hogy őt mindenképpen felkérjük. Petit 
nagyon sokan ismerik itt helyben, az ő 
neve egyértelműen sokat segített abban, 
hogy már az első alkalommal több mint 
százan jöttek el a Katonadombra.

- Hetente milyen gyakorisággal élvez-
hetik a sportolás örömét a Dunakesziek a 
Katonadombon?

- A Mozdulj Dunakeszi! Szeptember 
2-ig tart, és hacsak az időjárás nem szól 
közbe, minden hétfőn, szerdán és pénte-
ken 18:30-tól várjuk a mozogni vágyókat. 

A részletes, friss információkért érdemes 
nyomon követni az esemény Facebook ol-
dalát.

- Két praktikus kérdés: a résztvevőknek 
kell-e fizetniük a szolgáltatásért, és mi-
lyen felszerelésben célszerű megjelenni a 
csoportos-zenés programon?

- A rendezvény ingyenes, hiszen ez volt 
a fő célunk, hogy térítésmentesen, minél 
többen vehessenek részt a közösségi spor-
tolásban.  A részvétel tehát semmihez nem 
kötött, laza, sportos ruházaton, és egy ku-
lacs vízen kívül semmire sincs szükség, 
csak a jókedvre. Várunk mindenkit sok 
szeretettel!

(Vetési)
Fotó: Vörös István

MOZDULJ DUNAKESZI!
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2016. augusztus 10. és 13. kÖzÖtt dunakeszi ad otthont az 
u15-Ös korfball európa bajnokságnak. a versenyen 5 or-
szág 10 csapata méri Össze tudását.

Dunakeszi ismét az élen jár, példát mutat, ugyanis városunk-
ban kerül megrendezésre az első U15-ös (azaz a 15 év alat-
ti játékosoknak kiírt) Korfball Európa Bajnokság. Ez az első 
alkalom, hogy fiatal korfballosok is összemérhetik tudásu-

kat, hiszen korábban csak U17-es és U19-es csapatoknak rendeztek ver-
senyeket. 

Az pedig még különlegesebbé teszi az eseményt, hogy a korfball pá-
lyázik az olimpiai részvételre, és vegyes labdajátékként jó esélye van arra, 
hogy bekerüljön az olimpiai játékok programjára, akár már a 2028-ban 
is. Azaz lehetséges, hogy az augusztusban versenyző U15-ös csapatok 
képében a korfball olimpiai generációja mutatkozik be városunkban.

A Magyar Korfball Szövetség, a Dunakeszi Város Önkormányzatától 
kapott komoly segítséget meghálálva minden dunakeszi lakosnak ingye-
nes belépést biztosít az eseményre. 

Az EB mérkőzéseire a Radnóti Miklós Gimnáziumban kerül sor, rész-
letekért keresse az IKF U15 European Korfball Championship hivatalos 
Facebook oldalát!

Hajrá, Dunakeszi, hajrá Magyarország, hajrá magyar korfball!
Nagy Bandor

A korfball a világ egyetlen, valóban vegyes labdajátéka. Látványos, 
különleges, újdonságként ható sportág, ugyanakkor, rekreációs 
sportként a családok ideális sportja, hiszen nők és férfiak, fiatalok és 
idősek is űzhetik együtt.
Dunakeszi Magyarország egyetlen olyan települése, ahol a korfball a 
testnevelés órák kötelező eleme. Minden 2. osztályos dunakeszi tanu-
ló találkozik vele, heti egy alkalommal.
A Dunakeszi Kinizsi korfball szakosztály évről-évre egyre bővü-
lő létszámmal, egyre szebb eredményeket elérve várja a korfballozni 
vágyókat korra, nemre való tekintet nélkül. Információ, jelentkezés: 
www.facebook.com/korfozz/

Az U15-ös Korfball Európa bajnokságot 
Dunakeszin rendezik

A jövő Dunakeszin kezdődik



a dunakeszi kinizsi use labdarúgó csapata a 2015-2016-évi pest megyei labdarúgó bajnokság ii osztályának északi cso-
portjában az 5. helyen végzett. zalaegerszegi tamás edző 2014 őszén vette át a csapat irányítását, akit a bajnoki sze-
replés értékelésére kértünk.

- Csapatom döntetlennel rajtolt, majd Kisma-
roson nyertünk. Jött felváltva vereség, és győ-
zelem.  Az őszi hajrában hármas nyerősoro-
zattal a 7. helyen zártuk a bajnokságot – kezd-
te értékelését az edző. - Tavasszal meglepetés-
re Dányon 2-1-re kikaptunk, amely ellen ősszel 
6-0-ra nyertünk. Ez fájó volt, majd következett 
a Kismarostól elszenvedett vereség. De szeren-
csére talpra álltunk, jött négy pontszerző ered-
mény. A szomszéd rangadón Göd ellen ősszel 
2-1-es győzelem, tavasszal a visszavágón 1-0-ra 
nyertünk. Valkótól elszenvedett vereség után, 

a csapatom hatos nyerő sorozattal zárta a baj-
nokságot és 5. lett. Érdekesség, hogy tavaly is 
5. helyen végeztünk, most is, csak most 9 pont-
tal szereztünk többet. Csapatomat dicséret ille-
ti, ismét Szabó Gábor lett a gólkirályunk, ő ősz-
szel Gödre távozik. Bajnokságban, az előttünk 
álló csapatoktól öt pontot szereztünk. Hét csa-
pat ellen értünk el 100%-os eredményt.

- További tervek?
- Öröm látni az új, szép kivitelű székházun-

kat.  A 2016-2017. évi bajnokságban a II. osz-

tályban a négy csoport helyett három lesz, mi 
benne vagyunk. Továbbra is 4-4-2 felállásban 
játszunk. Az edzéseket július 12-én kezdjük el, 
heti három gyakorlással. Az erősítéstől függő-
en alakul ki, hogy az új bajnokságban hol sze-
retnénk zárni az évet. Átcsoportosítás után, 
biztosan erősebb és színvonalasabb lesz a baj-
nokság, és mi ebben szeretnénk helyt állni.

- Sok sikert a csapatnak és edzőnek az új 
bajnoki szezonhoz!

 Solymosi László 

Élmezőnyben zárt a Kinizsi labdarúgó csapata
LABDARÚGÁS

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály 
 Közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök:
Közterület-felügyelői feladatkör 
Ellátandó feladatok:
2/2015 sz. Jegyzői utasítás (Egységes Közszolgálati Szabályzat) 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által 
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítá-
sa, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a köz-
terület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társa-
dalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbizton-
ság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védel-
mében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében, valamint közreműködés állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
szolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Közterület-felügyelői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 
• Közigazgatási alapvizsga megléte 
• Közterület-felügyelői vizsga megléte 
• "B" kategóriás jogosítvány megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Részletes szakmai önéletrajz 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik 
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Manhalder Zoltánné - Aljegyző, Osztályvezető nyújt, 
a 06-27-542-803 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: K-XVI-763/2016 , valamint a munkakör megneve-
zését: Közterület-felügyelő. 
vagy
• Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest megye, 2120 Du-
nakeszi, Fő út 25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályve-
zető a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint a polgármes-
ter egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat a pályázat 
kiírója az elbírálást követően értesíti. A pályázat kiírója pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.dunakeszi.hu - 2016. június 29.
• Telekeszi TV - 2016. június 29.
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június 25-26-án dunakeszin rendezték a dunakeszi asztalitenisz szakosztálya szervezésében  az óriási családi hétvégé-
vel egybekÖtÖtt asztalitenisz versenyt a radnóti miklós gimnázium  és a kőrÖsi általános iskola tornatermeiben. a 
versenyre óriási volt az érdeklődés, pontosan száz csapat nevezett. a szerencsések pedig, akiknek kedvezett a sorso-
lás, azok a világbajnok klampár tiborral játszhattak, ami óriási sportélményt jelentett a számukra.

„Az ország különböző szegleteiből 
érkeztek csapatok, például olyan 
messzi városokból is jöttek, mint 
Záhony, Celldömölk vagy Kom-
ló – írta szerkesztőségünkbe el-
juttatott közleményében Lindner 
Ádám, a Dunakeszi USE Aszta-
litenisz szakosztály vezetője, aki 
örömét fejezte ki, hogy Dunakeszi 
Város Önkormányzata kitüntetett 
figyelemmel kíséri és támogatja az 
asztalitenisz szakosztályt, mely-
nek ékes bizonysága, hogy a Ligák 
Kupáját Dióssi Csaba polgármes-
ter nyitotta meg.  

A verseny lebonyolítását tekint-
ve különböző kategóriákba lettek 
besorolva a csapatok, attól függő-
en, hogy milyen szintű bajnokság-
ban képviselték magukat az előző 
bajnoki szezonban. Ebből is ala-
kult ki a verseny elnevezése, a Li-
gák kupája. Tehát a megyei szintű 

csapatok egymás ellen küzdöttek a 
végső győzelemért, az NB III-ban 
szereplő csapatok és az NB II-ben 
játszó együttesek is külön-külön 
kategóriát képviseltek.

Első nap, június 25-én, szom-
baton a megyei bajnokságo-
kat képviselő csapatok verseng-
tek a végső győzelemért, más-
nap 26-án pedig az NB III-as és 
NB II-es bajnokságban játszó csa-
patok küzdöttek egymás ellen. 
A kategóriánként az első négy he-
lyezett csapat pedig jogot szerezett 

arra, hogy a Ligák Kupája verseny-
sorozat döntőjében, augusztus 27-
én, szombaton szintén Dunake-
szin, részt vegyenek, ahol már NB 
I-es és Extra Ligás csapatok is ver-
senyezni fognak.

A szombaton lebonyolított me-
gyei kategóriában a végső győzel-
met sikerült Dunakeszin tartani, 
hiszen Dunakeszi két versenyző-
je, Wagner Viktor és Kishegyi Ákos 
nyerték a küzdelmet a budapesti 
Sanitas csapata előtt.

Az NB III-as kategóriában a 
Postás SE férfi csapata, az NB II-
es kategóriában pedig a Dunaújvá-
rosi Főiskola csapatai nyerték meg 
a kategóriájukat és ezzel harcolták 
ki a jogot  az augusztus 27-i "nagy-
döntőben" való részvételhez.

Az egész hétvégi asztalitenisz 
dömping mellett azok a családok 
is jól érezhették magukat, akik 
noha nem vettek részt a versenyen, 

de a rendezők őket is tartalmas 
programokkal várták.  Nem hiába 
volt az esemény elnevezése a Ligák 
Kupája kiegészítésként az Asztali-
tenisz fesztivál.

A gyerekek óriási légvárakon 
szórakozhattak, volt arcfestés, lufi 
hajtogatás, a jókedvről pluszban 
még egy bohóc is gondoskodott, 
az apukák pedig a bográcsban főtt 
gulyásleves mellett nézhették dél-
után a labdarugó EB mérkőzéseit. 
Szóval igazi családi asztalitenisz 
hétvégét élhettünk át Dunakeszin.

Augusztus 27-én várunk min-
denkit szeretettel ismételten a 
Radnóti Gimnáziumban, amikor 
már az ország legjobb asztalite-
niszezői is asztalhoz állnak, hogy 
eldöntsék, ki nyeri meg az I. Li-
gák kupája versenysorozat döntő-
jét – hívja és várja szervező társai-
val együtt az asztalitenisz kedvelő-
it Lindner Ádám.

Klampár show a Dunakeszi Ligák Kupáján

AWI Hegesztő, CNC-s, lakatos, 
összeszerelő munkatársakat keresünk 
veresegyházi munkahelyre

Elvárások: • Szakmunkás bizonyítvány 
• Alapos szakmai ismeretek 

• Legalább 1 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk: • Bejelentett munkaviszony 

• Bejárás céges busszal • Cafeteria
Jelentkezés: jelentkezes.m@humancentrum.hu

vagy 06-70-452-0804

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás háztól házig,  
1000 Ft/ m2. Tel.: 06-30-296-1771

• Agilis munkatársat keresünk dunakeszi 
munkahelyre általános segédmunkára, au-
tótakarító, ill. autószereléshez értő szak-
munkás bizonyítvánnyal vagy anélkül is! 06-
30-9345-198



31Dunakeszi Polgár 31Dunakeszi Polgár

Fafelületek előkészíté-
se több lépcsős feladat. 
Amennyiben a felület 
új, érdemes egy gom-

baölő alapozóval kiirtani be-
lőle a farontó mikroorganiz-
musokat, ezzel tartósabbá vá-
lik a szerkezet. Erre használa-
tos anyagok a Lazurán alapozó, 
vagy a Sadolin Base alapozó. 
Hogy a vizes, vagy az oldó-
szeres változatot használjuk, 
az dönti el, hogy a későbbiek-
ben milyen alapozó-, illetve fe-
dőfestéket kenünk rá. Bár a két 
rétegrend között van átjárás 
teljes száradás után, érdemes 
konzekvensen ragaszkodni ah-
hoz az ökölszabályhoz, hogy az 
azonos hígítású anyagok „nem 
vesznek össze” a felületen. 

Magyarországon még min-

dig 90%-os túlsúlyt képez az ol-
dószeres zománcok aránya a vi-
zessel szemben, bár az arány az 
utóbbi években javult. Egyes 
szakemberek másra-másra es-
küsznek, tény, hogy a vizes válto-
zat manapság sokkal időjárásál-
lóbb, továbbá kevésbé hajlamos a 
sárgulásra (fehér szín esetén), il-
letve rendkívül gyorsan szárad. 
Az oldószeres javára szól a jó te-
ríthetőség, illetve fedőlépesség, 
száradása viszont lassú, még a 
nyári napokon is 2-3 nap. 

Amennyiben a fafelületen mé-
lyebb hibák, repedések vannak, 
azt Trinát mélyedéstapasszal, il-
letve a karosszéria lakatosok ál-
tal használt kétkomponensű 
vasgittekkel tudjuk kitölteni. A 
kisebb felületi egyenetlenségek-
hez Trinát mestertapasz ajánlott. 

A felületet a tapaszok után 80-as, 
illetve 100-as csiszoló papírral si-
mára csiszoljuk.

Az alapozás Trinát univer-
zális alapozóval, illetve Trinát 
aqua univerzális alapozóval vé-
gezhetjük. Ezek bevonata fi-
noman becsiszolható. Fedő-
zománcként alkalmazható a 
Trinát zománccsalád, amely-
nek oldószeres és vizes változata 
is megtalálható a nagyobb szak-
kereskedésekben. E festékcsalád 
rendkívüli előnye a szín-kever-
hetőség is, amellyel több tízezer 
mintából választva tehetjük va-
lóban egyedivé otthonunkat. 

Fémek bevonata az alapozás-
ban, illetve a felület előkészíté-
sében más, fedőfestékként a fa-
festésnél megismert anyagokat 
használhatjuk. 

Vas festésénél vizsgáljuk 
meg, van-e a felületen rozsda. 
Ezt passziválni kell rozsdama-
rókkal.  Rendkívül fontos, hogy 
az így kezelt felületet mossuk 
le, mert ha nem tesszük, ak-
kor a foszforsav ott marad a fe-
lületen és az alapozó között, 
ami később átrozsdásodás-
hoz vezet. Alapozóként Trinát 
korróziógátló alapozót, illetve 
Trinát aqua korróziógátló ala-
pozót használhatunk. 

Amennyiben könnyűfémet 
festünk, akkor Budaprimer, il-
letve Adhezor javasolt, mind-
kettő rendkívül gyorsan szára-
dó alapozó.

Jó munkát kíván a RÉV 
FESTÉK KISÁRUHÁZ  csa-
pata! 

 (X) 

Tippek, trükkök a festési-, felújítási-, 
hőszigetelési munkálatokhoz
e cikksorozat elsődleges célja az, hogy gyakorl atias szemszÖgből segítsen az olvasónak abban, hogyan fessen, 
hőszigeteljen otthon. bár alapkÖvetelménynek tartottuk a szakmaiságot, ezen írás nem tankÖnyv jellegű, azaz 
a száraz technológiák helyett arról szól, mit tegyünk konkrétan akkor, ha saját magunk szeretnénk szebbé va-
rázsolni otthonunkat. cikksorozatunk befejező része a fafestéssel, fémfestéssel, zománcozással foglalkozik.

Rév Festék KISÁRUHÁZ

Varázsolja szinte újjá 
régi nyílászáróit 

a Trinát festékcsalád 
tagjaival. 

Trinát fehér 1l és 
Trinár aqua fehér 1l 
most csak 2690 Ft.

Július a zománcozás hónapja




