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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 

Kiültetési anyagok hatalmas választékával várjuk 
minden kedves Vásárlónkat!
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Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évforDulója tiszteletére az Önkormányzat április 1-jén 
Díszünnepséget renDezett a VOKe József attila MűVelőDési KözpOntban. ez alkalommal kitünteté-
seKet, elisMeréseKet aDtaK át, elhangzOttaK Köszöntő beszéDeK, a renDezVényt filMbeJátszásOK, 
KOncertMűsOr, tOrtabeMutató és Kiállítás Megnyitó is színesítette.  

Kezdéskor elsötétült a néző-
tér, a vetítővásznon meg-
jelent a TV Híradó egyko-
ri nyitóképe. Színes tudó-

sítást láthattunk a település 1977. áp-
rilis elsejei városavató ünnepségéről. 

A múltidéző pillanatok után  
Szabó Katalin, a Dunakeszi Program-
iroda vezetője köszöntötte a közön-
séget, melynek soraiban a képviselő 
testület tagjai, díszpolgárok, korábbi 
képviselők, pedagógusok, hivatalok 

és állami cégek, szervezetek vezetői, 
dolgozói, sportegyesületek képvise-
lői és sokan mások foglaltak helyet. 
Külön köszöntötte Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselőt, Dióssi Csaba  
polgármestert, Erdész Zoltán alpol-
gármestert, a testvérvárosok dele-
gációit, Székelykeresztúrról Raf-
fai Emil polgármester vezette kül-
döttséget, Stary Sacz képviseletében 
Jacek Lelek polgármestert és kísérő-
it, Casalgrandéből Silvia Taglinit és a 
vele érkezett vendégeket.

A közösen elénekelt Himnusz után 
a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
Farkas Pál vezényletével megszólal-
tatta Erkel Ferenc Ünnepi nyitány 
című művét, melyet a zeneszerző a 
Nemzeti Színház fennállásának 50. 
évfordulójára komponált. 

Elismerések átadásával folytató-
dott a program. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójának Emlékéve alkalmából 56-
os emlékérmet adott át Dióssi Csaba 
és Erdész Zoltán a városunkban élő 
Wittner Máriának, Kövesdi Károly-

nak, Dányi Miklósnak és Takács Im-
rének.

Ezt követően került sor a városi 
kitüntetések átadására, majd Dióssi 
Csaba mondta el ünnepi beszédét.

„Megható számomra a város negy-
ven éves évfordulóján szólni,” kezdte 
a városvezető. Külön köszöntötte a 
díszvendégeket, majd méltatta a ki-
tüntetetteket, akik sokat tettek a tele-
pülés fejlődéséért. „Abban, hogy mi-
lyenné válik egy város, hogyan él a 
lehetőségeivel, a legfontosabb az em-
beri tényező. Mi, városlakók tehetjük 
naggyá településünket.” 

A korabeli híradóban hallhattuk 
az akkori tanácselnöktől, hogy már 
az őskortól lakott volt a település, 
mindig megélhetést biztosított ez a 
környék az embereknek. Megemlí-
tette az 1970-es dátumot, amikor a 
falu nagyközséggé válhatott, majd 
hét évvel később megkaptuk a városi 
rangot.

„Nagy tisztelettel gondolunk azok-
ra az emberekre, akik kivívták ezt a 
lehetőséget, hiszen egészen más világ 

Jubileumi városi ünnepség 

Dunakeszi tortáját 
a Kun Cukrászda 

mesterei 
készítették 

el, melyet 
az ünneplők 

kóstolhattak meg 
először a város 
születésnapján
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Lengyel 
testvérvárosunk, 
Stary Sacz 
vezetői kedves 
ajándékokkal, 
Szent Kinga 
kolostorából 
származó hársfa 
csemetével és 
IV. Béla király 
lánya által 
alapított 
kolostorról 
készült 
festménnyel 
köszöntötték 
az ünneplő 
Dunakeszit 

volt. Más mozgástérben éltünk, de 
úgy gondolom, az akkori vezetés és a 
mostani között egy közös van: tenni 
akartak a városért.” A teljesség igé-
nye nélkül sorolta a fejlődés és kor-
szerűsödés jelentős állomásait, vala-
mint a város fontos infrastrukturális 
beruházásait.  

„Az elmúlt években nagy lépést 
tettünk azért, hogy a város minél él-
hetőbb legyen”, folytatta. Ma már 
minden út szilárd burkolatú, a ke-
rékpárutak megháromszorozódtak, 
két új óvoda és egy bölcsőde épült, 
megújult kívülről az SZTK és lett 
egy szép főterünk”. Mindezek mel-
lett úgy vélekedett, hogy a lakosság 
már egy igazi közösséggé vált, s úgy 
gondoljuk, Dunakeszi valóban a mi 
városunk.  

„Jelenleg az ország gazdasági le-
hetőségei sokkal többet biztosítanak 
számunkra. Olyan fejlődés elé né-
zünk, mint a rendszerváltás óta ed-
dig összesen. Csak ebben az évben 
új tanuszoda létesül, elkészül a 600 
méteres dunai strand, épül a balato-
ni üdülő, már megnyílt a Városhá-
zán a korszerű ügyfélszolgálati iro-
da és felújítottuk a művelődési házat. 
Ezekkel a fejlesztésekkel méltókép-
pen ünnepelhetjük várossá nyilvání-
tásunk 40. évfordulóját” zárta beszé-
dét a polgármester. 

Riportfilm bemutatásával folyta-
tódott a program. Kulcsszerepet be-
töltő személyek – Kollár Albin, Varga 
Tibor, Szakáll Lászlóné, Terbe József-
né, Rónai Árpád, Gyepessy Ferenc és 
Dobrovits István - beszéltek az ak-
kori ünnepségről, az azt követő idő-
szakról és napjainkról.

„Negyven év egyszerre hosszú és 
rövid idő.” E kijelentéssel kezdte kö-
szöntőjét Tuzson Bence. Felidézte 
a település fejlődésének történelmi 
előzményeit, kiemelve, hogy a ked-
vező környezeti klímának is köszön-
hetően ide mindig innovatív embe-
rek költöztek, akik a múltat is tisz-
telni tudták. Megemlítette, hogy az 
országban elsőként itt kezdtek jelen-
tős mennyiségben paradicsomot ter-
meszteni s ide települt a Járműjaví-
tó is. 

„Akik ide költöznek, néhány év 
múlva a várost igazi otthonuknak ér-
zik. A település élni tudott a lehető-
ségeivel, az utóbbi néhány év nagyot 
repített a fejlődésben. Dunakeszi a 
jövő városa, nélküle Magyarország 
sem lenne olyan, amilyen.” mondta 
befejezésül a képviselő, majd átadta 
a város emlékzászlóját Dióssi Csabá-
nak.

„Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla 
király leánya városából, Stary Sacz-
ból érkeztünk testvérvárosunk ünne-
pére” kezdte köszöntőjét Jacek Lelek.  

A tizenöt éves barátság nem csupán 
a városvezetők és tanácsnokok, ha-
nem a polgárok között is szövődött. 
Azt kívánta, hogy a település fejlődé-
se tovább folytatódjon. 

Különleges ajándékot adott át 
Dióssi Csabának. Cserépbe ültetett 
hársfa csemetét hoztak, amely ab-
ból az anyafának a terméséből szár-
mazik, melyet Szent Kinga ültetett el 
kolostora udvarán. Egy festményt is 
mellékeltek, melyen ez az épület lát-
ható. Polgármesterünk megígérte, 

hogy ha eljön az ideje, és mód van rá, 
ezt a fát a IV. Béla király Főtéren ül-
tetik majd el. 

És elérkezett a pillanat, a város tor-
tájának bemutatása. Kun Miklós és 
Kun Péter, a Kun cukrászda meste-
rei behozták a színpadra a csillagszó-
róktól fénylő remekművüket, melyet 
az ünnepség után a közönség meg-
kóstolhatott. 

Előbb még a szimfonikusok elő-
adásában elhangzott a Satchmo-
Louis Armstrong műveiből össze-
állított egyveleg, majd Iványi Márta 
és Gyombolai Bálint elénekelték Du-
nakeszi Dalát, Gyombolai Bálint és 
Gyombolai Pál szerzeményét. A ze-
nekari hangszerelést Ott Rezső ké-
szítette. 

A művelődési központ Magyar és 
Vörös termében Csoma Attila, az in-
tézmény igazgatója megnyitotta a 

városi iskolák diákjai műveiből ösz-
szeállított, Dunakeszi 40 évét bemu-
tató kiállítást. Voltak tablók, gyur-
mából és legóból épített makettek, 
készült újság, weboldal és kisfilm is. 
Csoma Attila megnyitójában kiemel-
te, hogy az alkotásokat készítő gyere-
kek lesznek a holnap felnőttjei, ők je-
lentik Dunakeszi jövőjét, mai álma-
inkat majd ők valósítják meg. 

Katona M. István
Fotó: Hohner Miklós, 

Vörös István     

    
      Városi kitüntetettek

Dunakeszi Város Polgármesteré-
nek elismerése – Szepessy Tamás

Dunakeszi Város Sport Díj – 
Jancsikné Struve Katalin 

Dunakeszi Városi 
Közművelődési Díj – Vetési Imre

Dunakeszi Város Egészség- 
ügyéért Dr. Bayer Emil Díj – 

Dévényi Zsuzsanna 
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj 

– Kardos Márta
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj 

– Péczné Veresegyházy Éva
Dunakeszi Városért plakett – 

Dunakeszi Védőnők kollektívája
Dunakeszi városért kitüntető cím 

– Kovács Gáborné
Dunakeszi Város Díszpolgára – 

Varga Tibor 
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a VárOs egyiK sziMbóluMaKént 
ismert épület a Dunakeszi renD-
őrKapitányság. az Ott szOlgá-
latOt telJesítő renDőröK és a 
településen élőK Körében el-
ismerést váltott ki, hogy 2015-
ben pályázati fOrrásból Meg-
újult és megszépült az épület 
Külső arculata. napJainKban 
peDig elKezDőDött az épület 
belső felúJítása, melynek kere-
tében az irODáK szőnyegeit par-
ketta, a folyósok linóleumait 
járólap váltja fel, megszépül-
neK az előtereK, az ügyfeleKet 
fogaDó helyiségek is. 

A 32 millió forint értékű felújí-
tásra a városi önkormányzat 
biztosítja a forrást, amely a 
Magyar Nemzeti Vagyonke-

zelővel kötött megállapodás eredménye-
ként áll rendelkezésre. Mint ismert a vá-
ros tulajdonában volt a Dunakeszi Járás 
Bíróság épülete, míg az államé a Verseny 
utcai egykori rendőrségi épület és a hoz-
zátartozó ingatlan, melynek cseréjeként 
a város – az ingatlanok között lévő ér-
tékkülönbség révén – 32 millió forinthoz 
jutott, amit a Tábor úti rendőrség felújí-
tására kíván fordítania.  

Szabó Józsefné rendőr százados, a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság hivatalve-
zetője a legutóbbi - aktuális rendőrségi 
- sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a 
felújítás március végén kezdőd(ik)ött és 
várhatóan június végéig tart, ám a mun-

kálatok idején is fogadják az ügyfele-
ket, akik megértését és türelmét kérik az 
esetleges kellemetlenségért. 

A negyven éves épületben legnagyobb 
munkát a burkolat cseréje jelenti, de tel-
jesen megújul a bűnügyi- és baleset-
helyszínelők elhelyezését és munkáját 
szolgáló épületrész, a hozzátartozó vi-
zesblokkok és előterek is. A folyosókon 
lévő linóleumot járólapra, az irodákban 
a padlószőnyeget laminált padlóra cse-
rélik. Az egykoron munkásszállóként 
majd szállodaként funkcionáló épü-
let negyedik emeletén hat iroda és négy 
apartman újul meg. A belső munkála-
toknak köszönhetően közel harminc 
irodahelyiség nyeri el megszépült, mo-
dern arculatát.   

A nagy horderejű felújítási munkála-
tokból az ügyfelek két dolgot minden-

képpen érzékelhetnek; – amit sajnos 
nem tudnak teljes mértékben kiiktatni -, 
ez pedig a hangzavar, és a várakozási idő 
minimális megnövekedése. 

– Sajnos ezekkel számolni kell, de kol-
legáink a legnagyobb odafigyeléssel vég-
zik munkájukat, hogy a belső felújítások 
környezeti hatásaiból minél kevesebbet 
érzékeljenek ügyfeleink – mondta Sza-
bó Józsefné hivatalvezető, akitől azt is 
megtudhattunk, hogy jelenleg a negye-
dik emeleti irodákban végzik a felújítást, 
ahol az igazgatásrendészeti és közleke-
désrendészeti osztály működik. 

A rendőrkapitányság épületének bel-
ső felújításához az Önkormányzat mellet 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság is 
hozzájárult, hogy az a legmagasabb szín-
vonalon valósulhasson meg. 

(Vetési)

Az alábbiakban közöljük a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság körzeti megbízottainak és járőre-
inek elérhetőségeit. Dunakeszi járőr a követ-
kező telefonszámon érhető el: 06-20-961-98-37 
Dunakeszi Rendőrkapitányság elérhetőségei:

• Körzeti megbízott neve, rendfokozata: 
Gánóczi Viktor c. r. törzszászlós
Mobiltelefonszám: 06-70-400-7219
E-mail cím: GanocziV@pest.police.hu
Cím: Dunakeszi, Tábor utca 2. fszt. 28. iroda
Telefonszám: 06-27-341-055 mellék 8015
Fogadóóra ideje: Minden hónap harmadik 
szerda 18-20 óra között.

• Körzeti megbízott neve, rendfokozata: 
Juhász Ádám r. főtörzsőrmester
Mobiltelefonszám: 06-70-400-72-18
E-mail cím: juhaszada@pest.police.hu
Cím: 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.
Telefonszám: 06-27-341-055 mellék 8015
Fogadóóra ideje: 
Minden hónap harmadik szerda 18-20 óra 
között.

• Körzeti megbízott neve, rendfokozata: 
Klopp Balázs c. r. zászlós
Mobiltelefonszám: 06-70-492-07-45
E-mail cím: kloppb@pest.police.hu

Cím: 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.
Telefonszám: 06-27-3410-55 mellék 8015
Fogadóóra ideje: Minden hónap negyedik 
szerda 18-20 óra között.

• Körzeti megbízott neve, rendfokozata: 
Szűcs Iván c. r. törzszászlós
Mobiltelefonszám: 06-20-569-17-57
E-mail cím: szucsivan@pest.police.hu
Cím: Dunakeszi, Tábor utca 2. fszt. 28. iroda
Telefonszám: 06-27-341-055 mellék 8015
Fogadóóra ideje: Minden hónap első szerda 
18-20 óra között

Belső felújítások 
a rendőrkapitányság épületében 

Fontos információk – körzeti megbízottak elérhetőségei



Mint ismert a nettó 32,970 milli-
árd forint összköltséggel meg-
valósuló fejlesztés során 2x2 sá-
vosra bővítik az autóutat, tel-

jes hosszában, mindkét oldalon burkolt pad-
kát (leállósávot) alakítanak ki.  Dunakeszinél, 
az első ki- és felhajtónál mindkét oldalon kör-
forgalmi csomópont segíti majd a közlekedő-
ket, ezen kívül két új csomópont épül a város 
peremén. Az egyik – pesti le- és felhajtóval – a 
M2-es fölött haladó, Dunakeszit Fóttal össze-
kötő útnál, a másik a város északi határában, 
a Shell benzinkútnál, ahol ugyancsak mindkét 
oldalon körforgalmi csomópont kerül kiépítés-
re. Ebből a körforgalmi csomópontból indul ki 
majd az M2-t és a 2. számú főutat összekötő út, 
amely egy másik projekt keretében, hazai for-
rásból épül meg. 

Az M2-es bővítésével kapcsolatban az a hír 

váltotta ki a város tiltakozását, amely arról 
szólt, hogy az építkezés két és fél éves időszaká-
ra teljesen lezárják az M0 és a Dunakeszi között 
már meglévő 2x2 sávot. A polgármester tilta-
kozására a kivitelező vállalat és a NIF Zrt. kép-
viselője kijelentette, hogy csak a bal pálya (az 
M0-tól Vác felé haladva értendő) két sávját ter-
vezik lezárni a padkaépítés és javítási munkák 
miatt. Ebben az időszakban – sáv elhúzással - a 
jobb pályán halad a kétirányú forgalom. Dióssi 
Csaba határozott fellépése és javaslata után a 
szakemberek elfogadhatónak látták, hogy ezt 
a szakaszt csak azután zárják le, ha már elké-
szült a fóti útnál a pesti le- és felhajtást biztosí-
tó csomópont. 

Tari Levente, a kivitelező STR+S – M2 kon-
zorcium projektvezetője bejelentette, hogy az 
előkészítő munkák végeztével, nyártól várha-
tóak a folyamatos, teljes szakaszos útlezárá-
sok, terelések, amelyek a tapasztalatok szerint 
az első egy-két hónapban okozhatnak kisebb 
baleseteket, de az autósok később alkalmaz-
kodnak az új közlekedési rendhez, amely hosz-
szú távon jóval biztonságosabb, mintha kisebb 
szakaszokat zárnának le, többször. 

 A tervek szerint kétszáz méter hosszúságban 
három és fél méteres lesz a zajvédő fal, de ha a 
mérések szerint ez nem elég, akkor tovább dol-
goznak majd a megoldáson az érintett szakaszo-
kon. A projektvezető úgy ítéli meg, hogy a köz-
művek kiváltása, áthelyezése miatt keletkezhet-
nek gondok az ellátásban, amiről a szolgáltatók-
kal együtt előre tájékoztatják a fogyasztókat. 

A rendkívül kulturált hangvételű „érvek 
küzdelmében” Dióssi Csaba polgármester ki-
jelentette, hogy Dunakeszi számára elfogadha-
tatlan, hogy a beruházó és az államot képvise-
lő út tulajdonosa úgy dönt a lezárásokról, hogy 
a várost nem vonják be az egyeztetésekbe. Ha-
tározott kérésként fogalmazta meg, hogy kizá-
rólag csak arra az időszakra zárják le a város 
számára legfontosabb szakaszokat, amíg az el-
engedhetetlen a munkálatok miatt. Minden fó-
rumon harcolni fogunk – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki azt is kérte, hogy Dunakeszit is 
vonják be az egyeztetésekbe, és hívják meg a 
város képviselőit a tárgyalásokra, hiszen a he-
lyiek ismerik a legjobban a helyi közlekedést.

Dióssi Csaba bejelentette, hogy a városra zú-
duló teher minimalizálása érdekében Dunake-
szi déli határában két körforgalmi csomópon-
tot kétsávosra szeretnék bővíteni a 2. számú fő-
úton, hogy a fővárosba tartó forgalom gyor-
san elhagyhassa a települést. Az átalakításhoz 
azonban ismerniük kell, hogy mit terveznek az 
M2 építői és meg kell szerezni a Magyar Közút 
hozzájárulását és anyagi támogatását is, amely 
érdekében elengedhetetlen az együttműködés, 
az érdemi párbeszéd. 

A lakossági fórum végén a kivitelező konzor-
cium és a NIF Zrt. képviselője a város polgár-
mesterének megígérte, hogy támogatják a felve-
tett kérdések ésszerű megoldását, melynek érde-
kében közösen eljárnak az állam képviselőinél. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba polgármester keményen fellépett 
a közlekedési terhek csökkentéséért 

Nyár elején kezdődnek 
a lezárások az M2-en
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az előKészítő MunKáKKal áprilisban KezDőDiK az M2-es felúJítása, Melyet DunaKeszitől Vác Déli határáig Kétszer 
KétsáVOsra bőVíteneK, az autóút MinDKét OlDalán burKOlt leállósáVOt alaKítanaK Ki. a 2019 őszéig tartó építés 
iDőszaKában fOlyaMatOs útlezárásOK és fOrgalOMtereléseK leszneK, aMi DunaKeszi pOlgárMestere szerint el-
Viselhetetlen terhet Jelenthet a VárOs KözleKeDésére. Dióssi csaba az április 3-án tartOtt laKOssági fóruMOn a 
terVezett útlezárásOK ellen raciOnális érVeK sOKaságáVal tiltaKOzOtt, aMit a KiVitelező cég prOJeKtVezetőJe és a 
beruházó neMzeti infrastruKtúra feJlesztő zrt. MunKatársa MegfOntOlásra érDeMesneK tartOtt.
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A földet és a szegélyek melletti 
hordalékot is fellapátolták a „fiúk”

körzeti képvi  selőink jelentik
Kezdetét vette a FÁSÍTÁSI és a JÁRDAÉPÍTÉSI PROGRAM

Felhívom figyelmüket a 2017. évi 
FÁSÍTÁSI programra, kérném, aki 
igényt tart a díszfák telepítésé-
re, mindenképpen jelezze telefo-
nos elérhetőségemen. A követke-
ző fajta díszfák közül választhatnak: 
gömbjuhar, gömbakác, gömbszivar, 
gömbkőris, vérszilva.

Idén a következő ingatlantulajdo-
nosok kerestek meg a díszfák telepí-
tése végett:

1.Kálmán u. 27. /3db gömbjuhar/ 2. 
József u. 41. /2db vérszilva/ 3. Király-
hágó u. 36. /4db gömbszivar/ 

JÁRDAÉPÍTÉS 
2004 - 2014. között sódert, cemen-

tet kapott járdaépítési hozzájárulás-
ként, aki jelezte szándékát. 2015-től 
viacolort, szegélyeket szállítottunk ki 
annak az ingatlantulajdonosnak, aki 
élni kívánt a lehetőséggel. Tovább-
ra is a menete: telefonon jelzi szán-
dékát, a helyszínt felmérem, majd az 
osztály illetékese ellenőrzi, és az Ön 
által jelzett időpontra megkapja az 
építőanyagot

- A körzet valamennyi szikkasztó-
föld, valamint mederlapos árkainak 
takarítása megtörtént

- Gyalogátkelőhelyek, főútvonalak 
előjelzői, záróvonalak felfestése vet-
te kezdetét hó elején

- Főútvonalak szegélyei melletti 
hordalék, Mikszáth-Sződi sarok (rá-
csos víznyelőt is), Sződi u. 46-48. és a 
Varsói u. fenti részén összegyűlt ho-
mok eltakarítását kértem  

- Betontörmelék elszállítása a Kál-
mán és Zápolya u. ingatlan sarokról 
megtörtént. De, a bokorba dobált 
előző kerítés maradványainak elszál-

lítása a tulajdonos feladata, melyre 
írásban fogják felszólítani.

- Az előző számban jelzett Hunya-
di úti Állatorvosi Rendelő Zápolya u.i 
oldalát rendbe tették a Közüzemisek. 
Köszönjük! 

- Az előző megkereséseim és a Tá-
bor u. 21. lakójának kérelmének kö-
szönhetően, a Csatornázási Művek 
dolgozói a Tábor u. 19-21. előtti csa-
tornafedelet kicserélték, a fedelek 
körüli betonozást elvégezték. Kö-
szönjük igényes, gyors munkájukat

- Érdeklődést nyújtottam be a Klap-
ka u. 1. útépítésének időpontja felől

- Kátyúk, megsüllyedt víznyelők, 
szegélyezési munkálatok kérelme a 
Penta Kft. felé

- Virágosítás kérelme az elmúlt 

évekhez hasonlóan a körzet 4 pontjá-
ra: - Luther M. tér és Nagysándor J. tér 
körforgalma - Kölcsey Könyvtár előtti 
rész - Mányoki Ádám tér 

- Közvilágítási hibák helyreállítá-
sának kérelme: - Bocskai u. 25 és 41. 
- Rákóczi út 20 és 74. -Hunyadi u 73.

- KRESZ táblák helyreállításának – 
7 címen – és Utca névtáblák pótlásá-
nak kérelme a körzet 28 pontján 

-  20 évvel ezelőtt a 28 000 lako-
sú városunk lélekszáma mára 42 000 
főre duzzadt. Az elmúlt két évtized 
során a Posta helyzete mit sem vál-
tozott, két kis Posta, és az I-es Főpos-
ta /Auchan Postát most hagyjuk/. Ki-
zárólag egy új Posta lehet a megol-
dás. Egy modern szolgáltatásokat 
nyújtó épület, mely a mai kor embe-
rének, követelményének meg tud fe-
lelni. Az I-es Posta vezetőjétől érdek-
lődtem, akit 2 hónapja neveztek ki a 
státuszra. E rövid idő alatt a vezető is 
azt tapasztalta, hogy a városnak ége-
tően szüksége van egy új Postára. Ezt 
követően elvégezhetnék az I-es kor-
szerűsítését, amire valljuk be, jócs-
kán ráférne a felújítás. A 03.30-i Tes-
tületi ülésen jeleztem a polgármes-
ter úrnak, hogy kérje dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő urat, lobbiz-
zon annak érdekében, hogy a követ-
kező ciklusra megépülhessen egy új 
Posta. Lényeges a hozzá megfelelő 
létszámú, kulturált gépjármű parkoló 
kialakítása. Elsősorban az itt élőknek 
tenné komfortosabbá a hétköznapo-
kat, de a postai dolgozóknak is meg-
könnyítené munkájukat

Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője  

Kérjük a lomtalanítási szabályok fokozott betartását!

A Környezetvédelmi és a Rende-
zett Városért Tanácsadó Tes-
tület városunk közössége ne-
vében kér mindenkit, hogy fo-

kozottan tartsa be a lomtalanítási sza-
bályokat. A lomtalanítást a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft. végzi egész év-
ben, folyamatosan. A lomnak számító 
hulladékot a megszokott heti szemétsze-
dési napon, a kommunális hulladékkal 
együtt elszállítják. Az apró és ömlesztett 

lom a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. logójával ellátott hulladékgyűjtő zsá-
kokban lesz elszállítva. A kommunális 
gyűjtők mellé tilos kirakni veszélyes hul-
ladékot, építési és bontási anyagot, mos-
dókagylót, ajtót, ablakot, WC-csészét, au-
tógumit, valamint szelektíven gyűjtött 
hulladékot. Építési-bontási törmelékhez 
konténer rendelhető, vagy erre a célra for-
galmazott, 40 kg-ig terhelhető sittes zsá-
kokat lehet kapni a közszolgáltató telep-

helyén (Szent István u. 1.), illetve több du-
nakeszi boltban. 

Bővebb információ: 
http://www.dkkozuzemi.hu

Kérjük, különösen figyeljünk erre vala-
mennyi lakótársunk és városunk érdeké-
ben!

Tisztelettel: 
Vincze Nikolett Éva, tanácsadó
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

Márciusban a Huszka Jenő ut-
ca-Kacsóh Pongrác köz-Ábra-
hám Pál köz kereszteződésében 
lakók igényeit  a terület rende-
zésére vonatkozóan személyes 
megbeszélés útján igyekez-
tem tisztázni. Az Önkormány-
zat kész az ott lakók elképzelé-
sének megfelelően kialakítani a 
területet. Mielőbb várom a vég-
leges megoldásra vezető javas-
latukat. 

Többen fordultak hozzám az-
zal a kéréssel, hogy szeretné-
nek fát igényelni.  Az igénye-
ket az eddigi évek gyakorlatá-
nak megfelelően be lehet jelen-
teni nálam, de a fák ültetésére 
csak ősszel kerül sor, mert akkor 
van a fásítás ideje. Az árkokra 
már nem lehet gyeprácsot igé-
nyelni, a szakemberek a füvesí-
tést javasolják, mert csak így le-
het hatékony az árok teljes felü-
letén a szikkasztás.

A szakemberek véleménye 

alapján eldőlt a Széchenyi utcai 
kerékpárút kérdése. Nem lesz a 
Széchenyi utcán kijelölt kerék-
páros út, de táblák fogják jelez-
ni a javasolt útvonalat.

Az Eszterházy Pál utcában a 
Szent Erzsébet Katolikus Óvo-
dánál az óvodába járó gyerme-
kek szüleinek kérésére fekvő-
rendőr fogja védeni a kisgyer-
mekek biztonságát. A kiépítés 
várható idejét még nem lehet 
tudni, mert a szükséges anya-
gokat meg kell rendelni, és ki is 
kell szállítani, ami befolyásolja 
a munka megkezdését. Egyéb-
ként, ha az arra gépkocsival 
közlekedők betartanák a meg-
engedett sebességet, nem len-

ne szükség az egyébként elég-
gé költséges, s a „lakó-pihenő 
övezetben” — ahol 20 km/h a 
megengedett legnagyobb se-
besség — teljesen felesleges 
beruházásra. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. tájékoztatása szerint 
az M2 gyorsforgalmi út Buda-
pest-Vác közötti szakaszának 
átépítése áprilisban megkezdő-
dik, ami a közlekedésben nem 
várt helyzeteket, dugókat fog 
okozni. Az építés hosszú ideig 
tart, várhatóan 2019 őszén feje-
ződhet be, ami mindnyájunk tü-
relmét próbára teszi. 

Két jó hírt hagytam beszámo-
lóm végére. 

A Tóvárosban egy új húsüz-
let nyílt a zöldségbolt mellett. 
Én is ott vásárolok rendszere-
sen, mert kizárólag hazai, sza-
badtartásban, természetes táp-
anyagon nevelt szárnyasok, 
sertés- és marhahúsok széles 
választéka kapható. Emellett 
hagyományos és természetes 

fűszerek felhasználásával ké-
szült – marha, mangalica és ma-
gyar vadhús – kézműves készít-
mények is megtalálhatók.

Májusban a Toldi-dombliget 
lakóparkban az Ábrahám Pál 
utca elején zöldség-gyümölcs 
üzlet nyílik. A tulajdonos a Tóvá-
rosban évek óta működtet egy 
üzletet a vásárlók megelége-
désére. Bőséges a választék, az 
áru friss és jó minőségű, magyar 
termelőktől közvetlenül szer-
zi be a gyümölcsöt és a zöldsé-
get. Ennek az üzletnek is vásár-
lója vagyok. A tulajdonos most 
úgy döntött, hogy ne csak a Tó-
város, hanem a Toldi-dombliget 
lakópark lakói is naponta jussa-
nak friss gyümölcshöz és zöld-
séghez. Köszönjük a figyelmes-
séget.

 
Bocsák Istvánné

9. számú választókörzet 
képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Az alagligeti kutyatulajdono-
sok fontosnak tartják a lakó-
park melletti mező tisztaságá-
nak megőrzését, ezért márci-
usban kollektív szemétszedést 
szerveztek erre a területre. A 
kezdeményezéshez örömmel 
csatlakoztam. Több zsák sze-
metet szedtünk össze, amit a 
Közüzemi Kft. szállított el. A 
mező M2 felőli oldalán lévő il-
legális szemétlerakó és más kri-
tikus helyek kitisztítását, vala-
mint későbbi rendszeres ellen-
őrzését kezdeményeztem a Vá-
rosházán.

Alagligeten a parkolóhelyek 
számát sikerült növelni több 
körforgalmi sziget burkolásá-
val. A parkolást könnyíti meg a 
helyek felfestéssel való egyér-
telmű kijelölése, amire nemrég 
került sor a Legindi utcában. 

Ugyanakkor, a korábbi festést is 
frissítették a Faludi utcában. 

A Fenyő lakópark előt-
ti szervízút forgalmi rendjé-
nek egyértelműsítését kezde-
ményeztem lakossági javaslat-
ra. Márciusban kaptam meg a 
rendőrség válaszát, miszerint 
egyetértenek a Pejachevich ut-
cai torkolatnál az elsőbbség-
adás kötelező tábla kihelyezé-
sével. A megvalósítást a Város-
háza Lakosságszolgálati Osztá-
lyától kértem. 

Döntés született a vá-
rosi közvilágítás bővítéséről. 
Alagligeten, a hozzám eljutta-
tott lakossági kéréseknek ele-
get téve, három helyen bő-
vül a közvilágítás: a Czédli és 
Gérecz utcák sarkánál, a Gérecz 
utcai átjárónál Alag 2 felé, és a 
Brusznyai utca bejáratánál. Ez 

utóbbi helyszín jobb megvilá-
gítása a balesetek megelőzé-
se érdekében is kiemelt priori-
tás volt számomra. A következő 
lépés a pályázat kiírása a terve-
zésre és kivitelezésre. Tudom, 
hogy vannak még további köz-
világítási bővítési igények, eze-
ket napirenden tartom, min-
dent megteszek, hogy sor ke-
rüljön rájuk is.

Az alagi lovas tréning tele-
pen lakók helyzetének rende-
zéséről Benkő Tamás képviselő-
társammal együtt tárgyaltunk 
a telep vezetőivel, akik elmond-
ták, hogy hosszú távon csak a 
lósporthoz kapcsolódó alkal-
mazottak helyszíni lakásbérlé-

sét támogatják. Biztosítottak 
arról, hogy a többi bérlővel kor-
rekt módon, hosszú határidőt 
figyelembe véve fognak meg-
állapodni. A bérlők egy része a 
szerződésük alapján cserebér-
leményre jogosultak, ennek a 
konstrukciónak a kialakításán 
elkezdtek dolgozni, a megoldás 
várhatóan több év elteltével 
várható. A tárgyalásokon szóba 
került a város régi igénye, mi-
szerint előnyös  lenne, ha a Ká-
polna utcából közvetlenül el le-
hetne jutni a Repülőtér felé.  

Thoma Csaba
8. számú  választókörzet 

képviselője

a 8. számú választókerület hírei
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körzeti képvi  selőink jelentik

Örömmel köszöntöm válasz-
tókörzetem lakóit, akiket több 
jó hírről tudom tájékoztatni, 
melyek közül a legfontosabb-
nak azt tartom, hogy a lakóte-
lepen évek óta súlyos problé-
maként „kiáltó” hulladéktáro-
lók helyzetét sikerül megolda-
nunk. Sajnos számos, ráadásul 
központi helyen lévő szemét-
tároló körül alakult ki áldat-
lan állapot, melyet nem tűrhe-
tünk el, mindannyiunk közös 
komfort érzete miatt fel kell 
számolnunk. Mint közismert, 
a probléma jelentős hányadát 
az okozza, hogy a tárolókba 
és környezetükben nemcsak 
az ott élők helyezték a külön-
böző háztartási hulladékokat, 
hanem a város más pontján 
lakók is, akik gépkocsival a la-
kótelepre hozzák, és ott „felej-
tik” a kuka, a tároló mellett.

Az önkormányzat a problé-
ma megoldása érdekében a 
Tallér utca főút felőli oldalán 
már kiépített egy zárható ku-
katárolót, melyet csak az ott 

élők használhatnak kulccsal. 
Az eddigi tapasztalatok ked-
vezőek, ezért képviselőtár-
sammal, Seltenreich Józseffel 
összefogva sikerült elérnünk, 
hogy áprilisban két új, zárha-
tó kukatároló épül. Az egyik a 
Tallér utcai épületsor nyuga-
ti oldalán, a Kőrösi iskolához 
vezető útnál, amely lakótár-
saink és az iskolába ott elha-
ladó gyerekek miatt is rendkí-

vül időszerű és fontos. A má-
sik pedig az én körzetemben, 
a Barátság út 16. számú épü-
lettömb mellett, a piac felő-
li oldalon épül, amelynek az 
alapját már korábban kialakí-
tottuk.  Az ütemterv szerint 
április végére mindkét zárha-
tó kukatároló elkészül, me-
lyek kulcsait a közös képvise-
lők majd átadják másolásra a 
lakóknak. Bízom benne, hogy 
az önkormányzat környezet-
barát törekvése a város polgá-
raiban is támogatásra talál, és 
közös összefogással szebbé, 
otthonosabbá formáljuk lakó-
környezetünket.

A másik pozitív hír, hogy a 
Barátság út 1-3., és az 5-7. kö-
zött a gyerekek nagy öröm-
mel vették birtokba a meg-
újult és a védelmük biztonsá-
ga érdekében bekerített ját-
szóteret.  A szülők kérését 
támogatva azon munkálko-
dom, hogy a Szent István park 
északi szélén lévő kis játszóte-
ret is fel tudjuk újítani és be-

keríteni. Ez utóbbit indokalja a 
sajnálatos tény, hogy a kutya-
tulajdonosok négylábú ked-
venceiket beengedik a játszó-
térre, ami közegészségügyi 
szempontból és a gyerekek 
nyugalma, valamint biztonsá-
ga érdekében elfogadhatat-
lan. E lap hasábjain keresztül 
is kérem – a kulturált együtt-
élés szellemében -, hogy a ku-
tyákat tulajdonosaik a tér déli 
oldalán kialakított kutyafutta-
tóba vigyék. 

Áprilisban ültetjük el a leg-
újabb születésfát, és helyez-
zük ki mellette a 2016-ban 
született kis lakótársaink ne-
veit tartalmazó emléktáblát a 
Szent István parkban, amely-
ben immár ez lesz a hetedik 
fa, amely e szép kezdeménye-
zés széles körű támogatásá-
nak köszönhetően lassan egy 
„kis erdővé” terebélyesedik 
mindannyiunk örömére.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Közös összefogással kulturáltabbá és otthonosabbá 
formálhatjuk környezetünket 

A tavasz beköszöntével, az őszi idő-
szak folytatásaként haladtak az idő-
szaki munkálatok is. Többen jelez-
ték számomra az úthibákat, melyek 
közül javításra kerültek számos he-
lyen. A jó idő beköszöntével lehe-
tőség lesz a gödrök tartós kátyúzá-
sa, remélhetőleg ez is olyan gyor-
san és szervezetten fog működni, 
mint a hidegkátyúzások. Az útja-
vítások felmérése és javítása folya-
matosan történik. Ezzel kapcsolat-
ban ismételten arra kérem kedves 
lakótársakat, hogy az úthibákat je-
lezzék az ugyfelszolgalat@dunake-
szi.hu , vagy számomra a lenti elér-
hetőségemen. A közterületek faül-
tetési programmal kapcsolatban 
többen jelezték számomra faülte-

tési igényüket, melyet továbbítok 
az Önkormányzat illetékes osztá-
lyának. Információim szerint a ki-
ültetések a napokban megtörtén-
nek. Ezzel kapcsolatban arra kérem 
Önöket, hogy ha az Önkormányzat 
által megbízott szakemberek elvé-
gezték a fák elültetését, vállalják az 
ültetett fák gondozását.

Igényeiket az alábbi e-mailben je-
lezzék számomra.

Örömteli, hogy egyre többen 
igénylik a babacsomagokat. Isten 
hozta körzetünk legújabb lakóit: 
Áront, Eliottot, Marcellt, Pétert és 
Lászlót.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpontja 
2017. április 27. 18.00 óra, helyszí-

ne a Bárdos Lajos Általános Iskola. 
Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhető-
ségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

Kedves lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. Az új vá-
rosi stranddal kapcsolatban kér-
dések jutottak el hozzám. Töb-
ben felvetették, hogy miért nem 
a régi stranddal kezd valamit a vá-
ros, azt szerzi vissza, újítja fel. A 
régi strand per alatt áll évek óta és 
a per lefolyása alatt a terület be-
sorolása megváltozott, mivel a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tóság belső vízbázis övezetté nyil-
vánította a területet, ami azt jelen-
ti, hogy a vízügy szakemberein kí-
vül más nem látogathatja. A város 
bíróságon megtámadta ezt a dön-
tést, de pert vesztett jogerősen az 
ügyben, ezért is kezdett az önkor-
mányzat új strandnak alkalmas te-
rület után nézni. Szintén kérdés-
ként merült fel, hogy a Liget utca 
végén milyen kanális ömlik a folyó-
ba, nem veszélyezteti-e az a majda-
ni strandot. A Liget utcánál csupán 
egy csapadékvízcsatorna vize ke-
rül a Dunába. Újabb kérdésként fel-
merült, hogy a kishajót használók-
nak lesz-e valamilyen lehetőségük 
kulturált körülmények között vízre 
tenni a járműveiket. A jelenlegi ter-

vek nem tartalmaznak ilyen lehető-
séget, de a problémát felvetettem 
az illetékeseknek és a tervek még 
alakulhatnak.

A Malomárok lakóparkban élők 
jelezték felém, hogy a területen 
nagyszámban zajló építkezésekből 
sok szemét keletkezik, amelyet az 
építők nem mindig kezelnek meg-
felelően. Kérésemre a közterület 
munkatársai megjelentek a terüle-
ten és felszólították az építőket a 
szabadon álló szemét összegyűjté-
sére, amelynek azok eleget is tet-
tek. A problémára mindenesetre 
hosszú távon oda kell figyelni, mert 
az építkezések folyamatosak.

Jelzést kaptam a Kiserdő utcából, 
hogy egy reggel elszállították az új 
járdaszakasz lezárásaként szolgá-
ló két vasoszlopot. Az oszlopokat a 
Közüzemi Kft. munkatársai vitték el, 
hogy lefessék és megtalpalják őket.

Ismét lehet jelentkezni a járda-
építési programba. A program so-
rán az Önkormányzat adja a térkö-
vet és a szegélyt az új járdákhoz, 
míg a lakosságnak kell a lerakás 
költségeit vállalniuk. 

Még mindig nem kaptam infor-
mációt arról, hogy mikor kerül sor 

a tavaszi fásításra. A beérkezett igé-
nyeket folyamatosan jegyzem. A fá-
sítás során az őszi programból ki-
maradtak élveznek majd elsőbbsé-
get. Folyamatos a télen keletkezett 
kátyúk javítása is, a felfedezett ká-
tyúk bejelentését szintén várom.

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

 
 Csoma Attila

1. sz. választókörzet képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az elmúlt hónapban sor került a Kép-
viselő-testület – általam kezdemé-
nyezett – döntésének végrehajtásá-
ra és a Benedek Elek utcában elhe-
lyezésre került két, a lakosság által 
igényelt forgalomlassító eszköz (köz-
ismertebb nevén: „fekvőrendőr”). Az 
utcában lakók reményei szerint az 
eszközök alkalmazása növelni fog-
ja a közlekedésbiztonságot, amelyet 
véleményem szerint a járda hiányzó 
burkolt szakaszának kialakítása fog 
az elvárható szintre emelni.

Az elmúlt hetekben is folytatódott 
az Önkormányzat által megrendelt 
útkarbantartó tevékenység, amely 
városrészünkben jelenleg a hibák fel-
tárásánál és kijelölésénél tart. Remél-

hetőleg áprilisban a tényleges útbur-
kolat javítások is megtörténnek.

A Piros Óvoda főbejárata előtti járda 
teljes felújítására értesüléseim sze-
rint a Hunyadi János utca felújításával 
egyidejűleg, 2018. évben fog sor ke-
rülni. Mivel ennek a járda szakasznak 
a csapadékvíz elvezetési problémája 
miatt rendszeresen érkeznek hozzám 
lakossági megkeresések, arra kértem 
a polgármesteri hivatal munkatársa-
it, hogy már a teljes felújítást meg-
előzően is tegyenek intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az idén feb-
ruár elején a hóolvadáskor, illetve a 
hirtelen nagy mennyiségű csapadék 
idején rendszeresen tapasztalható 
vízelöntés megszűnjön.

A városrészünkben épülő tanuszo-
da beruházás – kívülről is jól látha-
tó módon - a végéhez közeledik, így 
bízhatunk abban, hogy rövidesen 
megkezdődhet a létesítmény próba-
üzeme.

Észrevételeiket, javaslataikat várom a 
következő elérhetőségeken:
E-mail: 
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt Választókörzeti lakosok!
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Lőrincz Róbert, 
a Kölcsey Ferenc 
városi Könyvtár 

szakmai igazgatója 
köszönetet 
mondott az 

önkormányzatnak 
és munkatársainak 

a felújításhoz 
nyújtott anyagi 

és szakmai 
támogatásért

Dióssi Csaba polgármester avatta fel a város életében fontos szerepet betöltő 
megújult 1. számú Fiókkönyvtárat

Az olvasás napjainkban is fontos része kultúránknak

a VárOsi önKOrMányzat táMOgatásánaK Köszönhetően az elMúlt Két éVben KíVül belül MegúJult a nagy Múltú 
József attila MűVelőDési KözpOnt.  Megszépült a Közel száz éVes épület Külső arculata, úJ színVilágOt KapOtt 
a színházterem, az intézMény MinDennapi funKcióJáhOz alaKítOttáK a belsőtereKet, helyiségeKet. az átalakí-
tásnaK Köszönhetően úJ, nagyObb és napfényes helyiségbe Költözhetett a Kölcsey ferenc VárOsi KönyVtár 1. 
száMú fióKKönyVtára, Melyet Dióssi csaba aVatOtt fel.

A város polgármestere az 
április 3-i avató ünnep-
ségen kiemelte, hogy a 
könyvtári szolgáltatás 

fontos szelete a Dunakeszin igénybe 
vehető szolgáltatások gazdag palet-
tájának. Sokan vannak, akik tanul-
mányaik, vagy egyéb, a művelődés-
hez szükséges olvasmányaikhoz ve-
szik igénybe a könyvtár szolgáltatá-
sait. 

A városvezető elmondta; a statisz-
tikai adatok azt bizonyítják, hogy 
Dunakeszin a modern technika, az 
internet térhódításának időszakában 
sem csökken, sőt még inkább növek-
szik a könyvtárlátogatók száma.  – 
Amikor az interneten két kattintás-
sal megtalálunk mindent, akkor úgy 
gondolom, hogy igen komoly szak-
mai munkát kíván a könyvtárosok-
tól az olvasók megtartása. A József 
Attila Művelődési Központban mű-
ködő könyvtár komoly tradíciókkal 
bír, hiszen egykoron, 1926-ban a Jár-
műjavító alapította, és az üzem házi 
könyvtáraként működött – utalt a 
kezdetekre a polgármester. 

Dióssi Csaba elismeréssel hangsú-
lyozta, hogy a városi fiókkönyvtár-
nak több mint ezer regisztrált olvasó-
ja van, akik között ott vannak nyug-
díjasok is, akik számára a könyvtár 
szolgáltatása rendkívül fontos min-
dennapi életükben. – A város egyik 
legnagyobb civil közösségének, a 
jól szervezett nyugdíjas klub tagsá-
gának többsége életkora miatt ke-
vésbe fogékony az internet világára, 
ám annál jobban igénylik a könyv-

tár szolgáltatásait, amit az új, meg-
szépült környezetbe költözött fiók-
könyvtár teljes mértékben ki tud elé-
gíteni. Az új környezettel szép korú 
lakótársainknak is szeretnék örömöt 
szerezni – jelentette ki Dióssi Csaba, 
aki köszönetét és elismerését fejezte 
ki az átalakítási munkában résztve-
vő valamennyi közreműködőnek. 

A polgármester mindenkit arra 
biztatott, hogy látogasson el a sokkal 
barátságosabbá formált fiókkönyv-
tárba, ahol mindenki megtalálja az 
igénye és kedvéré való kínálatot.  - Jó 
olvasást kívánok mindenkinek, mert 
az olvasás napjainkban is fontos ré-
sze a kultúránknak – mondta befeje-
zésül Dióssi Csaba.

Lőrincz Róbert, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár szakmai igazga-
tója örömét és köszönetét fejezte ki 
kollégái nevében is, hogy az 1. szá-
mú Fiókkönyvtár a régi, zsúfolt, 
ódon falak közé szorított helyiség-
ből egy modern, napfényes környe-
zetbe költözhetett. Köszönetet mon-
dott Dióssi Csaba polgármesternek 
az új bútorzat kialakításához nyúj-
tott jelentős anyagi támogatásért, 
Szabóné Ónodi Valériának, a Duna-
keszi Óvodai és Humán Szolgálta-
tó Központ és Könyvtár vezetőjének 
pedig az ehhez kapcsolódó aktív és 
eredményes közbenjárásáért. Kijárt 

az elismerésből a két könyvtáros-
nak, Nyigrényi Katalinak és Ador-
jáni Zsuzsának, valamint Preysing 
Frigyesnek, aki a modern könyvtári 
bútorokat tervezte, és a költözésben 
közreműködő Közüzemi Nonprofit 
Kft. munkatársainak. 

- A fiókkönyvtár alapterülete az át-
költözéssel 117-ről 141 m2-re nőtt. 
A könyvtárban a több mint 37 ezer 
könyv és audio-vizuális dokumentum 
mellet 30 féle napilap és folyóirat kö-
zött válogathat a közel ezer regisztrált 
olvasó. Három számítógép áll a láto-
gatók rendelkezésére, akik az internet 
mellett a könyvtár elektronikus kata-
lógusát is használhatják – mondta el 
érdeklődésünkre Lőrincz Róbert.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tágasabb, kulturáltabb helyen 
az 1. számú Fiókkönyvtár
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Tuzson Bence: 
A kormány 
számára fontos 
az állampolgárok 
véleménye

Tuzson Bence: 
Brüsszelt meg kell állítani

a MiniszterelnöKi KabinetirODa neMrégiben úJabb neMzeti KOnzultációt inDítOtt. a KOrMány Olyan KérDéseK-
ben Kéri Ki a Magyar eMbereK VéleMényét, aMelyeKben KOMOly VitánK Van brüsszellel – MOnDta lapunK érDeK-
lőDésére tuzsOn bence, a tárca KOrMányzati KOMMuniKációért felelős állaMtitKára, a pest Megyei 5. száMú 
VálasztóKerület Országgyűlési KépViselőJe.

Tuzson Bence kifejtet-
te: a nemzeti konzul-
tációs kérdőíveken a 
bevándorláspolitikánkkal, 

az energiaárak szabályozásával, a kül-
földről támogatott aktivistacsoportok 
átláthatóvá tételével, továbbá az adó- 
és foglalkoztatáspolitikánkkal kap-
csolatos kérdések szerepelnek. A ma-
gyar kormány álláspontja alapvető-
en az, hogy Brüsszelt meg kell állítani, 
nem hozhat olyan döntéseket, amelyek 
hatására sérülhetnek a magyar nemze-
ti érdekek. Világossá kell tennünk te-
hát azt, hogy semmilyen körülmények 
között nem engedünk a brüsszeli nyo-
másnak, nem hagyjuk azt, hogy nélkü-
lünk, a magyar emberek beleegyezése 
nélkül döntsenek olyan fontos kérdé-
sekben, mint az illegális bevándorlók 
kvóták szerinti szétosztása, a magyar-
országi rezsiköltségek megállapítása, 
és ugyanígy nem hagyhatjuk azt sem, 
hogy a jól működő adó- és foglalkoz-
tatáspolitikánkba beleszóljanak, az 
eddig elért eredményeinket tönkrete-
gyék.

A térség országgyűlési képviselő-
jét a néhány hete érvénybe lépett meg-
erősített jogi határzárról is kérdez-
tük. Elmondta: ezen intézkedés ha-
tására az illegális bevándorlók mára 
elkerülik a magyar-szerb határt, el-
lenben megnőtt a nyomás a román-
szerb és a horvát-szerb határon.  

Az új szabályozás nemcsak Magyar-
országot védi, hanem az Európai Unió 
egészét, így a nyugati államok polgá-
rait is. 

A megtett intézkedések dacára a 
migrációs válság továbbra is a min-
dennapjaink része, valós veszély – em-
lékeztetett Tuzson Bence. – Az Euró-
pai Unióban rendszeresen olyan dön-
tések születnek, amelyek ellentétesek 
hazánk érdekeivel. A legutóbbi példa 
erre a strasbourgi bíróság ítélete két 
bangladesi bevándorló kártérítéséről, 
akiket Magyarország visszautasított, 
így vissza kellett menniük Görögor-
szágba, ahol a vád szerint „nem része-
sültek megfelelő garanciákban az em-
bertelen bánásmód valós veszélyével 
szemben”. A bíróság ítélete értelmében 
hazánknak fejenként 3 millió forintos 
kártérítést kell fizetnie a két banglade-
si migránsnak, akik egyébként azóta 
nyomtalanul eltűntek. Az őket képvi-
selő Helsinki Bizottságnak pedig áll-
nunk kell a 2,7 millió forintos perkölt-
séget. Sajnos az is komoly fenyegetett-
séget jelent, hogy ha most kifizetjük a 
Helsinki Bizottságnak megítélt pénzt, 
előbb-utóbb megkezdődik a nagyüze-
mi migránsbiznisz, és akár 40-50 mil-
liárd forintot is kiperelhetnek jogtala-
nul a magyar családok zsebéből – fej-
tette ki a kommunikációs államtitkár.  

Tuzson Bence arra kéri az állampol-
gárokat, hogy lehetőség szerint mi-

nél többen küldjék vissza a konzultá-
ciós kérdőívet. Minden kitöltött kér-
dőív fontos a kormány számára, hi-
szen meggyőződésünk, hogy nemzeti 
ügyeinkben a magyar emberek véle-
ménye a mérvadó, csak a magyar ál-
lampolgárok támogatásával tudjuk ha-
tékonyan védeni a határainkat, így le-
szünk képesek nemzeti kézben tartani 
az adók, a bérek és a rezsi szabályozá-
sát – mondta.

A nemzeti konzultációs kérdőívek 
kipostázása folyamatban van, azok 
nagy része már megérkezhetett a pos-
taládákba. A kérdőíveket 2017. május 
20-ig küldhetik vissza a magyar ál-
lampolgárok.

• Dunakeszi Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
5/2017. (IV. 07.) önkormányzati 
rendelete a partnerségi egyezte-
tés szabályairól

• Dunakeszi Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
6/2017. (IV. 07.) önkormányzati 
rendelete a városi kitünteté-
sek alapításáról szóló 18/2006. 
(VI.30.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetője a Magyar Sajtó 
Napja alkalmából Média Díjat 

adományozott Vetési Imrének, a Dunake-
szi Polgár és a Dunakanyar Régió kiadó-
főszerkesztőjének a korszerű és hiteles 
rendőrségi kép kialakítása és terjesztése 
érdekében megvalósított kiemelkedő te-
vékenysége, az állampolgárok megfelelő 
tájékoztatása érdekében kifejtett magas 
színvonalú közreműködése elismeréséül. 
A kitüntetést dr. Mihály István rendőr dan-
dártábornok, megyei rendőrfőkapitány és 
Beluzsárné Belicza Andrea sajtószóvivő 
adta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Dunakeszin tartott állománygyűlésén. 

RENDELETEK Média dí j
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A látható rendőrség
JaVuló KözbiztOnság, rOMló KözleKeDésbiztOnság. ez Derült Ki a DunaKeszi renDőrKapitány-
ság nyilVánOsságra hOzOtt éVes beszáMOlóJából, Melyet a Márciusi testületi ülésen hall-
gattaK Meg az önKOrMányzati KépViselőK. többeK Között azért is inDítJuK el lapunKban a 
Kapitányság Osztályai, alOsztályai beMutatását, hOgy a Jól MűKöDő testület teVéKenységét 
részletesen is megismerhessék olvasóink.

A közterületen járőrö-
ző Opel Astra rendőr-
autó személyzete, egy 
balesetnél vagy egyéb 

alkalmakkor intézkedő egyenru-
hások, a körzeti megbízottak, ők a 
látható rendőrség, ahogy fogalma-
zott Ádám Balázs rendőr őrnagy, 
a Közrendvédelmi osztály vezető-
je. A legfontosabb személyek a szol-
gálat parancsnokok, akik 24 órá-
ban irányítják beosztottaik mun-
káját. Különböző esetekre reagálva 
megszervezik a rendőri biztosítást, 
a szükséges intézkedések lefolyta-
tását. 

Másik szervezeti egység az ob-
jektumvédelem, melyet hat fegyve-
res biztonsági őr lát el. Ők felügye-
lik a kapitányságon a be- és kilép-
tetést, a gépkocsival történő be- és 
kihajtást, valamint elvégzik a ka-
pitánysághoz tartozó Pest megyei 
rendőrszálló, valamint a megyei 

raktár védelmét is.   Az eljárások-
kal kapcsolatban megtudtuk, hogy 
az osztály korábban közterületi fel-
adatokat látott el, ám 2011-től el-
járásjogi feladattal, többek között 
szabálysértési előkészítő eljárással 
bővült tevékenységük. Két előadó 
végzi ezt a feladatot, ami azt jelenti, 
hogy az előkészítő eljárást követő-
en ennek dokumentumait megkül-
dik az illetékes bíróságnak, amely 
az adott ügyben meghozza a dön-
tést. Ebbe a körbe elsősorban az öt-
venezer forint alatti lopások, csalá-
sok, jogtalan elsajátítások, rongá-
lások tartoznak. Az állampolgárok 
leginkább ezekkel az esetekkel ta-
lálkoznak.

Az osztály fontos feladata a köz-
igazgatási bírsággal sújtandó sza-
bálysértési eljárások lefolytatása. 
A különböző jogsértéseket a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény tételesen felsorolja. Duna-

keszin például gyakran előfordul 
a mindkét irányból behajtani tilos 
tábla figyelmen kívül hagyása. Két 
éve látják el az elektronikus útdíj fi-
zetéssel kapcsolatos ellenőrzési fel-
adatokat is. Ezt a munkát az illeté-
kességi területükön egy kamera se-
gíti.       

Az osztályon 48 fő teljesít szolgá-
latot, ebből huszonketten a közte-
rületen dolgoznak. A nap huszon-
négy órájában egy gépkocsizó jár-
őrpáros látható a városban. Ők sür-
gős esetben közvetlenül elérhetők a 
06-20-961-9837 mobil telefonszá-
mon. Négy körzeti megbízott tart 
közvetlen kapcsolatot a lakosság-
gal. A legfrekventáltabb időszakok-
ban, hét közben nappal, illetve pén-
tek-szombat éjszaka egy-egy körze-
ti megbízotti gépkocsit is útnak in-
dítanak.                 

A körzeti megbízottakat szemé-
lyesen is ismerheti a lakosság. Ki-

emelte közülük az osztályvezető 
Szűcs Iván törzszászlóst, aki több 
mint harminc éve él a városban, 
közel húsz éve dolgozik a kapitány-
ságon és rendkívül alapos személy-
és helyismerettel rendelkezik. 

A járőrszolgálatot tizenkét fiatal 
rendőr látja el, gyűjtik a tapasztala-
tokat ahhoz, hogy szinte ránézésre 
megállapíthassák, ha valaki rossz 
úton jár. Nyolcvan százalékuk már 
öt éve itt szolgál.     

Az elmondottakat úgy összegez-
te az osztályvezető, hogy Dunake-
szi közbiztonsága megfelelő, ne-
gyedik éve a közterületi bűncselek-
mények folyamatosan csökkennek, 
az elfogások száma viszont növek-
szik. Ha rangsorolni kell, elmond-
ható, hogy megyei tekintetben a ka-
pitányság a mezőny első felében he-
lyezkedik el.

Katona M. István 
Fotó: KesziPress
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Ünnepel a Város!
megérkezett a tavasz, s vele 
a szabaDtéri renDezVényeK 
is. az iDei szezont egy három 
napos hosszú hétvégével 
nyitjuk, ahol helyet kap a 
pest Megyei renDőr – és Ka-
tasztrófavéDelmi nap, Duna-
keszi 40. születésnapjának 
programjai és a hagyomá-
nyos majális is.

Április 29-én újra vá-
rosunkban kerül 
megrendezésre a Pest 
Megyei Rendőr – és 

Katasztrófavédelmi nap. Tavaly 
nagy sikernek örvendtek a Ka-
tonadombon mind a közelharc-, 
önvédelem- és fegyverbemuta-
tók, mind a terrorelhárító esz-

közök és felszerelések bemuta-
tói, így ezek a programok idén 
is helyet kapnak a rendezvényen. 
De lesznek interaktív közlekedé-
si játékok, koncertek, kutyás be-
mutatók is.

Április 30-án pedig Ünnepel a 
Város! Idén 40 éve, 1977. április 
1-jén nyerte el Dunakeszi a vá-
rosi rangot, ezt a jeles eseményt 
pedig egy rendhagyó városi szü-
letésnapi bulival ünnepeljük 
meg, szintén a Katonadombon. 
A rendezvény részeként jelen 
lesz a hagyományos vidámpark, 
plusz egy különleges sportsziget-
tel is készülünk, amely kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt mara-
dandó élményt fog szerezni min-
den bizonnyal!

A színpadi programok 11.45-
kor kezdődnek – bemutatkoz-
nak városunk iskoláinak művé-
szeti csoportjai, valamint kon-
certet ad a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar is. 15.20-kor sor 
kerül egy nagyon várt esemény-
re: bemutatjuk a Város Tortáját, 
a Kun Cukrászműhely nugátos-
mogyorós pralinétortáját. A tor-
tát természetesen ingyen meg le-
het majd kóstolni a születésnapi 
rendezvényen. 

A finomságok után 17 órától a 
Retróleum zenekar ad koncertet, 
majd őket 20 órától Tóth Vera 
élő nagykoncertje követi. Söté-
tedés után DJ Dominique és DJ 
ThomX uralják a színpadot, egé-
szen fél 12-ig.

Május elsején sor kerül a ha-
gyományos Majálisra, ahol 
amellett, hogy bemutatkoznak 
a helyi kulturális- és sportegye-
sületek, rengeteg színes prog-
rammal kedveskedünk kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. Vi-
dámpark, rengeteg finomság, 
kézműves árusok sora lesz jelen 
a Katonadombon, 18 órától pe-
dig Vastag Csaba koncertjén bu-
lizhatunk egy jót a hétvége lezá-
rásaként.

Sok szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit, ünnepeljük 
együtt Dunakeszi várossá avatá-
sának 40. évfordulóját!

Dunakeszi 
Programiroda

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar tagjai
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Varga Tibor 
Kölcsey Ferenc 
ma is aktuális 

gondolatát 
idézte: "A HAZA 
MINDEN ELŐT"

Nagy elismerés 
fogadta 

a Dunakeszi 
Radnóti 

Diákszínpad 
műsorát

Dióssi Csaba és Erdész Zoltán 

az 1848-49-es Dicső napOKra eMléKezVe Március 15-én Délelőtt a ’48-as fOrraDalOM Jeles napJánaK eMlé-
ket állító városi téren Varga tibOr, a raDnóti MiKlós giMnáziuM igazgatóJa MOnDOtt ünnepi beszéDet.  
az ünnepi eseMényen a DunaKeszi raDnóti DiáKszínpaD tagJai KOrhű öltözéKben MutattáK be nagy 
siKerű MűsOruKat. a VárOsi renDezVényen KözreMűKöDött a DunaKeszi KOncertfúVósOK zeneKara. 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól 
kebeledbe, s fiadnak/Hagyd örökűl 
ha kihúnysz: A HAZA MINDEN 
ELŐTT.”  Kölcsey epigrammájának 
figyelmeztető gondolataival köszön-
töm Önöket nemzeti ünnepünkön 
– kezdte beszédét a szónok, aki így 
folytatta: „Egy lelkében elbizonyta-
lanodó, fogyatkozó nemzet tekint a 
mai napon történelmének mélységes 
mély kútjába, hogy belemerítse lel-
két a hazafiság és nemzeti összefogás 
feledhetetlen korszakába. Az örök 
márciusra emlékezünk, Petőfibe és 
a márciusi ifjakba kapaszkodunk, 
az ő bátorságukat és tettrekészségü-
ket idézzük fel, mint már oly sokszor, 
amikor önzésünk és egymásnak fe-
szülésünk okán eltűnni látszanak 
közös céljaink. Összegyűjtöttünk 
immár mindent, ami elválaszt, ami 

megkülönböztet bennünket, de léte-
zik-e még valami, ami összeköti, ösz-
szefogásra készteti közösségeinket? 
Saját önös érdekeinket már fölismer-
tük, de látjuk-e a haza és a nemzet 
valódi érdekeit is, meghalljuk-e a kor 
hívószavait, melyek önzetlenségre, 
önfeláldozásra, összefogásra figyel-
meztetnek? Megtalálni véltük azo-
kat az értékeinket, amelyeket a közös 
Európának adhatunk, amelyekkel - 
úgy gondoltuk - gazdagíthatunk má-
sokat, csak valami nagyon fontosról 
feledkeztünk meg. Arról, hogy meg-
maradásunk és erőnk forrása soha-
sem a jólét hamis illúziója volt, ha-
nem megszenvedett magyarságunk. 
Történelmünk azon erkölcsi alapál-
lása, miszerint A HAZA MINDEN 
ELŐTT” – mondta Varga Tibor.

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc idején tanúsított példa-
nélküli nemzeti összefogásról így 
beszélt: „Sokféle cél, sokféle elkép-
zelés és ellentét forrt eggyé a forra-
dalom és szabadságharc hónapjai-
ban, hogy innen, közel 170 év távo-
lából is rácsodálkozzunk: élt egykor 
egy olyan nemzedék, amelyik való-
ban képes volt mindenét feláldozni, 
hogy a nemzet megmaradjon. Hogy 
mi, mai magyarok az ő felemelő pél-
dájuk láttán végre megértsük: csak 
együtt van esélyünk a felemelkedés-
re.”

A dicső forradalom és szabadság-
harc bukásának okairól így beszélt 
Varga Tibor: „A korszak uralkodó-
házai félretéve egymással való ellen-
téteiket rövid idő alatt eloltják a né-
pek tavaszának fáklyáit. A mi sza-
badságunk tüze lobog legtovább, 
hogy az akkori Európa két legma-
radibb uralkodóházának összefogá-
sával, a császári sas és orosz medve 
nászával tiportassék el. Világosnál a 
magyar szabadságra sötét lepel bo-
rul. A legsötétebb terror és önkény-
uralom edzi a kor magyarjainak lel-
két, hogy a nemzet elvigye keresztjét 
Aradra, melyet Kossuth jellemzett a 
legtalálóbban: „Arad pedig a magyar 
Golgota”. Arad az a vesztőhely, ahol 
egy soknemzetiségű ország szabad-
ságvágyát feszítik keresztre, hogy 

halálában keljen örök életre, ott lép-
jen át az idő és tér korlátain, és beköl-
tözzék a történelem azon titkos zu-
gaiba, ahol csak mi magyarok értjük 
és érezzük meg annak felelősségét, 
micsoda nagyszerű sorsok örökösei 
és továbbvivői vagyunk.”

A Radnóti Miklós Gimnázium 
igazgatója ünnepi beszédét mind-
annyiunk számára követendő örök-
becsű fohásszal zárta: „Amikor ösz-
szefogunk bármilyen ügyben, a haza 
föltámad, s amikor egymásnak sze-
gülünk, a haza erejét vesztve eler-
nyed. Persze lehet vitatkozni, sőt kell 

is, még ellenfelei is lehetünk egymás-
nak, de ellenségek soha. Mert túl ki-
csi már ez az ország és túlságosan 
nagyok azok a globális kihívások, 
amelyek amúgy is apasztják erőin-
ket. Minden napunk kezdődjön ez-
zel az egyszerű üzenettel: „A HAZA 
MINDEN ELŐTT.”

Fiainknak pedig Tamási Áron 
gondolatát adjuk útravalóul, mielőtt 
elindulnak a nagyobb lehetőségekkel 
csalogató Nyugat felé: „A madárnak 
szárnya van és szabadsága. Az em-
bernek pedig egyetlen szülőföldje – 
és sok kötelessége.”

Az ünnepi megemlékezés végén a 
városi önkormányzat nevében Dióssi 
Csaba polgármester és Erdész Zoltán 
alpolgármester helyezett el koszorút 
a Március 15. emlékműnél, majd sor-
ban az iskolák, intézmények, a pár-
tok és civil közösségek képviselői. 

A szerk.
Fotó: Vörös István

Varga Tibor: Csak együtt 
van esélyünk a felemelkedésre
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az 1848-49-es fOrraDalOM és szabaDságharc 169. éVfOrDulóJán renDezett ünnepségen főhaJtással tisztelgett 
erDélyi testVérVárOsában a lánglelKű Költő szObránál DunaKeszi VárOs önKOrMányzatánaK KülDöttsége.

A Hargita megyei magyar lakta tízez-
res városban március 15-én délelőtt 
10 órakor ünnepélyes zászlófelvonás-
sal kezdődött az egész napos ünnep-

ség a Millecentenáriumi emlékműnél, melyen 
Székelykeresztúr testvérvárosai közül Dunake-
szi és Karcag Város Önkormányzatának delegá-
ciója vett részt.

A főtérről az ünneplők a Gyárfás kúria kert-
jébe vonultak, ahol Petőfi Sándor 1849. július 
30-án az utolsó estét töltötte mielőtt másnap el-
indult a végzetes fehéregyházi csatába. A köl-
tő emlékét őrző körtefa mára kiszáradt, de a 
székelykeresztúriak Petőfi Sándor iránti rajon-
gása és hűsége lankadatlan, akik a több évszá-
zados vén körtefa mellett március 15-én ünne-
pélyesen ültették el a nagykedei fáról származó 
oltványt, amely így visszatért felmenője mellé. 
Bem Apó és katonái is a székely kis városban éj-
szakáztak a tragikus végzetű csata előtt, mely-
nek magyar vérrel áztatott harcmezejéről a tá-
bornak sikerült elmenekülnie, ám Petőfi Sán-
dor elesett, akinek holtestét – a helyi legendári-
um szerint hosszú évek rejtegetése után – 1902. 
október 25-én újratemették a város fölé emel-
kedő hegyoldalban, a timafalvi temetőben. A 
keresztúriak az óta is büszke szeretettel gon-
dozzák – mint vallják - „a mi Petőfink” legen-
dai sírhelyét.   

Miközben a székely viseletbe öltözött fia-
talok elültették a múlt és a jövő gyökereit ösz-
szekötő facsemetét, a színpadon a hálás utókor 
képviselői felidézték a hely és a korszak törté-
nelmi jelentőségét. A körtefa szimbolikus je-
lentőségéről és folytonosságáról Sándor-Zsig-
mond Ibolya, a városi Molnár István Múze-
um muzeológusa, igazgatója, Petőfi-kutató 
beszélt, aki több igényes kivitelű és rendkívül 

tartalmas könyvben emlékezik meg a költőről, 
a székelykeresztúriak hűséges ragaszkodásáról.

A történelmi egyházak templomaiban tar-
tott istentiszteletek után az ünneplő tömeg a 
ragyogó napfényes időben a református temp-
lomból kihozott országzászló mögé felsorakoz-
va vonult a főtérre, ahol déli tizenkét órakor 
megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. A ma-
gyar szabadságharc legendás alakjának szobra 
előtt főhajtással tisztelgett a dunakeszi küldött-
ség vezetője, Kárpáti Zoltán, önkormányzati 
képviselő, külkapcsolatokért felelős tanácsnok, 
dr. Molnár György, Dunakeszi jegyzője és Tóth 
Csaba rendőr ezredes, Dunakeszi rendőrkapi-
tánya (képünkön).

Az ünnepi szónokok mély átéléssel méltatták 
az 1848-49-es magyar forradalom és szabad-
ságharc történelmi jelentőségét, a nemzet bátor 
kiállásának máig ható üzenetét.

„Ha elhangzik a Talpra magyar - mindenki-
nek értenie kell, hogy mit is jelent, s minden-
kinek tudnia is kellene, hogy mi az, amit lel-
kesen és örömmel fel kellene vállalnia. Mi 
itt, Székelykeresztúron tudjuk, és vállaljuk” - 
mondta ünnepi köszöntőjében Rafai Emil. A 
város polgármestere kijelentette többszörösen 
szeretik március 15-e ünnepét, mert nincs ben-
ne semmi, ami megalkuvásra késztetne. "Mert 
benne közel jönnek hozzánk olyan magyaros 
megnyilvánulások, amikben teljes vitézséggel 
és elszántsággal hőstettek emlékei és hírei vil-
lanyoznak fel. Szeretjük ezt az ünnepet, mert 
nem emlékeztet semmi olyanra, ami miatt le-
sütött szemmel, szégyenkezve vagy pirulva kel-
lene állni, mert együtt jár vele az a reménység, 
hogy lesz még magyar értékeket, lelki és szel-
lemi örökséget felvállaló, magát itthon jól érző 
ifjúság.”

A város polgármestere azt kívánta, hogy 
azért szeressék a jövőben még jobban ezt az 
ünnepet; "Mert azt a Petőfi körtefát, ami ki-
száradt, és amit - követve az igazi vérvonalat - 
ma szerencsésen újra ültethettünk, az eredeti-
ről származó oltványokon keresztül, évszáza-
dok múlva is felelős ifjúságunk elszánt tagjai 
gondozhassák, itt Székelykeresztúron, a Gyár-
fás kertben."

„Mekkora nagybetűs EMBERnek kell len-
ni ahhoz, hogy hőssé merjünk és tudjunk vál-
ni néhány perc, néhány óra, néhány nap alatt? 
- tette fel a kérdést Bíró Rozália országgyűlési 
képviselő, a városi ünnepség szónoka, aki így 
folytatta: „S válasz jön Petőfi lelkéből, szinte fo-
hászként: "Legyek fa, melyen villám fut keresz-
tül/ Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül!/
Legyek kő szírt, mit a hegyről a völgybe/Eget-
földet rázó mennydörgés dönt le."

A szónok újabb kérdéssel fordult a többezres 

emlékezőhöz: "Hiszen mit tehetünk, mi ma-
gyarok, Székelyföldön, Erdélyben, Partium-
ban? Számszerű kisebbségként, de nem nem-
zeti kisebbségként, itt a szülőföldön? Állni..., 
földbe gyökerezett lábbal állni, ha kell. Egye-
nes gerinccel, felemelt fejjel, hogy mindenki 
lássa, aki a szemünkbe néz azt a nemzetszere-
tetet, amelyet őseinktől örököltünk, azt az el-
szántságot, amelyet az 1848-as hőseinktől ta-
nultunk, azt a konok kitartást, amelyet nagy-
apáink hagytak ránk és azt a szent szeretetet, 
amellyel az anyák engedik el ifjaikat, hogy hős-
sé váljanak, és tetteik fénye átragyogja a száza-
dokat."

 A város főterén rendezett március 15-i ün-
nepség látványos kulturális műsorral folyta-
tódott. Az egész napos ünnepi megemlékezés 
táncgálával zárult a művelődési házban. 

A dunakeszi küldöttség felkereste 
Farkaslakán Tamási Áron sírhelyét, főhajtással 
tisztelgett Orbán Balázs emlékhelye előtt, aki 
végakarata szerint egykori birtoka, a Székely-
udvarhely melletti szelykefürdői domboldalon 
nyugszik, ahol tíz székely kapu alatt sétálva jut-
hatunk el a legnagyobb székely sírjáig.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakesziek főhajtása Petőfi Sándor 
székelykeresztúri szobránál

Petőfi körtefája 
a székelykeresztúri Gyárfás kúriában
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Nemzeti Ünnepünk, Már-
cius 15-e alkalmából a 
Köztársasági elnök által 
adományozott Magyar 

Arany Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetésben részesült, Dunake-
szi várossá avatásának 40. évforduló-
ja alkalmából április 1-jén rendezett 
városi ünnepségen pedig átvehette 
a Dunakeszi Város Képviselő-testü-
lete által adományozott „Dunakeszi 
Város Díszpolgára” kitüntető címről 
szóló okiratot.  

– Milyen érzés, amikor reggel nem 
hallja a becsöngetést? 

– Még nagyon furcsa. Kisebb fel-
adataim vannak, amelyek az iskolá-
hoz kötnek. Viszont már több időt 
tölthetek a feleségemmel és az uno-
kámmal. De lesz azért dolgom. Szer-
veződik a katolikus általános iskola 
és az előkészítésben szívesen válla-
lok feladatot, ez lelki elkötelezettség 
is részemről.  

– Mi inspirálta fiatalon, hogy pe-
dagógus legyen?

– Részben személyes példák. Volt 
egy nagyon kedves testnevelő taná-
rom a gimnáziumban, aki bátorí-
tott, hogy tovább tanuljak. A közép-
iskolában olyan osztályba kerültem, 
ahol sokféle összetételű tanuló volt. 
Gyakran segítettem a társaimnak 
matekból, fizikából és azt éreztem, 
hogy szívesen tanítanék. Végül a ta-
náraim buzdítottak arra, hogy ezen 
az úton haladjak tovább.

– Hol és mikor született?
– Kosdon születtem 1953-ban. 

Egyetlen gyermek voltam, édes-
anyám téesz tag, édesapám asztalos 
volt. Kilenc testvére közül ő volt a 
legfiatalabb s mindenáron azt akar-
ta, hogy tanuljak. Az udvarunkban, 
egy másik lakásban Biber Józsefné 
Ági néni lakott a férjével. Ő óvónő 
volt, sokat foglalkozott velem, a hu-
mán érdeklődésemet neki köszönhe-
tem. 

– Ezek a meghatározó gyökerek. 
És hogyan tovább?

– Vácon, a Géza király téri gimná-
ziumban tanultam. Kitűnőre érett-
ségiztem, elsőre felvettek a Szege-
di József Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Kar matemati-
ka-fizika szakára, amit egy év sorka-
tonai szolgálat után kezdtem el. Saj-
nos közben meghalt édesapám, ez 
nagy trauma volt számomra is, édes-
anyám mindent átvállalt azért, hogy 
tanulhassak. Bizonyos segítséget je-
lentett, hogy kaptam megyei ösztön-
díjat. Az egyetemet 1977-ben végez-
tem el. Feleségemmel, Vékony Mári-
ával 1975-ben házasodtunk össze. A 
mi kapcsolatunk diákszerelem volt, 
még a középiskolában ismerked-
tünk össze. Két éve nyugdíjas, előt-
te a mostani Fazekas iskolában igaz-
gatóhelyettes és testnevelő tanár volt.

– Akkor egyértelműen Dunake-
szire vezetett az útja…  

– Ötödévesen, egyéni levelezőként 
a mai Bárdos iskolában kaptam ál-
lást, akkor ott működött a gimná-
zium. Novák István volt az igazga-
tó, és nagyon jó tantestületbe kerül-

tem. Az egyik matematika tagozatos 
osztályomban, heti hét órában taní-
tottam a tantárgyat. Sok tapasztala-
tot szereztem ebben a feszített tem-
póban.  

– Végleg eldőlt, hogy itt folytatja 
pályafutását….

– Mégis, tíz év után elmentem a fő-
városba az akkor induló Babits Mi-
hály gimnáziumba. Sok feladat volt, 
az iskolát „ki kellett találni”. Megha-
tározó időszaka volt pedagógus pá-
lyafutásomnak, de mégis számom-
ra idegen maradt a nagyváros, így 
öt év után visszajöttem, hiszen min-
den ide kötött, a család, a barátaim. 
1991 szeptemberében Szabados Mik-
lós igazgató visszafogadott. Egy év-
vel később lemondott, megbízással 
én vettem át a helyét. A pályázatom 
sikeres volt, és 1992 szeptemberétől 
végleg megkaptam az igazgatói fel-
adatkört. 

– Ekkor már a jelenlegi helyén 
volt az intézmény… 

– Igen. Akkor indult a nyolc osztá-
lyos gimnázium, a pedagógiai prog-
ramot meg a tantervet még az elő-
döm, valamint Kárpáti Zoltán veze-
tésével az akkori pedagógus kar dol-
gozta ki. Az iskola fejlődésében ez 
meghatározó jelentőségű volt. A kö-
vetkező lépés a nyelvi előkészítő év-
folyam indítása, ebben országosan 
az elsők között voltunk és mára az 
iskola egyik sikerágazata lett. 

– A gimnázium folyamatosan fej-
lődik, ma már rangot jelent Radnó-

negyven év a peDagógus pá-
lyán, ebből egy eMberöltőnyi 
iDő, huszOnöt esztenDő az igaz-
gató „széKben”. Varga tibOr, 
a raDnóti miklós gimnázium 
nyugalOMba VOnuló tanára és 
igazgatója Jelentős életMűVet 
tuDhat magáénak. a kollégái-
val együtt elért ereDmények, 
sikerek, a tanintézmény rang-
Ja tOVább Vihető, elegenDő 
alap a JöVő száMára.  

A díszpolgár sikeres életútja

Negyven éve a pedagógus pályán
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A civil közösségek, tudósok, művészek 
által alapított díjat nívós kulturális 
műsor keretében adták át az idei ki-
tüntetetteknek, köztük Sajdik Ferenc, 

Kossuth,- Munkácsy,- Prima Primissima- díjas 
grafikusművésznek, karikaturistának, aki gyer-
mekkorát Dunakeszin töltötte, Vácon pedig állan-
dó életmű kiállítása, a Mosolyalbum alkotásai bi-
zonyítják Istenáldotta tehetségét.

A díjátadó után a Dunakanyar Régiónak és a 
Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Sajdik Ferenc 
meghatódottan beszélt az elismerésről, melyet a 
tudományok szentélyében, a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében vehetett át „gondolkodó 
fejektől”, aminél szerinte nagyobb dicséret nin-
csen. Boldog, hogy Vác díszpolgára lehet, de min-
den álma Dunakeszin van. Az egykoron 650 ezer 
példányban megjelenő Ludas Matyi sztár grafi-
kusművésze, karikaturistája az ezredforduló óta 
újságoknak már nem rajzol, helyette táblaképeket 
készít, könyveket illusztrál nagy élvezettel.

- Minden álmom Dunakeszin van. Olyan embe-
rekkel álmodom, akik az életben nem jártak Du-
nakeszin. Beleégett az emberbe gyerekkorának 
helyszíne, minden emléke. Számomra ez a haza, 
ahol az ember és családja gyerekkorában élt. Nagy 
a kötődésem Dunakeszihez – mondta elérzéke-
nyülve a népszerű grafikusművész, karikaturista, 
akinek zsoké édesapja nevét utca viseli az alagi ló-
versenypálya közelségében.

- Nagy öröm számunkra, hogy apuról és néhány 
kollégájáról utcát neveztek el Dunakeszin, ahová 
addig mindig kimentünk, amíg rendeztek lóver-
senyt. De napjainkban már nem járok ki, inkább 
csak rajzolok.

- Az ön művészete, rajzainak csodálatos vilá-
ga, Dunakeszi iránti rajongása a tavaly áprilisi 
kiállítása alkalmával zsúfolásig megtöltötte tisz-
telőivel a József Attila Művelődési Központ kiál-
lító helyiségeit. A város egyik közismert pedagó-
gusa, Harangozó Katalin kezdeményezésére pe-
dig aláírásgyűjtést indítottak el azzal a javaslat-
tal, hogy díszpolgári címmel tüntesse ki önt az 
önkormányzat. 

-  Nagyon megtisztelő a kezdeményezés, ami-
nek örülök, de nem látom indokoltnak, hiszen 
Vácon már kitüntettek díszpolgári címmel Papp 
László galériatulajdonos javaslatára, aki a főté-
ren létrehozta állandó kiállításomat, a Mosolyal-
bumot. Ezer szállal kötődöm Dunakeszihez, de a 
„kézzel fogható” alkotói munkásságom Vácon van 

jelen. Természetesen, örülnék, ha Dunakeszin is 
létrejönne valami hasonló.

- Mit jelent az ön számára a Kossuth-, a Mun-
kácsy-díj mellett a Magyar Örökség-díj, melyet 
tudósokból, művészekből, irodalmárokból, egy 
szóval civilekből álló bizottság adományozott?

- Úgy érzem ez a legnagyobb kitüntetés, amit 
ma itt a Tudományos Akadémia dísztermében át-
vehettem. Felemelő érzés, nagy kitüntetés, hogy a 
Magyar Örökség-díj adományozóinak köszönhe-
tően bekerülhetem a Magyarság Láthatatlan Szel-
lemi Múzeumába.

- Rendkívül tartalmas és sikeres évtizedek van-
nak ön mögött, ismerjük és szeretjük rajzait, hí-
res karaktereit. Mi az ön művészi, alkotói hitval-
lása, ars poeticája? Mire gondol, amikor leül raj-
zolni, mi az, amit szeretne átadni az embereknek? 

- Amikor leülök rajzolni, azt tudom, hogy miről 
szól a tárgy, de fogalmam sincs, hogy mi lesz be-
lőle. Ekkor még nem tudja az ember, hogy milyen 
lesz az alkotás, a megrajzolt figura hatása később 
alakul ki. Az a helyzet, hogy nagyon egyszerű az 
ars poeticám; egy másodpercre mosolyt csalni az 
emberek arcára. Különösen fontos ez a mai világ-
ban. Nagyon szép szakmának tartom, amit évtize-
dek óta művelhetek.

- Mit tapasztal, vannak-e önhöz fogható tehet-
ségek az országban?

- Tehetség van, csak kifutási lehetőség nincs. Az 
előtt nagy iskola volt a Ludas Matyi, amely bizto-
sította a megjelenés lehetőségét. Sajnos most nincs 
ilyen, pedig az újság az alkotó számára nagy neve-
lő, mert a nyomtatásban megjelent rajzon felfede-
zett hibát a következő alkotáson ki tudja javítani.

- Mit üzen a ma kezdő fiatal művészeknek?
- A tehetség mellé kitartást, és „büdös” nagy 

szorgalmat.
- Olvasóink nevében is köszönöm a beszélge-

tést, sok szeretettel gratulálok a Magyar Örök-
ség-díjhoz!

- Én köszönöm a dunakesziek és a váciak érdek-
lődését, akiket sok szeretettel üdvözlök. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

a magyar ÖrÖkség-Díjat iDén heten ve-
hették át a magyar tuDományos aka-
DéMia DíszterMében renDezett ünnep-
ségen március 25-én. a jeles eseményen 
megjelent kitüntetetteket és alkotó-
társaiKat, a Közel négyszáz ünneplőt 
hámori józsef professzor, a mta ren-
Des tagJa, a Magyar öröKség DíJ bizOtt-
ság elnÖke kÖszÖntÖtte.

Sajdik Ferenc: Minden 
álmom Dunakeszin van 

tis diáknak és tanárnak lenni. Mi-
nek köszönhető ez?  

– Lépést tartottunk a lakosság-
szám folyamatos emelkedésével. 
Megnőttek az igények a továbbta-
nulásra, s ennek most már nagyon 
magas szinten tesz eleget az intéz-
mény. Aki itt végez, tovább tud ta-
nulni, képessége szerint el tud he-
lyezkedni. 

– Ha visszatekint az eltelt negyed 
századra, mit említ a legszíveseb-
ben?     

– Nagyon jól alakult az igényes 
pedagógusok összetétele, ők adták 
és adják az iskola arculatát.  Voltak 
nehéz időszakok, például, amikor a 
város anyagi nehézségekkel küzdött, 
és ez érintett minket is. De a min-
denkori városvezetés arra vigyázott, 
hogy a gimnázium jól működjön. Az 
elmúlt 25 év a folyamatos változás 
időszaka volt. Nekem két nagy sze-
rencsém van. Az egyik, hogy nagyon 
jó képességű gyerekkel tudtunk pro-
fesszionális tanári kar közreműkö-
désével foglalkozni, és ez utóbbi a 
második. 

– Már említette a családot. Két 
fia van, ők mivel foglalkoznak?

– Mindkettő Radnótis volt. Balázs 
az idősebb, László a fiatalabb. Ők 
nyomdaipari területen helyezked-
tek el. Balázs egy nagy cégnél nyom-
dai előkészítéssel foglalkozik. Laci 
pedig speciális nyomdai szoftverek 
és gépek forgalmazásával foglalko-
zik, sokat utazik, jelenleg üzleti úton 
van Ausztráliában, ők ajándékoztak 
meg a most már közel egyéves uno-
kával. Amíg dolgoztam, a feleségem 
nagyon sokat segített, itthon több-
letfeladatot vállalt. Korábban ő is ré-
szesült városi pedagógus kitüntetés-
ben. Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom a most kapott elismeréseket. 
Mindkettőt közösségünk elismeré-
sének is tartom, hiszen munkatár-
saimmal együtt értük el az eredmé-
nyeket. 

– Kicsit átalakítva az ismert jel-
mondatot, Dunakeszi az Ön városa 
is?

– Igen. Nagyon szeretem a hivatá-
somat, ezt gyakorolhattam, melyhez 
minden feltételt megkaptam a diá-
koktól, a kollégáktól, a mindenko-
ri városvezetéstől. Huszonöt év alatt 
szinte mindent elvégezhettem, amit 
akartam. Nagy szeretettel megyek 
haza a szülőfalumba, de ami nekem 
a világot jelenti, és ami igazán fon-
tos a családom mellett, az Dunake-
szi, melyet otthonomnak érzek.

Katona M. István
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2017. ÁPRILIS - MÁJUSI PROGRAMJAI

VOKE József Attila Művelődési Központ

Április 21. péntek 18 óra
Tánc Világnapja

Április 22. szombat 10-14 óráig
A költészet napja. 

Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
klubjainak vetélkedője 

a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 
szervezésében,

Arany János műveiből.

Április 23. vasárnap 18 óra
II. Tavaszi Hastáncest

Jegyár: 
elővételben: 1.500,-Ft; helyszínen: 2.000,-Ft

Április 27-28. csütörtök-péntek
Színházi előadás Martikán Erika színjátszó 

társulatának szervezésében.
Címe: Hófehérke

Időpontok: 
2017. április 27. 10.00 és 14.30
2017. április 28. 10.00 és 18.00

Április 29. szombat 18:00 óra
Szuppán Irén Alapítvány Gálaműsora

Május 3. szerda 14 óra
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Anyák napja; „táncos mulatság”

Május 4. csütörtök 18 óra
„Mozdulj Dunakeszi” interaktív előadás

Május 6. szombat 9-13 óráig
Bababörze

Május 12-14. péntek-vasárnap
Kockashow

/lego kiállítás/

Május 17. szerda 14 óra
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Meghívott vendégek: 
Dr. Rubovszki Zsófia és Szabóné Ónodi Valéria

„Információ időseknek a Szociális szolgáltatás,
Szociális ellátás helyzetéről”

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

Rendezvénysorozat 
az 1956-os Forradalom tiszteletére

Jubileumi kiállítás
Időpont: 

április 7. péntek 18:00 óra
Szakáll Lászlóné helytörténész 

gyűjtemény alapján.

Hajnal Géza irodalomtörténész 
előadása
Időpont: 

április 9. vasárnap 18:00 óra
„Vagyok, mert hiányzom 

Valahonnan” - Gérecz Attila a 
szabadság költője.

Közreműködik Fehérváry Lilla, az 
Abajdóc Kórus,

a Sziget Hangja Kórus, a 
Zöldsziget Táncegyüttes 

és a Szigeti Veszedelem Zenekar.

„Egybeomlott könny és vér…”
Időpont: 

április 20. csütörtök 11:00 óra
Helytörténeti emlékműsor 

versekkel.
Rendező: Hoványné Martikán 

Erika
Koreográfia: Gyúró Tamás

Díszlet: Filyó Gábor

A Szirt Együttes ünnepi műsora
Időpont: 

április 20. csütörtök 19:00 óra
Közreműködnek:

Cecilia Lloyd és Andrássy Frigyes 
operaénekes,

Körtvélyessy Zsolt színművész,
valamint zongorán játszik 

Andrássy Krisztina

Gulyás Martin történész 
előadása
Időpont: 

április 25. kedd 18:00 óra
Az előadás címe: 1956 

értelmezésének lehetőségei és 
útjai:

emlékezetpolitika, múltfeltárás, 
ismeretterjesztés.

Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ

Dunakeszi, Állomás sétány 17.

Információ: 
+36 27/543-225, +36 30/618-6833

www.vokejamk.hu

A város polgármestere sok szeretettel gratulált a 
fiatal házaspárnak, gyermekük, Áron születé-
se alkalmából, akiknek kedves szavak kíséreté-
ben adta át az önkormányzat 500. babacsomag-

ját, amely számos praktikus ruhaneműt – köztük -, takarót, 
törülközőt, bodyt és pelenkát is tartalmaz. A polgármester-
rel együtt sorolta jó tanácsként Szabó József, a körzet önkor-
mányzati képviselője, hogy Vámos Robi grafikusművész ál-
tal tervezett, személyre szóló „kincses ládában” mi mindent 
lehet megőrizni féltett kincsként a csecsemőkorból, hogy ka-
maszként majd rácsodálkozhasson Áron. Az önkormányzat 
másik, igen népszerű akciójaként a babacsomagban lapult az 
oltási támogatásról szóló tájékoztat is, amit ugyancsak öröm-
mel fogadtak a boldog szülők, akik a Dunakeszi Polgárnak el-
árulták, hogy Áron nagyon jó alvó, aki 2017. január 30-án, 
3340 grammal, és 54 centivel született. 

Áron édesapja egy dunakeszi cégnél műszaki előkészítő-
ként, míg édesanyja egy nagy baba áruházláncnál dolgozik 
gazdasági ügyintézőként. 

– Jó érzéssel fogadtunk az önkormányzat és a polgármester 
úr kedves figyelmességét. Meghatóan szép élmény számunk-
ra, hogy osztoznak családunk örömében, támogatnak ben-
nünket a babacsomaggal, amit nagyra értékelünk, mert gyor-
san fogyó és igen drága kellékekkel enyhítik kiadásainkat – 
mondta köszönettel a hangjában az édesanya. 

A boldog szülőktől megtudtuk, hogy mindenképpen sze-
retnének még egy gyermeket. – Kettő a minimum, de majd 
meglátjuk, hogy hány testvére lesz Áronnak – hangzott az 
édesanya csilingelő kijelentése. A Szent István utcában, a 
templommal szemben lévő családi házukban jelenleg az át-
alakítási munkálatokat végzik, készül a gyerekszoba, a kis 
Áron, és majd a tesók boldog „fészke”.  Emiatt nem tudták 
otthonukban fogadni a polgármestert, aki örömmel hallot-
ta és bíztatta a Tivadari házaspárt az újabb gyermekek vál-
lalására, mert mind mondta: négy gyermekes édesapaként ő 
már tudja, hogy milyen nagy örömöt jelentenek a gyermekek. 

A babaköszöntő csomagot egyébként a védőnőknél kihe-
lyezett kérelmek segítségével, illetve a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán tudják igényelni a szülők.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dióssi csaba pOlgárMester egy gyönyörű Virág-
csOKOrral fOgaDta DOlgOzószObáJában a bOlDOg 
éDesanyát, tiVaDari balOgh anDreát, aKi férJéVel, 
tiVaDari gábOrral, és az ünnepelt Kis csöppség-
gel, a három hónapos áronnal érkezett, hogy át-
vegyék az Önkormányzat ajánDékát.  

Áron kapta a jubileumi 
babacsomagot
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Amikor 2005-ben a Me-
gasztárban feltűnt, ak-
kor a zeneértők nagy 
része úgy vélte, Bel-

la Levente előtt fényes karrier áll 
a magyar könnyűzenei életben. 
Nos, a Dunakeszin élő, egygyer-
mekes apává váló zenész sokszor 
bizonyított már a színpadon az-
óta, ám komoly médiaszereplő-
ként is megismerhettük azóta.

„Aki tényleg ismer engem, az 
nevet azon, hogy én meg a ko-
molyság. Műsorvezetőként is 
imádom a munkám, ráadá-
sul most végre lehetőségem van 
olyan műsorokat csinálni, ami 
politikailag középen áll. Persze a 
baloldalnak még mindig náci, a 
jobbnak pedig komcsik vagyunk, 
és vélhetően ezen már nem is le-
het változtatni” – jelentette ki 
Bella Levente.

Nem titkolta, miután a zené-
léssel sokkal régebb óta foglal-
kozik, mint a műsorvezetéssel, 
abban biztos, hogy ezt nem fog-
ja sohasem elengedni. Úgy véli, 
zenészként nagyon keveseknek 
adatik meg, hogy tisztességesen 
megéljenek, de akkor is azt vall-
ja, a zenész Bella Levente az igazi 
énje. Ráadásul nemrég alapított 
új zenekarával, az Audioshake-
kel nagyon komolyan veszik a 
közös munkát.

„A barátaimmal indítottuk el a 
bandát, és a lehető legprofibban 
állunk mindenhez, ami a zenei 
előrejutásunkat segíti. Végre van 
egy együttes, amit teljesen a ma-
gaménak érzek, amelyben dal-
szerző, szövegíró, basszusgitáros 
és énekes vagyok. Mindent közö-

sen csinálunk egyébként, a zene-
kar menedzselésétől kezdve a kö-
zösségi portálon való jelenlétün-
kön át a hangszerelésig” – árulta 
el Levente.

A csapat négy főből áll, és raj-
ta kívül igazi rockfej minden tag. 
Eladható rockot játszanak, dalla-
mos, a közönség által jól énekel-
hető saját számaik vannak. An-
golul és magyarul.

„Nagy vágyunk, hogy a ma-
gyar zenei piacon kívül német 
nyelvterületen is képesek leszünk 
karriert befutni. Ezért írunk an-
gol és magyar szöveget is a da-
lokhoz. Egy biztos, nincs egysze-
rű dolgunk, jól tudjuk, sok a va-
dász és kevés a foka, de hiszünk 
magunkban” – ecsetelte a zenész.

Itthon már be is mutatko-
zott az együttes, a Hooligans 
előzenekaraként nagy sikert 
arattak, míg június közepén a 
Kowalski és a Vega formációval 
koncerteznek. Ám van egy nagy 
álma, Dunakeszi lakóinak is sze-
retné bemutatni a zenekarát.

„Ez a város bizony lüktető, de 
még így is megőrizte a kisvárosi 
jellegét, otthonos miliőt biztosít 
a családom és magam számára is. 
Éppen ezért szeretnék én is adni 
valamit Dunakeszinek. Noha 
elég régen élünk már a város-
ban, mindössze egyszer léptem 
csak fel a város lakói előtt. Most, 
az új zenekarral remélem lehető-
séget kapunk a Dunakeszifesten. 
Ha hívnak, szívesen jövünk, mert 
számomra ez nagyon fontos” – 
fogalmazta meg titkos vágyát 
Bella Levente.

M. L.

Március 18-án este, 
az esemény kez-
detére teljesen 
megtelt a Radnó-

ti Miklós Gimnázium aulájában 
kialakított nézőtér és minden-
ki izgatottan várta a két kiváló 
művészember előadását. Lackfi 
Jánost régi barátság köti össze 
Gryllus Dániellel, többek között 
az ő zenéjükön nőtt fel és a Ka-
láka alapítója már Lackfi János 
szüleivel is fellépett egy színpa-
don. Kapcsolatuk odáig fejlődött, 
hogy évek óta közösen szervezik 
a kapolcsi Kaláka versudvart, és 
már több éve járják az országot 
a Feldaraboljuk végtelent című 
produkciójukkal.

Az előadásoknak fix kerete 
van: Gryllus Dániel ad elő citerá-
val kísért megzenésített verseket 
(természetesen a Kaláka együt-
tesről is hallhatunk története-
ket), míg Lackfi János saját verse-
it, prózáit olvassa fel. Így történt 
ez Dunakeszin is.

Kapcsolódva az Arany János 
emlékévhez (idén van a költő 
születésének 200 éves évforduló-
ja) elsőként a Családi kör hang-
zott el Gryllus Dániel tolmácso-
lásában, majd Lackfi János olvas-
ta fel Zsámbéki kör című versét, 
amely Arany művének a para-
frázisa. Gryllus Dánieltől többek 
között Petőfi Sándor, Kányádi 
Sándor, Weöres Sándor, valamint 
a Kaláka szerzeményeit hallhatta 

még a közönség, Lackfi János fel-
olvasott írásai pedig hol hangos 
nevetésre késztették a nézőket 
(ilyenek voltak például A wale-
si bárdok átirata, illetve A feke-
te router című költemény, amely 
Arany János Mátyás Anyja című 
versének átirata), hol a mondani-
való szépsége és súlyossága vág-
nivaló csendet eredményezett.

Az esten elhangzott Jordán Ta-
más „Eleje, közepe, vége” című 
verse, mely a közönséggel közö-
sen énekelve feldarabolta a vég-
telent, ahogy az a műsor leírásá-
ban is megtalálható: Hogyan da-
raboljuk fel a végtelent? Hát van 
neki eleje, közepe, vége. És az ele-
jének is van eleje, közepe, vége. 
Meg az eleje elejének is. Meg az 
eleje eleje elejének is. És így to-
vább...

Az előadók közös munkára 
is hívták a dunakeszi közönsé-
get: „bekiabálásos alapon” sza-
vakat kellett megadni a költő-
nek, pl.: túrós csusza, kókusztej, 
műtrágya, velőscsont, tornate-
rem. Lackfi János ezeket felhasz-
nálva egyik népdalunk dallamá-
ra versbe szedte a közönség sza-
vait és az új vers ősbemutatójával 
zárult az est.

A közel 200 fős közönség - a si-
ker abszolút fokmérőjével - hosz-
szan tartó vastapssal jutalmaz-
ta a két művész közel kétórás elő-
adását.

Lakatos István

„Eladható 
rockot játszunk”

Nagy sikerű Gryllus-
Lackfi est Dunakeszin

aMióta egy tehetségKutatóban feltűnt, egy Ország is-
merte és keDvelte meg bella leVentét. a DunaKeszin élő 
zenész az óta Már a MéDiában is Kipróbálta Magát, áM 
saJát beVallása szerint igazán a zene Világában érzi Jól 
Magát. úJ banDát alapítOtt, és azt reMéli, laKóhelyén is 
röViDesen MegisMerhetiK a zeneKeDVelőK a DallaMOs 
rockszámaikat.

a keresztény értelmiségiek szÖvetsége helyi szerveze-
te MeghíVására a raDnóti MiKlós giMnáziuM auláJában 
tartotta meg osztatlan sikert arató, „felDarabOlJuK a 
Végtelent” cíMű Közös MűsOrát lacKfi JánOs író, Költő 
és gryllus Dániel, a kaláka együttes alapítója.
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- Milyen gondolat mentén jutot-
tak arra a döntésre, hogy ma-
gánbölcsődét nyissanak?

- 2006-ban, egy önkormány-
zati képviselővel be-
szélgetve került 
elő ötletként egy 
ma gá nbölc s ő -
de megnyitásá-
nak lehetősége. A 
képviselő elmesél-
te, milyen nagy gondot 
okoz a városban a bölcsődei el-
helyezés. Azt is elmondta, hogy 
az önkormányzatnak az elkövet-
kező években nem lesz rá anya-
gi forrása, hogy állami férőhe-
lyeket bővítsen. Ugyanakkor az 
is látható volt, hogy az akkori-
ban épült lakóparkokba beköl-
töznek a fiatalok, tehát várható-
an az ilyen irányú igények csak 
nőni fognak. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy indítunk egy bölcső-
dét, melyet az építési munkála-
tok befejezését követően, 2007 
márciusában nyitottunk meg. 
Várakozásaink maximálisan be-
igazolódtak. Az első néhány év-
ben voltak még szabad helyek, de 
az óta minden évben már csak 
annyi helyünk van, ahány gyer-
mekünk betölti a 3 évet és el-
megy oviba.

- Milyen terveik vannak a jö-
vőre nézve, merre tovább?

- Nagyon sok minden válto-
zott az elmúlt 10 évben, a vá-
ros lakossága is ugrásszerű-

en megnőtt, legnagyobb örö-
münkre nagyon sok fiatal köl-
tözött ide. Úgy gondolom, hogy 
az önkormányzat ilyen irányú 

fejlesztései ellenére is 
mindig lesz igény 

magánintézmé-
nyi férőhelyek-
re. Nálunk min-

dig a gyermek 
van a középpont-

ban, igyekszünk meleg, 
családias hangulatot és magas 
minőségi színvonalat teremte-
ni, és ezt fejlesztjük folyamato-
san. Hiszünk a kora gyermek-
kori fejlesztésben: játékos angol, 
zenei-, kézműves foglalkozás 
és zenés torna is van a progra-
munkban, úszni és kirándulni 
is járunk a gyerekekkel. Vissza-
jelzéseink alapján ezt szeretik a 
gyerekek és a szülők is. A jövő-
ben is ezen az úton megyünk to-
vább és vannak még ötleteink a 
továbbfejlesztésre.

- Hogyan készülnek megün-
nepelni a 10 éves évfordulót?

- Az egész évünket áthatja a 
10 éves évforduló, minden ren-
dezvényünkön megemlékezünk 
róla, így volt ez a farsangi bálun-
kon is, ahová hagyományosan a 
gyerekek családjait is meghív-
tuk. De az igazi megemlékezés 
június 9-én lesz egy nagyszabá-
sú, gyermeknappal összekötött 
rendezvényen. Ide a most hoz-
zánk járó gyerekeken és család-

jukon felül olyan családokat is 
meghívunk, ahonnan már több 
gyermek is járt hozzánk - sze-
rencsére sok ilyen családunk 
van. Az alapítvány pedig a mun-
katársakat elviszi egy külföldi 

utazásra, mert nekünk is fontos 
a kikapcsolódás és az összetar-
tozás.

- Köszönjük az elnök úrnak a 
beszélgetést és további sikereket 
kívánunk!

10 éves a Baby Bocsok Bölcsőde, 
Dunakeszi egyetlen magánbölcsődéje
az iDén 10 éVe, hOgy MegnyitOtt DunaKeszi Máig egyetlen MagánintézMényeKént MűKöDő bölcsőDéJe, a baby bO-
csOK bölcsőDe, Mely 2007 Márciusától alapítVányKént MűKöDiK. ebből az alKalOMból KérDeztüK az alapítVány 
elnÖkét, temesvári istvánt az elMúlt 10 éV tapasztalatairól és JöVőbeni terVeiről.
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Emlékét megőrizzük! Atilla nagykirály emlékhely
Haraszti  Győző 
(1941. IX. 24 Újpest – 2017. II. 17. Budapest)

A februári tájékoztatónk 
óta, az addig elkészült 
Atilla mellszobor és az íj a 

karddal elemei mellett Péter Nán-
dor befejezte annak a négy kőnek 
a vésését, melyeket az emlékmű-
nél tervezünk elhelyezni. Ebben a 
munkában komoly segítsége volt 
Czinege István.

Az emlékhelyet érintően az Ön-
kormányzat illetékeseivel meg-
történt egy feladat pontosítás, ez  
alapján  elmondhatjuk, hogy meg-
kezdődnek  azok  a  munkálatok,  
melyek az Önkormányzat hatás-
körébe tartoznak, úgymint a lo-
csolási, világítási, térfigyelő  rend-
szerek kiépítése.

A már korábban is sokat segí-
tő Vadász Zoltán felajánlása, va-
lamint munkatársának szaksze-
rű hozzáértése eredményeként 
az emlékhely talajának gyalulá-
sa, egyenletessé tétele március vé-
gén kivitelezve lett. Köszönjük ezt 
a nagy munkát. Ezzel lehetővé vált 
az emlékhely talapzata munkála-
tainak a megkezdése.

Vannak már néhányan, akik 
korábban felajánlották a segítsé-

güket az építkezéshez, ami alapve-
tően zsaluzást, betonvas szerelést, 
földmunkát fog jelenteni. Várha-
tóan azonban a meglévő létszám-
nál több segítő kézre lesz szükség.

Ezúton is kérjük azokat, akik 
szívügyüknek érzik az emlék-
hely létrehozását  és  tudnak  ilyen  
munkát vállalni ezt  jelezzék a 
megadott telefonszámokon.

A februári hírlevelünk óta Fio-
la Józseftől 10e., Lelovics Árpádtól 
is 10e., Dr. Magda Lászlótól 50e. 
Ft. támogatást kaptunk, valamint 
Magyar János megrendelt 4 db. 
kültéri padot, mintegy 160e.Ft. ér-
tékben, melyeket az emlékmű kö-
zelében tervezünk felállítani.

További támogatásokat is vá-
runk, számlaszámunk a követ-
kező: DunArt.Képző. Egy. Atilla 
emlékhely.

11742104-20057499
Az Atilla nagykirály emlékhely 

megvalósításával foglalkozó Duna-
keszi Civilek Baráti Köre nevében:

Peti Sándor 
+36 30 4747433 

Szombat István 
+36 70 3291756

Gyermekéveit Alagon 
töltötte el, általá-
nos iskolai tanul-
mányait a 2. szá-

mú (Széchenyi ) Iskolában vé-
gezte. Tősgyökeresnek számí-
tó családjuk: nagyapja Ádám, a 
Lovaregyletnél dolgozott meg-
lapítás óta, édesapja  a Magyar 
Vagon és Gépgyárban töltötte 
munkáséveit. Győző, a Ságvá-
ri Endre Nyomdaipari Tanuló-
intézetben tanult tovább, majd 
felvették a Thán Károly  Vegyé-
szeti Technikum Nyomdaipari 
tagozatára.  

Anyai ágról, nyomdászdi-
nasztiából származott. Nagy-
apja a Puskás Ferenc Ré-
vai Nyomda igazgatója volt. 
Egész életében a nyomda te-
rületén dolgozott, nyugdíjba 
vonulása után, évekig a Du-
nakeszi Városi Nyomda ve-
zetője volt, közmegelégedésre. 
Nyomdában ismerkedett meg 
Schitler Katalinnal, akit 1964-
ben vett feleségül, két gyer-
mekük született, Viktor és 
Katalin. Gyermekeivel együtt 
boldog, harmonikus csalá-
di életet éltek, feleségét 2000-
ben vesztette el. 36 évi boldog 

házasság után maradt egye-
dül Szakáll Ferenc utcai laká-
sában. Unokákkal gazdago-
dott a család Kíra, Zsombor, 
és Dániel, később déduno-
kák születtek Petra, és Márk.  
A 03 postagalamb egyesüle-
tet titkára volt. Hobbija volt 
a postagalamb tenyésztés és 
versenyeztetés, sok nagy si-
kert ért el galambjaival, or-
szágos és nemzetközi szinten.

Búcsúzom tőle, mint iskolai 
osztálytársa, igen értékes nagy-
szerű férfit vesztettünk el. Egy 
ember életét nem lehet néhány 
gondolattal összefoglalni, de 
emlékezni rá, emléket állítani 
neki - igen. 

Nyugodj békében!                       
Solymosi László

FELHÍVÁS lejárt temetői sírhelyek megváltására   

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. alatti köztemetőben az 
1991-ben illetve 1991. előtt temetett elhunytak sírhely megváltása lejárt.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a 
nyugvási idő letelte után a sírhelyet újra kell váltani. Újraváltás hiányában a sír 
feletti rendelkezési jog visszaszáll a temető üzemeltetőjére. 
SÍRHELYEK LEJÁRATI IDEJE: - szimpla, dupla és kiemelt sírhely esetén 25 
év, - urnafülke vagy urnasírhely esetén 10 év. A 25 évre megváltott sírhelyek 
újraváltási ideje minimum 10 év. A sírhely árak megtekinthetők a www.
dkkozuzemi.hu / temető üzemeltetés menüpont alatt. 

Sírhely árak:
szimpla sírhely 25 évre 30.480,-Ft
dupla sírhely 25 évre 60.960,-Ft
kiemelt szimpla sírhely 25 évre 63.500,-Ft
gyermek sírhely 25 évre 8.890,-Ft
urna sírhely 10 évre 35.560,-Ft
colombárium (szimpla) 10 évre 12.700,-Ft
colombárium (dupla) 10 évre 40.640,-Ft
egyedi urna sírhely (E-parcella) 50.800,-Ft
bélelt- kripta sírhely 60 évre 127.000,-Ft
 Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Üzemeltető: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
Ügyintézés: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. Temető iroda hétfőtől péntekig 8:00-
16:00 óra között, mobil: 30-9818-618, e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

MUNKALEHETŐSÉG
 
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.  
felvesz közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a  rendkívüli időjárásból eredő 
akadályok elhárítására, alkalmi munkák végzésére közterületi 
segédmunkásokat. 
 

Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra

 

Jelentkezésüket várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre, 
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra 
illetve személyesen a szállítási irodánkban: 
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. irodaépület. 
telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály 

Számviteli ügyintéző munkakörre álláspályázatot írt ki.
Jelentkezési határidő 2017. április 28. Postai úton, vagy személyesen 

a Polgármesteri Hivatalban (2120 Dunakeszi, fő út 25.)
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Bolgár est

Történelemidézés zenével, irodalommal
DunaKeszin is MegünnepeltéK bulgária 500 éVes töröK uralOM alól történő felsza-
baDulását. enneK iMMár139 éVe. a renDezVény szerVezőJe és házigazDáJa a DunaKeszi 
bOlgár neMzetiségi önKOrMányzat VOlt.

A műsorral egybekötött 
eseményre március 
22-én a Bárdos Lajos 
Általános Iskola aulá-

jában került sor. A megjelenteket 
Kirov Gábor, az önkormányzat el-
nöke a „Duna Összefűz” Nemze-

tiségi Klub nevében is köszöntöt-
te a jelen lévőket. 

Múltidéző beszédében elmond-
ta, hogy az ország a XIII. század 
derekán került török uralom alá. 
Az első komolyabb fegyveres fel-
szabadítási kísérletre a XIX. szá-

zad közepén került sor. Amikor 
1877. április 12-én Oroszország 
hadat üzent Törökországnak, et-
től kezdve felgyorsultak a harci 
események. Bolgár önkéntesek, 
valamint az orosz haderő ember-
feletti küzdelemben a Sipka szo-
rosnál győzelmet arattak, amely 
eldöntötte a háború kimenetelét 
és Bulgária felszabadulásához ve-
zetett. 

Ezt a hősies helytállást örökí-
tette meg Iván Vázov, a kor egyik 
legnagyobb bolgár írója a Sipka 
szoros védői című ódájában. Ez 
a mű a mai napig szimbolizálja a 
bolgár nép erkölcsi tartását, bá-
torságát és rendíthetetlen haza-
szeretetét. Beszéde befejezéseként 
Kirov Gábor, saját fordításában 
hallhattuk tőle a költeményt. 

Az est második részében a 
jazz és az irodalom volt a fő-

ApróHIrDETÉS
• Dunakeszi-Alsó Rezeda utcában 
641 nm-es hétvégi telek /téliesíthető 
fa/házzal, termő gyümölcsfákkal. 
Közműves! Tehermentes! 30 MFt. 
20/2443456. Ingatlanosok ne hívjanak

szereplő. Fellépett Gabriella 
Hadzsikosztova bolgár szárma-
zású, Magyarországon élő szín-
művésznő, a Malko Teatro (Kis 
színház) Színházi Társulat alapí-
tója és művészeti vezetője, a Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdem-
kereszt kitüntetettje, A társulat 
– melyet a művésznő 1996-ban 
szervezett meg –  független, al-
ternatív stílusirányzatot követ. 

Műsorában bolgár népdalokat 
énekelt áthangolt, modern stí-
lusban, valamint vidám bolgár 
irodalmi karcolatokat adott elő. 
Műsorát kiváló jazz-muzsikusok 
– Tóth Viktor, Weisz Gábor, Haaz 
Imre és Solymosi Milán – impro-
vizatív zenei kísérete tette még 
hangulatosabbá.

Katona M. István
Fotó: Szügyi Zsuzsanna
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A szépkorú 
váci hölgy és 

a Kőrösi röplabda 
csapat tagjai

Kundlya Zsófia és leánya

Rekordnevezés: Közel 1700-an 
futottak a IV. FUTAKESZIN

ragyOgó iDőJárás, reMeK han-
gulat, rekorDnevezés volt a iv. 
fut a keszin, melyen kicsik és 
nagyok, szenveDélyesen spor-
tOló lelKes „aMatőröK” és egy-
KOri VilágbaJnOKOK róttáK a 
KöröKet április 1-Jén Délelőtt 
a DunaKeszi repülőtér gyepén, 
Melyhez gyönyörű háttérKént 
eMelKeDett a festői pilis hegy 
és a MérnöKi reMeKMű, a Me-
gyeri híD.

A közös bemelegítés, majd a 
Drums Ütőegyüttes vér-
pezsdítő dobszólója megala-
pozta a jó hangulatot, ami-

ről elismeréssel beszélt a versenyt meg-
nyitó Dióssi Csaba polgármester is, aki 
örömét fejezte ki, hogy a szép tavaszi 
napon rendkívül sokan jöttek el a kö-
zös futásra. A városvezető köszönetet 
mondott a szervezőknek a színvona-
las előkészítésért, s mindazoknak, akik 
vállalkoztak rá, hogy teljesítsék a Fut 
a Keszi valamelyik távját. Várossá vá-
lásának 40. születésnapját április 1-jén 
ünneplő Dunakeszi életében nagyon 
fontos a sport, melyet a Fut a Keszi fu-
tóversennyel is méltóképpen szeretnék 
megünnepelni – mondta a Dióssi Csa-
ba, aki, ahogy az elmúlt 3 évben, idén is 
teljesítette az 5 km-es távot.

Seltenreich József, Dunakeszi Város 
sportigazgatója, a futóverseny főrende-
zője az őt faggató műsorvezető, Fábi-
án Nikoletta kérdésére elmondta, hogy 
nagyon büszke Dunakeszire, a város-

ban élő emberekre, akik közül rengete-
gen szeretnek sportolni, futni. – Ezért 
szervezzük a városi sportrendezvények 
sokaságát, ezért fejlesztjük és építjük a 
sportlétesítményeket – mondta a sport-
igazgató.

A megnyitó beszédek után Bíró 
György, a versenyt lebonyolító csapat 
„nagyfőnöke” igazi mókamesterként 
hangolta a rajthoz felsorakozó közel 
kétezer futót.

Csodálatos látványt nyújtott a hatal-
mas repülőtéren köröző futók színes 
kavalkádja, felemelő volt hallani a szü-
lők, a barátok, testvérek, a házastársak 
szeretetteljes bíztató szavait, akik a ver-
senytáv sikeres teljesítésére buzdították 
a kilométerekkel és a fizikai fáradal-
makkal küzdő futókat.

Amilyen színes volt a futók öltözéke, 
éppen olyan sok féle volt a futók edzett-
ségi állapota, akik között voltak „vér 
profik”, a futást versenynek tekintő in-
dulók, és olyanok is, akik a megszokott 
kellemes mozgás öröméért rótták a ki-
lométereket ezen a ragyogó napon, ám 
voltak, akik súlyfeleslegük ellenére is 
nekivágtak a táv teljesítésének, amivel 
kivívták a közösség elismerését. Kortól, 
nemtől, edzettségi állapottól függet-
lenül egyben mindannyian azonosak 
voltak, még pedig abban, hogy imádják 
a mozgást, a sportolást, s örömmel tölti 
el őket, ha mindezt közösségben tehe-
tik. Bárkit is kérdeztünk, mindannyi-
an a sportolás, az egészséges életmód, 
a közös együttlét jelentőségét hangsú-
lyozták.

Mint minden évben, idén is meg-

rendezték az úgynevezett lufis ovis fu-
tást is, melynek egyik győztese, a város 
egyik közkedvelt pedagógusa, Kundlya 
Zsófia kislánya lett.

– Nagyon profi a szervezés, jó volt a 
verseny, és szerencsére mi nyertünk – 
mondta örömtől sugárzó arccal a bol-
dog édesanya, aki közben kislánya, 
Léna kezét szorongatta. – Nem győz-
ni jöttünk, hanem azzal a céllal, hogy 

szeresse meg a futást, élvezze és szok-
ja ezt a közeget. De hogy nyert, ez hab 
a tortán! A versenynek rendkívül jó az 
üzenete, amely mindenkit arra bíztat, 
hogy sportoljunk, mozogjuk. Sport az 
élet! Csak úgy lehet egészségesen élni, 
ha sportol az ember. A sport vidámság-
gal is megtölti az életünket, csökkenti a 
stresszt is. Mindenkinek ajánlom, hogy 
sportoljon, annak pedig külön örülök, 
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Dióssi Csaba idén is teljesítette 
az 5 km-es távot

Csomor Erika és Fazekas Attila

Bíró György

Erdész Zoltán jó kedvűen futott

hogy ilyen nagyszabású rendezvény 
van Dunakeszin.

A Fut a Keszi 10 km-es távját a nők 
mezőnyében Csomor Erika nyerte, aki 
háromszoros duatlon világbajnok, a 
triatlon sportágban pedig, az embert 
próbáló ironman távon (3800 méter 
úszás, 180 kilométer kerékpározás, 42 
kilométer futás) öt komoly nemzetkö-
zi versenyen is diadalmaskodott. Éle-
te egyik legnagyobb sikerét 2008-ban 
érte el, a világ legnagyobb triatlon ver-
senyén, a hawaii világbajnokságon ne-
gyedikként ért célba.

- Hogyan „ízlett” a futás? – kérdez-
tük a verseny után a kiváló sportolót. – 
Ízlett, jó volt, csak egy kicsit meleg volt 
– mondta a fiatalok példaképe, aki na-
gyon szimpatikusan nyilatkozott a Fut 
a Keszi-ről. – Nagyon pozitív számom-
ra, hogy díjmentesen és nagyon egy-
szerűen lehetett nevezni. No, ezt, nem 
azért mondom, mert spórolni akartam 
volna, hanem a verseny vonzereje mi-
att emelem ki. Szeretem az olyan ver-
senyeket, amiket nem bonyolítanak túl. 
Ilyen a Fut a Keszi is, melyre láthatóan 
nagyon sok gyerek és család is eljött. Jó 
volt itt lenni, számomra ez egy jó edzés 
volt – mondta Csomor Erika, a női me-
zőny győztese.

Mint később kiderült a férfiak mező-
nyében a 10 km-es távot az a 47 éves Fa-
zekas Attila nyerte, aki többszörös ma-
gyar és osztrák ironman bajnok, aki 
duatlon EB-n nyert csapat bronzzal is 
büszkélkedhet.

A Dunakeszin élő ironman Csomor 
Erikához hasonlóan örömmel nyilat-
kozott a Dunakeszi Polgárnak: - Kivá-
ló volt a terep, én jobban szeretek ilyen 
talajon futni, mint az aszfalton. Ez egy 
különleges helyszín. Bárhol is jártam 
a világban, mindenhol azt tapasztal-
tam, hogy népszerűek az ilyen tömeg-
rendezvények. Magyarországon egye-
dülálló, hogy ilyen jó minőségű füves 
pályán, ilyen sok ember részvételével 
rendezzenek futóversenyt. Számomra 
nem a helyezés volt a fontos, hanem az, 
hogy ennyi emberrel futhattam együtt 
– hallhattuk a kiváló sportembertől.

Az együtt futó családok, az egymást 
biztató házaspárok, a fiatalok és az éle-
tük delén járó vagy idősebb emberek so-
kasága láttán igazolva látszott Fazekas 

Attila megállapítása: ezek az emberek 
nagyon szeretnek sportolni. Jó példa 
erre – a sok-sok száz futó közül - Dióssi 
Csaba polgármester és Erdész Zoltán 
alpolgármester is, de a legnagyobb el-
ismeréssel beszélhetünk a nyolcvan fö-
lött járó Kiss Györgyről, vagy a Vácról 
érkezett 63 éves Pintér Lászlónéról. A 
huszonkét éve rendszeresen futó hölgy 
– a heti edzések mellett - a Fut a Keszi 
2,5 km-es távjának teljesítésével készült 
a napokban megrendezésre kerülő bu-
dapesti Vivicittára.

– A futás nagyon egészséges még az 
én koromban is, de fontos, hogy tuda-
tosan építsük fel, nem szabad hirte-
len elkezdeni. A rendszeres mozgás, az 
egészséges táplálkozás karban tartja az 
embert – osztotta meg tapasztalatait a 
szépkorú hölgy.

A Kőrösi iskola röplabda csapának 
négy vidám tagja is teljesítette a 2,5 
km-es távot, akik közül Töli Rebeka és 
Kurucz Laura széles mosollyal az ar-
cukon szinte egyszerre jelentették ki, 
hogy: „Nagyon jól esett a futás!”.

A rekordot döntő verseny eredmény-
hirdetése közben sikerült mikrofon-
végre kapni Bíró Györgyöt, aki a Sport-
igazgatóság irányítása alatt barátaival 
immár negyedik éve rendezi meg ma-
gas színvonalon a Fut a Keszi-t.

- Négy éve kért fel bennünket az ön-
kormányzat, s az eltelt időszak jól mu-
tatja, hogy milyen színvonalon lehet 
megrendezni egy olyan versenyt, me-
lyet az önkormányzat támogat, mert 
fontosnak tartja a városban élők spor-

tolását, az egészséges életmód népsze-
rűsítését. A mai verseny is bizonyítja, 
hogy az együtt végzett munka gyümöl-
cse beérett, hiszen rekordlétszámú volt 
a nevezés. Nagyon kevés ma már Ma-
gyarországon az olyan önkormányzat, 
amely pénzt és energiát invesztál abba, 
hogy a település lakói egészségesen élje-
nek. Dunakeszi ezt folyamatosan meg-
teszi, ezért fejet hajtok előttük, mert ez 
a futás ünnepe.

A nagy budapesti versenyek is pél-
dát vehetnek, a Fut a Keszi fantasztikus 
hangulatáról, amelyen sok-sok diák 
mellett a felnőttek százai is itt vannak. 
Mindannyian óriási lelkesedéssel tesz-
szük hozzá a magunk részét ehhez a 
rendezvényhez, melyen jól érzik ma-
gukat a szülők, a gyerekek pedig meg-
tanulnak futni. Ez egy „jó buli”, ami-
kor megszólal a rajtzene, amikor közel 
1700 ember egyszerre kezd el tombol-
ni, egyszerre emeli fel a kezét, az min-
dent megér! – mondta óriási lelkesedés-
sel egy szuszra a verseny fő szervezője, 
hangulatfelelőse, aki szerint Magyar-
országon egyedülálló, hogy az embe-
rek nevezési díj nélkül futhatnak, a Fut 
a Keszi-n.

– Az önkormányzat befektetése, tá-
mogatása megéri, mert akik itt van-
nak, hazaviszik a rendezvény fantasz-
tikus üzenetét, együtt lélegeznek a vá-
rossal, igazi közösséget alkotnak – 
mondta Bíró György, akinek minden 
szavát ezerszeresen visszaigazolta a kö-
zel ezerhétszáz futó, a dobogón állók 
öröme.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Ifj. Albert Flórián edzővel 
jól rajtolt a csapat

LABDARÚGÁS

a városi se Dunakeszi fel-
nőtt labDarúgó csapat a 
pest megyei ii. osztály észa-
Ki csOpOrtJában a 2016-2017. 
éVi baJnOKság őszi szezOnJát 
a 4. helyen zárta. a tavaszi 
iDényre a csapat az egykori 
neVes labDarúgó, ifJ. albert 
flórián eDző irányításáVal 
készült fel.  

Az Albert családban 
1967 emlékezetes 
év, hiszen édesap-
ja, a „császár” ek-

kor nyerte el a FIFA aranylab-
dát, fia Flórián 1967. decem-
ber 12-én született. A 49 éves 
„kis Albert”az FTC színeiben 
298 bajnoki mérkőzésen ját-
szott és 51 gólt lőtt. Az 1993-
94-es évben az év legjobb játé-
kosának választották. 

A Fradival háromszor nyert 
magyar bajnokságot, három 
szuper kupa, négy magyar 
kupa győztes csapat tagja volt. 
Hétszer szerepelt a magyar vá-
logatottban. Az 1996 – 98 kö-
zött izraeli és francia bajnok-
ságban szerepelt, mint közép-
pályás játékos.

A VSD labdarúgói ideális 
körülmények között készül-
hetnek a bajnoki mérkőzések-
re, akik heti három alkalom-
mal az esti órákban, villany-
fényes pályán edzenek. Az 
együttes egyik edzése után be-
szélgettünk a csapat edzőjével, 
Albert Flóriánnal, aki január-
ban vette át a VSD futballcsa-
pat irányítását.

- Jól sikerült az alapozás és 
elmondhatom, hogy sikeres 
rajtot vettünk, az első négy 
mérkőzésen 11-3 volt a gól-

arányunk. Győztünk Göd el-
len 3-0-ra Kalicz 2, Szűcs gól-
jaival. Verőcén a hazaiak sze-
reztek vezetést, de 29. perc-
be Kalicz, majd az 59. percben 
Veres volt eredményes és így 
sikerült megfordítani a mér-
kőzés állását. Vác Deákvár 
SE csapatát fogadtuk, Veres 
2, Cifra góljainak köszönhe-
tően 3-0-ra nyertünk. Pilis-
csabán megszereztük a veze-
tést, de a hazai csapat kétszer 
is kiegyenlített, a győztes gólt 
Cifra rúgta a 81. percben, így 
lett 3-2. Mogyoród ellen Ve-
res góljával vezettünk, majd 
hasonlóan a portugál-magyar 
találkozóhoz, mi is a 30. perc 
táján kaptunk gyors három 
gólt.  Szünet után a csapat haj-
tott, az 59. percben újból Veres 
volt eredményes, majd a 78. 
percben Göblyös kiegyenlített, 
de a 80. percben szabadrúgás-
ból a vendégek megszerezték a 
győztes gólt, ez volt a tavaszi 
első vereségünk. Leányfalu el-
len a második félidőben nyúj-
tott eredményes játékunk-
kal 6-0-ás győzelem született, 
Veres, Cifra, Beke, Szabó B, 
Kalicz, Makk góljaival. A házi 
góllövőlistán Kalicz, Veres 4-4 
góllal áll az élen.  Várom a jó 
folytatást.

- Mi a siker titka?
- A csapathoz az FTC-ből ér-

kezett erősítés Göblyös Krisz-
tián, Danielisz László, Makk 
Levente, Beke Zsolt személyé-
ben, és Szentendréről Kurucz 
Tamás.  A csapat megerősíté-
se mellett a cél, hogy a bajnok-
ságban minél előkelőbb he-
lyezést érjünk, ami nem lesz 
könnyű, mert a listavezetőnek 
kilenc pont az előnye, de a 2. 
helyét mindenképpen szeret-
nénk megszerezni. Előttünk 
áll tíz bajnoki mérkőzés és bí-
zom, hogy munkánk gyümöl-
cse beérik. A további tervünk, 
hogy a következő bajnokság-
ban a csapat feljusson a me-
gyei első osztályba.

Solymosi László
Kép forrása: 

Digi Sport
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Kovács László (álló sor, jobbról a második) tagja volt 
a legendás hírű Vasasnak

A Vasas csapatával San Franciscoban
kovács lászló vállalkozó neVe településünKön neM csupán péKsége terMéKeiről, haneM az elMúlt éVtizeDeKben 
a VárOsfeJlesztésben Vállalt szerepéről is isMert. építő JaVaslatai MegValósításában szeMélyesen is részt Vett. 
azt ViszOnt KeVesen tuDJáK, hOgy nb i-es spOrtOlóKént is nagy siKereKet ért el. ezúttal egy ötVen éVVel ezelőtti 
eMléKezetes spOrteseMény Kapcsán beszélgetteM Vele.

- Az 50-60-as évek korosz-
tályának fiú tagjai grundo-
kon ismerték meg a futballo-
zás örömét. Te is így kezdted a 
focival való ismerkedést?

- Már nyolc éves korom-
ban az utcabeli nagyobb fiúk-
kal leggyakrabban a folyó par-
ti grundra jártam. Más pályá-
kon is fociztunk, hisz akko-
riban településünkön 15-20 
grund is volt. Mindegyik-
nek egymás között használt 
neve volt. Szabadidőnket min-
dig odakinn töltöttük, a moz-
gás lételemünk volt. Akkor 
még nem volt TV, számítógép, 
ami elvont volna bennünket 
a közös játéktól. Tíz éves ko-
romban a grund helyett édes-
apám javaslatára a Vasutas kö-
lyökcsapatába kezdtem járni. 
1957-ben igazoltak le.

- Ki volt az első edződ?
- A melegszívű, nagy tudá-

sú Jeszmás Gyuri bácsi, aki 
nagyszerűen felkészítette csa-
patát: a fővárosi bajnokságban 
elsők lettünk megelőzve kor-
osztályunkban olyan csapato-
kat mint a BVSC, Vasas Izzó 
, Szállítók… Vélhetően ennek 
a sikernek is  köszönhetően 
1959-ben a budapesti serdülő 
válogatott tagja lettem, majd 
15 évesen a kicsi, vidéki duna-
keszi egyesületból az ifi válo-
gatottba is meghívtak. Ezzel 
a csapattal a hollandiai EB-n 
Magyarországot képviseltem!

- Hogyan folytatódott 
sportpályafutásod?

- 1963-ban a Dunakeszin ma 
is nagy köztiszteletnek örven-
dő Rózner Győző bácsi vitt el a 
Vasasba. Ott, 18 évesen, a fel-
nőttek között Bundzsák De-
zső, Ihász Kálmán, a legendás 
Machos Feri csapattársa vol-
tam.  Egy év múlva a Vasas-
tól kölcsönjátékosként Ózd-
ra kerültem. Az NB-I-es bor-
sodi csapatban két évig a kez-
dő csapatban szerepeltem. A 
nemzeti bajnokságban első 
meccsemet Budapesten 55 
ezer néző előtt játszottam, ak-
kor is megszokott posztomon, 
jobbhátvédként. 

- A 60-as évek második fele 
a Vasas egyik aranykora. Ek-
kor lehettél az egyesület egyik 
emlékezetes eseményének ré-
szese.

- 1967 április 26-án a kali-
forniai San Francisco Oakland 
városrészében fél év alatt épült 
hetvenezer nézőt befogadó 
stadion avató mérkőzését ját-
szottuk az angol Fulhammel. 
A Vasas meghívása erre az 
eseményre az akkori ma-
gyar futball elismerése volt! 
Ott találkoztunk a legendás 
Österreicher Emillel is. A mai 
napig nagy öröm erre a mér-
kőzésre gondolnom! Öröm az 
is számomra, hogy az elmúlt 
években hazánkban is több 
modern stadion épült.

- 1968-ban egyesületet váltot-
tál, az akkor remek Videoton-
hoz igazoltál. Mi volt az oka?

- A Vasas védői közül akkor 
többen a magyar válogatott ál-
landó tagjai voltak. Mészöly, 
Ihász, Bakos, Berendi mellett 
kevés lehetőségem lett volna 
az első csapatban való szerep-
lésre. A Videotonban olyan já-
tékostársakkal, mint Kű La-
jos, Fejes Gabi, Karsai Laci, a 
hatvanszoros Kovács Józsika 
meghatározó ember voltam. 
NB I-es sportpályafutásomat 
ebben a csapatban fejeztem be.

- A szakértőként mit gondolsz 
a magyar futball jövőjéről?

- A magyar futball fényko-
rában a mainál sokkal több 
gyerek kergette a labdát grun-
dokon, egyesületekben. Mint 
minden nagy teljesítményhez, 
az eredményes futballhoz is 
nagy szívre, elkötelezettségre, 
erős motiváltságra van szük-
ség. Nagyobb figyelmet kell 
fordítani az utánpótlás neve-
lésére. Nyugat-Európában ala-
pítványok, cégek óriási ösz-
szegű támogatást nyújtanak a 
sportkluboknak. Talán eljön 
az az idő, amikor nálunk is lét-
rejönnek ezek a feltételek.

- Köszönöm a beszélgetést.
Kollár Albin 

Téli-nyári
gumi csere!
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Idén is támogatja az önkormányzat a Mozdulj Dunakeszi programsorozatot

Nagy Amarilla

Katonadombi torna minden korosztálynak

Mozdulj Dunakeszi!

azt egyértelMűen bebizOnyítOtta Már DunaKeszi laKOssága, hOgy szereti a spOrtOt, áM MOst Olyan hónapOK JönneK, 
aMiKOr azt is bebizOnyíthatJa, hOgy csinálJa is. a városvezetés ezúttal is a mozDulj Dunakeszi program mÖgé állt,  
így MáJus 8-tól egészen az isKOlaKezDésig heti hárOM alKalOMMal MinDenKi MegMOzgathatJa Magát prOfi eDzőK 
segítségével.

2016-ban inDult útJára az a prOgraM, 
Mely MinDen hétfőn, szerDán és pén-
teKen Megtöltötte a KatOnaDOMbOt 
– ez a MOzDulJ DunaKeszi! Július 4. 
és szepteMber 2. Között hetente há-
rOMszOr szabaDtéri aerObiK óráK 
VOltaK a KatOnaDOMbOn, DunaKeszi 
város Önkormányzatának jóvoltá-
ból ingyenesen a lakosság számára 
– és iDén seM lesz ez MásKént!

Vége a télnek, jön a jó idő, és ez arra is 
kitűnő alkalom, hogy az eddig a hi-
deg elől a lakásba menekülők vég-
re elkezdjenek mozogni. Ehhez új-

fent nagy segítséget kapnak Dunakeszi lakosai, 
ugyanis a városi önkormányzat nagy gondot 
fordít a nem profik sporttevékenységének a tá-
mogatására. Tavaly hatalmas sikere volt a Moz-
dulj Dunakeszi programsorozatnak, amely-
nek keretein belül július negyedike és szeptem-
ber másodika között, hetente háromszor profi 
edzők mozgatták meg a helyi lakosokat. A kez-
deményezésnek hatalmas sikere volt – elsősor-
ban a hölgyek és a gyermekek körében –, éppen 
ezért a városvezetés ezúttal is a Katonadombi 
közös torna mögé állt, és a tavalyi két hónap he-
lyett idén már május 8-tól szeptember elsejéig is-
mét közösen mozgathatja meg a végtagjait a vá-
ros apraja és nagyja.

Akárcsak tavaly, idén is profi edzők irányí-
tásával tornázhat, mozoghat mindenki heten-
te három alkalommal: minden hétfőn, szerdán 
és pénteken, késő délután fél héttől fél nyolcig 
tart a szabadtéri testnevelés óra, melyet hét-
főnként Kutasi Kelly, szerdánként Borsos Péter, 
míg pénteken Nagy Amarilla vezényel majd le 
a remélt nagyszámú mozogni vágyó embernek. 

Természetesen, ugyanúgy, mint tavaly a rész-
vétel ezúttal is ingyenes mindenki számára.

„Kétszeres aerobik maraton és wellness guru 
győzteseként fontosnak tartom a preventív gya-
korlatokból összeállított mozgás, jelen esetben a 
torna rendszeres végzését a mai civilizált életmó-
dunkban. Mind a helyes testtartás, mind a testsúly 
kontroll és mind a testi-lelki egyensúly figyelem-
be vételével igyekszem segíteni, irányítani az em-
bereket. Óráim egyszerű, könnyen követhető, ám 
hatékony gyakorlatokból állnak, melyeknek cél-
ja az alakformálás, az izmok, ízületek erősítése és 
nyújtása. Azt remélem, hogy az idei programsoro-
zaton is legalább annyian részt vesznek majd, mint 
tavaly. Nagyon fontos, hogy csak azokat a gyakor-

latokat végezze el mindenki, ami nem okoz ké-
nyelmetlenséget számára. Egy biztos, az általam 
vezényelt gyakorlatok egyrészt fokozatosak lesz-
nek, másrészt valamennyi korosztály által elvégez-
hetőek. Jó tanács mindenkinek, aki eljön hozzánk 
a Katonadombra, hogy laza, sportos öltözéket ve-
gyen fel, és gondoskodjon megfelelő folyadékról 
önmagának, hiszen erre a nyári melegben nagy 
szükség lesz” – jelentette ki lapunknak Nagy Ama-
rilla, aki többek között az idei Fut a Keszi előtt ala-
posan bemelegítette a futni vágyókat.

Minden korosztály számára ajánlott, a gyakor-
latok fokozatossága révén.

A csinos hölgy igazi szakember, diplomás 
gyógytornász és fitneszoktató, valamint gerinc-
tréner, aerobik, capoeira-, soft ball- és spinning 
instruktor, azaz ha valaki a pénteki órákat vá-
lasztja majd, vele biztosan jól jár.

„Természetesen mindhárman tartjuk egymás-
sal a kapcsolatot, és igyekszünk összehangolni az 
óráink anyagát. Azt szeretnénk, ha valaki eljön az 
óráinkra, az ott is ragadjon, és az egészsége érde-
kében rávegye magát arra, hogy ebben a rohanó 
világban legalább egy-egy órát kiszakítson az éle-
téből, és sportoljon” – tette hozzá Nagy Amarilla.
 M. L.

 Fotó: life.hu

2017. május 8-án újra elindul a méltán népszerű 
programsorozat, mely a tavalyihoz képest szá-
mos újdonsággal egészül ki.

Többek között a tavalyihoz képest két hó-
nappal tovább tart a program, hiszen nem jú-
liusban, hanem már májusban kezdenek. En-
nek köszönhetően több oktatónak, szám sze-
rint háromnak is lesz alkalma bemutatkozni.

Mindenki Borsos Petije (a képen) természe-
tesen továbbra is a csapatot erősíti, mely két 
hölggyel egészül ki. A Dunakeszin már két 
edzőteremmel is rendelkező Kelly’s Fitness 
szakmai vezetője Kutasi Kelly (a képen) is csat-

lakozik a programhoz, valamint Nagy Ama-
rilla, országosan ismert gerinctréner, aerobik 
prezenter is a csapat része lesz, a Dreamfactory 
színeiben.

Hetente három alkalommal: minden hétfőn, 
szerdán és pénteken, késő délután fél héttől fél 
nyolcig tart a szabadtéri testnevelés óra, me-
lyet hétfőnként Kutasi Kelly, szerdánként Bor-
sos Péter, míg pénteken Nagy Amarilla vezé-
nyel majd le a remélt nagyszámú mozogni vá-
gyó embernek.

Úgy véljük, hogy ezzel a trióval sikerült 
olyan szakmai minőséget és sokszínűséget el-
érni, mely országosan is egyedülálló a hasonló 
programok között.

 S hogy mire számíthatnak konkrétan május 
8-tól a Katonadombon?

Jóleső, kora esti átmozgató edzésekre, me-
lyekhez semmiféle eszközre és speciális tudás-
ra nincs szükség. Az órák célja elsősorban az, 
hogy mindenki jól érezze magát, a nap végén 
kellemesen felfrissüljön és átmozgassa az egész 
napos üléstől, rohanástól elzsibbadt végtagjait.

Az oktatók saját stílusukat, egyéniségüket és 

szakmai tudásukat felhasználva fogják lendü-
letbe, mozgásba hozni a résztvevőket, és terel-
getni őket egy új, egészségesebb élet felé.

Mint a népszerű Mozdulj Dunakeszi 
szabaidősrendezvényt szervező Dunakeszi 
Programiroda munkatársaitól megtudtuk, az 
órákon kortól, nemtől, edzettségi szinttől füg-
getlenül bárki részt vehet, hiszen garantálják, 
hogy mindenkinek segítenek megtalálni a neki 
legmegfelelőbb intenzitást és nehézségi szintet!

Részletekért kövesd figyelemmel folyama-
tosan frissülő hírfolyamukat: https://www.
facebook.com/mozduljdunakeszi/ hiszen a 
szervezők további részletekkel folyamatosan 
jelentkeznek. Fotó: rockstar.hu
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Megjelent 
Solymosi László 

sakktörténeti könyve
52 éve kezdődött 

Az írás a 2007-2016 közötti éve-
ket öleli fel. Megtalálható benne 
a Pest megyei bajnokság, 1982-
2016. évi csapatbajnokság táb-
lázata. Az 1982 óra rendezett is-
kolai sakkversenyek 38 forduló-
ja. Kiderült, hogy Pest megyé-
ben 1982 óta, 950 sakkcsapat vett 
részt a Pest megyei bajnokságban. 
Megtalálható 588-771 sakkver-
seny részletes tájékoztatója. Min-
den Pest megye által rendezett 
verseny, 1-3 helyezettek sikerei és 
eredményei.

Denke László

A diákolimpia 1965-ben úttörő néven 
(felső tagozat) indult be, majd 1968-
tól bekapcsolódtak a kisdobosok (alsó-
sok) is a versenybe.  Dunakeszi iskolái-
ból sakkozóink mindig ott vannak a mai 
napig.

Országos döntőbe jutott sakkozók:
1969. - egyéni: Szabó János (Dunake-

szi 3. Iskola)
1976.  – egyéni: Faska Ilona (Dunake-

szi 3. iskola)
1986. – egyéni: Fazekas Benedek (Du-

nakeszi Kőrösi)
1987. – egyéni: ifj. Solymosi László 

(Dunakeszi Kőrösi)
Pest megyei sakkcsapat az országos 

döntőben 2. lett (Izsák Gyula, Dudás Já-
nos, ifj. Solymosi László összeállításban)

1989. – egyéni: ifj. Solymosi László 
(Dunakeszi Fazekas)

1993. – csapat: Dunakeszi 5. számú Is-
kola (ifj. Solymosi László, Gregus Csaba, 
Gregus Attila, Kristóf András)

1994. – csapat: Dunakeszi Széchenyi 
Iskola (Kővári László, Márta Kálmán, 
Horváth Ákos, Bíró József)

1995. – csapat: Dunakeszi Széchenyi 

Iskola (Béki András, Horváth Ákos, Bíró 
József, Reményi László)

1996. - csapat: Dunakeszi Széchenyi 
(Bíró József, Reményi László, Pálfalvi 
Gábor, Czap Szabolcs)

2008. – egyéni: II. korcsportban ifj. 
Dióssi Csaba (Dunakeszi Fazekas)

2015-2016-os tanévben: amatőr egyé-
ni II. korcsoportban Tóth Ádám (Duna-
keszi Kőrösi) 

2016 – 2017-os tanévben: amatőröknél 
I. korcsoportban: Nagy Vilmos (Duna-
keszi Széchenyi) 

Pest megyei 2016 – 2017. évi Szuper 
sakk csapatbajnokságban: 

3. Városi Sportegyesület Duna-
keszi (Al Raheem Mohammad, Mol-
nár Péter, Szabó János, Molnár Sándor, 
Szalacsy László, Horváth Károly, Bau-
er Attila, Gránicz János, Nádasdi Attila, 
Mundi György, Bánhidi Ferenc, Sergyán 
Gyula, Repcsik Gábor, Juhász Attila Jr, 
Tóth Ádám, Szénás Gyula). A legjobb 
pontszerzők: Mundi 6,5 , Szalacsy 5,5, 
Sergyán 4 ponttal.

Solymosi László

SAKK

Új úton, régi hagyományokkal
DunaKeszin a birKózás MinDig 
a kÖzkeDvelt sportágak kÖzé 
tartozott és tartozik. a Du-
naKeszi Magyarság birKózó 
szaKOsztálya 1926 nOVeMber-
ben alaKult Meg, aMely a többi 
vasutas sportegyesület szak-
osztályaihoz hasonlóan nép-
szerű és siKeres spOrtágnaK 
számított.

A gyártelepi kultúrház nagy ter-
me biztosította az edzési le-
hetőségeket, de itt rendeztek 

egyéni, csapat-, valamint országos baj-
nokságokat is. Az első edző Nagy Sán-
dor volt. 1935-ben Magyarországon elő-
ször megtartott, Vasutas ifjúsági egyéni 
birkózóversenyt Dunakeszin rendezték 
meg. A II. világháborúig eredményes 
életet élt a szakosztály. A világhábo-
rú után 1946-ban ismét Nagy Sándor 
vette át a birkózók edzéseit. Az 1950-
es évek elején Antal János vezetésével 
a 201. számú Gárdonyi Géza Szakmun-
kásképző Intézetben beindult a birkó-
zó élet, ám az 1980-as évek elején meg-
szűnt a birkózó szakosztály, és csak 
1999-ben kelt életre a Növényi Norbert 
Akadémián belül. 

Az 57 éves Galbács Mihály így emlé-
kezik vissza:

- Emlékszem, 1972-ben mentem le 
birkózni a Vasutasba Tálas József és 
Antal János voltak az első edzőim. Az 
1980-as évek elején megszűnt a birkó-
zó szakosztály. Örömmel kapcsolódtam 
be 1999-ben a dunakeszi birkózó élet-
be. A MOTO-nál (Vasutas pálya mö-
gött) kezdtük az edzéseket, majd a Kon-
zervgyárban kaptunk helyet, és most, 
március végén Color Fittnest hagytuk 
ott, mert áprilisban a Magyarság pá-
lyára költözünk, oda ahol egykoron 
birkóztam. Két terem áll rendelkezé-
sünkre, e mellett öt sportág is műkö-
dik (birkózás, dzsúdó, gapplig, boksz, 
kevert harcművészet). Heti négy edzé-
sünk lesz, 16.30-17.30 kezdőknek (7-12 

évesek), jelenleg húszan vagyunk. A ha-
ladóknál (12 év kor felettiek) is húszan 
járnak edzésre, ők 17.30- 20 óráig edze-
nek vezetésem és segítőm Gyárfás Gá-
borral együtt, de edzőként fiam Máté is 
besegít. 

- Hol áll a birkózásunk a jelenlegi 
helyzetben?

- Az országban 160 egyesület van és 
az eddigi eredményeink alapján a kö-
zépmezőnyben foglalunk helyet. Kö-
töttfogásban, az első félévben, szabad-
fogásban a második félévben rendezik a 
területi bajnokságokat és az első három 
helyezett mehet a Magyar Bajnokságra. 
A Magyarságnál nyújtott lehetőség re-
ményt ad, hogy újra sikeres és eredmé-
nyesek leszünk. 

Solymosi László

Újra népszerű 
lesz a birkózás 
Dunakeszin?



Rév Festék KISÁRUHÁZ

Még mindig 
a régi áron? 

Vajon hogy csinálják?

Thermotek 
kiváló minőségű, 

algagátlós (!) vakolat 
25 kg 8.500 Ft (340/kg)

Héra 
belső 15l: 
5.590 Ft 

(373/l)


