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Nagyszabású, egész Napos reNdezvéNNyel üNNepelte duNakeszi 
lakossága április 30-áN a katoNadomboN a várossá válás 40. év-
fordulóját.

A jeles napra, 1977. április 
1-jére emlékezve, a látvá-
nyos és kifejező dekoráci-
ókkal feldíszített parkban 

sokféle szórakozási lehetőség várta 
a kilátogató fiatalokat, idősebbeket, 
gyermekes családokat. Színes lég-
gömbökkel lepte meg az érkezőket 
Dióssi Csaba polgármester és az Ön-
kormányzat több tagja. A városveze-
tő kérdésünkre elmondta: ”Nagyon 
fontos alkalmat ünneplünk most, 
hiszen negyven éve kaptuk meg a 
városi rangot. Örülök, hogy egyre 
többen érkeznek, s együtt ünnepel-
hetjük ezt a születésnapot. Minden 
ilyen alkalom növeli a város össze-
tartó erejét.” 

A gyerekeket az ingyenes játékok 
vonzották, ugyanakkor a nagyszínpa-
don a város általános iskoláinak vál-
tozatos műfajú produkciói szórakoz-
tatták a nagyérdeműt. Színpadra lép-
tek versmondók, citerások, néptánc, 
nemzetiségi és moderntánc csopor-
tok, versenytáncosok, pom-ponosok, 
bemutattak a kisdiákok népi játéko-
kat, és rövid mesejátékokat. A Művé-
szeti iskolát és az általános iskolákat 
képviselő fellépő diákok remekeltek, 
produkcióikat gyakran kísérte a kö-
zönség vastapsa. A műsorfolyam zá-
rásaként Farkas Pál vezényletével a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar ál-
tal megszólaltatott musical-dallamo-
kat hallgathatta a közönség. 

„Negyven éves város vagyunk, a 
közismert szlogent, Dunakeszi a Mi 
Városunk jól ismerik. S mivel ezt 
együtt tudjuk mondani, mi egy nagy 
család vagyunk. A születésnapok 
fontos kelléke a torta, így együtt kós-
toljuk meg a Város tortája címet el-

nyert nugátos, mogyorós pralinétor-
tát.” Szavait követően a polgármester 
Tuzson Bence országgyűlési képvi-
selővel közösen szimbolikusan fel-
szeletelte a tűzijátékkal díszített tor-
tát. A nyertes Kun Cukrászda a vá-
ros rendelésére közel háromezer sze-
letet készített azért, hogy az ünneplő 
közönség is megízlelhesse ezt a kitű-
nő édességet. 

A jó hangulatú szülinapi buli záró 
fejezeteként előbb a Retróleum zene-
kar, majd Tóth Vera koncertjére ke-
rült sor, ezt követően DJ Thomix bu-
lijával zárult az ünnepi program.

Katona M. István
Fotó: A szerző, 

Pál Ildikó, KesziPress

Ünnepelt a Város
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Verőfényes nap, Vonzó kulturális programok. mindez adott Volt, 
hogy a duNakesziek élméNyekbeN gazdag majálisoN töltseNek el 
egy Napot. 

Május elsején kora reg-
gel a Dunakeszi Kon-
certfúvósok a Barátság 
úti lakótelepen zenés 

ébresztővel hívogatták a családokat 
a Katonadombra, ahol aztán délben 
már ki lehetett volna tenni a bejárat-
ra a „megtelt” táblát. Ahogy az előző 
napi születésnapi rendezvényen, úgy 
május elsején is színes léggömbökkel 
és Simle palacsintával fogadta a Ka-
tonadombra érkező családokat a pol-
gármester és az önkormányzati kép-
viselők. A nagyszínpadon fúvóskon-
certtel indult a nagyszabású műsor-
folyam. A ritmikus gimnasztikától a 
néptáncig, az akrobatikus tornától 
a Kangoo bemutatón át, a különfé-
le küzdősportokig bezárólag követ-
ték egymást a bemutatók reggeltől 
délutánig. Most lehetett látni, meny-
nyiféle lehetőség kínálkozik táncis-
koláktól a sportegyesületekig bezá-
rólag ahhoz, hogy a fiatalok szabad-
idejüket tartalmasan, önmaguk szá-
mára is hasznosan töltsék el. 

Mindeközben főként a gyere-
kek nagy örömüket lelték az önkor-
mányzat által biztosított ingyenes 
játékokban. A népszerűségi listán 
most is első helyen szerepelt a múlt 
évben felállított óriás hajó. Nagy si-
kere volt a „méretes” betűkből ki-
rakott városnévnek. Rengetegen fo-
tózták itt családtagjaikat, s nem egy 
csoport, fellépése után itt készített 
emlékképet.

A Duna-parton a vállalkozó ked-
vűek kipróbálhatták a sárkányha-
józást, többen azért, hogy kedvet is 
kapjanak e sajátos vízi sporthoz. 

Természetesen a majális hagyomá-
nyaihoz híven bőven fogyott az étel-
ital. Aztán kora este megérkezett a 
sztárvendég, Vastag Csaba, aki előbb a 
városi nyereményjáték nyertes szelvé-
nyeit húzta ki a képzeletbeli kalapból. 
Ezt követően nagy sikerű koncertjével 
fejeződött be az idei városi majális.    

Katona M. István
Fotó: A szerző, KesziPress

és Vörös István

Programokban 
gazdag majális 
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program előtti 
egyeztetés: 
tóth Csaba 

ezredes, 
dr. Mihály István 
dandártábornok, 

tuzson Bence, 
Beluzsárné 

Belicza andrea

ezreket 
vonzottak 

a látványos 
bemutatók 

fegyVerropogástól, szirénázó mentő- és tűzoltóautó hangjától Volt hangos április 29-éN a duNakeszi  
katoNadomb, ahoVá kiVonult a tek is. a tűzoltók feszítőVágóVal szabadították ki a karambolozott 
személygépkocsi súlyosan sérült Vezetőjét, akik a helyszínre érkező mentőkkel és rendőrökkel ösz-
szehaNgoltaN küzdöttek a sérült megmeNtéséért…

Szerencsére ezúttal „csak” 
profin kivitelezett menté-
si akció tanúi lehet az a több 
ezer ember, akik megtekin-

tették a Pest megyei rendőr- és ka-
tasztrófavédelmi nap egyik leglátvá-
nyosabb bemutatóját, melynek idén 
is Dunakeszi adott otthont.

Az egész napos rendezvény a fegy-
veres testületekhez méltó ünnepség-
gel vette kezdetét, melyen a kitünte-
tések átadása után elsőként dr. Mi-
hály István rendőr dandártábornok, 
Pest megye rendőrfőkapitánya tar-
tott ünnepi beszédet, aki kiemelte, 
hogy április 24-e 1992 óta különle-
ges nap a rendőrök életében. Ezen a 
napon emlékeznek meg Györgyről, 
a római hadsereg magas rangú ka-
tonatisztjéről, aki anyja hatására lett 
keresztény. „Lépten, nyomon fellé-
pett a pogányok ellen, amiért a per-
zsa király Indiában börtönbe vetette, 
ahol 303 körül vértanúhalált halt. A 
későbbi századokban legendák sora 

fűződött a nevéhez, a középkori Eu-
rópa egyik legnagyobb tiszteletnek 
örvendő szentje volt” – ismertette 
sárkányölő Szent György, a magyar 
rendőrség védőszentjének történetét 
a dandártábornak.

Dr. Mihály István e jeles nap al-
kalmából köszönetet mondott a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság vala-
mennyi munkatársának az évközben 
tanúsított helytállásért, akik nap, 
mint nap új kihívásokkal szembesül-
nek. „Szolgálunk, és védünk!” szlo-
genünket nap, mint nap megtöltjük 
igazi tartalommal. Szolgálunk a nap 
24 órájában minden körülmények 
között, és védelmezzük nemcsak a 
rendet, hanem az utóbbi időszakban 
Magyarország határait is – mondta 
a megye rendőrfőkapitánya, aki sze-
rint munkatársai a legnagyobb hiva-
tástudattal teljesítik esküjükben vál-
lalt kötelességüket. Köszönetet mon-
dott a családoknak, amelyek munka-
társai számára biztosítják a nyugodt 
„hátországot”. Elismeréssel szólt a 
társszervekkel, az önkormányzatok-
kal, a polgármesterekkel kialakított 
szakszerű és korrekt együttműkö-
désért.  

Dr. Mihály István örömmel szólt 
arról is, hogy a társszervek és az ál-
lampolgárok mind gyakrabban feje-
zik ki köszönetüket és elismerésüket 
a Pest megyei rendőrök szakszerű te-
vekénységéért, emberi helytállásu-
kért. Befejezésül külön köszönetet 
mondott Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának a szervezésben kifej-
tett támogatásért. 

Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója az immár ha-
gyományosan közösen megrende-
zett rendőr– és tűzoltónapon beszé-
dében hangsúlyozta; számukra meg-
tisztelő, hogy bajtársaikkal együtt 
ünnepelnek, akikkel a minden na-
pok során számtalan alkalommal 
közösen oldják meg a feladatokat. 
Kiemelte, hogy ez az ünnep, tisztel-
gés a két szervezet védőszentjei iránt. 
„A tűzoltók számára Szent Flórián 
a tűzoltó munka lényegét testesíti 
meg; az állhatatosságot, a becsületet, 
a tisztességet, embertársunk megse-
gítését” – fogalmazott az ezredes, aki 
szerint a két szent élete és halála jel-
képpé vált. 

Erdész Zoltán, Dunakeszi alpol-
gármestere köszöntőjében szeretettel 
gratulált a kitüntetetteknek, s örö-
mét fejezte ki, hogy idén is a város 
adhat otthont Pest megye két jelen-
tős rendvédelmi szervezetének. Mint 
fogalmazott a városi önkormányzat 
és a lakosság rendkívül elégedett a 
Dunakeszi Városi Rendőrkapitány-
ság munkájával. „Büszkék vagyunk 
arra, hogy városunkban ünnepel-
nek, és ismét Dunakeszi adhat ott-
hont e jeles eseménynek – mondta az 
alpolgármester. 

Dr. Tuzson Bence államtitkár sze-
rint kevés dolognak van olyan tár-
sadalmi súlya, mint a biztonság-
nak. „Magyarországon a bizton-
ság nemzeti érték” – hangsúlyozta, 
majd így folytatta: „A rendőrök és 
a tűzoltók, akkor végzik jól a mun-

Látványos bemutatókkal 
ünnepeltek a rendőrök és a tűzoltók



az ünnepség 
fotózással 
zárult: 
tóth Csaba 
rendőrkapitány 
(balról), 
földvári 
szabolcs, 
Mátyás Noémi, 
gánóczi Viktor, 
dióssi Csaba 
polgármester

pórul járt az az elköVető, aki drog adagjának Vásárlásához szük-
séges pénzt úgy próbálta előteremteni, hogy duNakeszi egyik 
autóbuszmegállójában Várakozó idős hölgy füléből kitépte az 
araNyfülbevalót, amit később értékesített. a gyors és összehan-
golt rendőri akciónak köszönhetően hamar a horogra akadt a 
bűncselekmény elköVetője, akit rablásnak minősülő tettéért 
több éVes szabadságVesztésre ítélhet a bíróság.

A sikeres akcióban résztve-
vő rendőröket jutalomban 
részesítette Dióssi Csaba 
polgármester, aki úgy lát-

ja, hogy bár egyszerű ügynek tűnhet 
az eset felderítése, de szerinte jóval 
többről van szó, hiszen garázdaság, 
rablás elkövetésére derült fény.

- A felderítésben kiemelkedő mun-
kát végeztek, szakszerű fellépésük-
nek köszönhetően sikerült elfogni az 
elkövetőt. Az ilyen hatékony rendőri 
akcióknak köszönhetően még biz-
tonságosabbnak érezhetjük Duna-
keszit, amit egyébként eddig is an-
nak tartottam - mondta a város pol-
gármestere.

Dióssi Csaba említést tett róla, 
hogy a képviselő-testület a közel-
múltban fogadta el a városi rendőr-
kapitányság beszámolóját, melynek 
statisztikai adatai is a bűncselekmé-
nyek számának jelentős csökkenését 
támasztják alá.

- 2012-ben 3735 ismert bűncselek-
ményt követtek el a városban, a nyo-
mozás eredményessége 15,74 száza-
lékos volt, amely az elmúlt öt eszten-
dő hatékony működésének köszön-
hetően 2016 végére 1414-re csökkent, 
az eredményesség viszont 52,5 száza-
lékra nőtt – idézett a beszámolóból a 

polgármester. Dióssi Csaba az akció 
sikerességét - többek között – abban 
látja; a megelőző rendőri tevékenység 
eredményeként jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma, amely lehe-
tővé teszi, hogy a rendőrség a koráb-
bi évektől eltérően ilyen „reményte-
lennek tűnő”, ám a bűncselekményt 
elszenvedő számára rendkívül fontos 
üggyel is érdemben tud foglalkozni.
  – Számunkra ez nagyon bíztató, a 
trend nagyon jó irányt mutat, roha-
mosan csökkennek a bűncselekmé-
nyek, amihez gratulálok a rendőr-
ség valamennyi munkatársának, az 
önök tevékenységét irányító rendőr-
kapitány úrnak – hangzottak a vá-
rosvezető elismerő szavai, aki ezt 
követően jutalmat adott át a sike-
res akcióban résztvevő Mátyás No-
émi hadnagynak, Gánóczi Viktor 
főtörzszászlósnak, Földvári Szabolcs 
törzszászlósnak.
Az ünnepségen jelenlévő Tóth Csaba 
ezredes, városi rendőrkapitány kér-
désünkre elmondta, hogy az ilyen tí-
pusú bűncselekmény nem jellemző 
Dunakeszin, ám a törvény több év-
vel büntetheti az elkövetőt, mert tet-
te rablásnak minősül.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Polgármesteri jutalom 
az eredményes akcióban 
résztvevő rendőröknek
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kájukat, ha az emberek biztonság-
ban érzik magukat. A biztonsá-
got önöknek köszönhetjük, amiért 
a magyar kormánynak, a magyar 
embereknek hálásnak kell lenniük. 
Ezért külön gratulálok a kitüntetet-
teknek, s remélem, hogy munkáju-
kért legközelebb még többen vehet-
nek át elismerést.” – húzta alá Tu-
zson Bence, aki elismeréssel beszélt 
a határon szolgálatot teljesítőkről 
is. – Nagyon nagy az önök felelős-
sége, ezért a magyar kormánynak 
mindent meg kell tennie, hogy ezt a 
feladatot maradéktalanul el tudják 
látni, melyhez biztosítanunk kell a 
személyi és technikai feltételek – je-
lentette ki Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkára, aki ki-
emelte, hogy a kormány 2019-ig 50 
százalékkal növeli a rendvédelmi 
dolgozók illetményét. „Önök azok, 
akikben a magyar emberek bíznak, 
akikre mindig számíthatnak, ame-
lyért köszönetünket fejezzük ki.” – 
mondta befejezésül az államtitkár.

Az ünnepi beszédek után kezde-
tét vette a látványos, izgalmakban 
bővelkedő bemutatók sora, melyek 
között volt TEK bemutató, közleke-
dési baleseti mentési akció, baleset-
megelőzési stand, KRESZ totó, bűn-
megelőzési technikai bemutató, lát-
ványos motoros show, füstsátor, tűz-
oltó emelőkosaras jármű bevetése, 
katasztrófavédelmi sátor, a gyere-
keknek rajzverseny- és még számos 
játék, sportbemutatók, zenés prog-
ramok, a rendőrkapitányságok ál-
tal szervezett főzőverseny… és szá-
mos érdekesség, ami garantálta az 
önfeledt kikacsolódást, és azt, hogy 
az érdeklődők sokasága betekintést 
nyerhetett a rendvédelmi szervek 
hétköznapinak egyáltalán nem ne-
vezhető tevékenységébe.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi  selőink jelentik
Április…

- Az egyik Mihály utcai hölgy kérte segítsé-
gemet, mivel több döglött patkányt talált 
kertjében. A fentiek mielőbbi vizsgálata vé-
gett a Jogi Osztály vezetőjének kértem in-
tézkedését e-mailben, melyre válaszként a 
helyszín gyors kivizsgálására kaptam ígé-
retet.

- Újabb lakók élnek az ingatlanjuk előtti 
díszfák telepítésének lehetőségével. A Bá-
thory u. 8. alatti hölgy 4 db vérszilvafa, míg 
a Rákóczi út 13. sarokingatlan tulajdonosa 
5 db gömbjuhar ültetése miatt fordult hoz-
zám. Utóbbi esetben az úr a Dobó u.-i ol-
dalra kéri a díszfákat. A kérelmet a Város-
üzemeltetési Osztály vezetőjének címez-
tem.   

- Csőtörés volt a Mányoki Ádám téren, 
pontosan a Zápolya és a Bajtárs u. sarkon. 
Az ideiglenes helyreállítás a DMRV munka-
társainak köszönhető. Várhatóan a végle-
ges helyreállítás május elején fog megtör-
ténni, melyet a munkálatokkal megbízott 
külsős vállalkozó végez 

- A Mátyás király és a Magyar u. sarokin-
gatlan tulajdonosai a Mátyás király u.-i ol-
dalra egy szemetes kihelyezését szeretné. 

A helyszíni szemle alkalmával a sarokingat-
lan Magyar u.-i oldalán lévő földárokba do-
bott sörös dobozok, pet palackok stb. iga-
zolták a házaspár kérelmét. Írásbeli kérel-
müket továbbítottam az osztály és a Köz-
üzemi Kft. illetékeseihez 

- A Hunyadi u. 23. és a Mátyás király u. 
26/B lakója jelezte a járdaépítési hozzájá-
rulás igényét. A helyszínek felmérései so-
rán 10 m2, utóbbi esetén 2x4 méter hosz-
szan szükséges az építőanyag. Írásban je-
leztem a kérelmeket, valamint a Mátyás 
király u.-i helyszín vizsgálatát. A sarokingat-
lan betonjárdájának meghosszabbításához 
kell a viacolor, hogy a gyalogosan közleke-
dők ne a sárban, de főként biztonságosan 
közlekedhessenek (kikerülik az úttesten). 
Itt található egy közkút, mely környéké-
nek rendbetételéhez kb: 4-6 m2 viacolor 
kiszállítása lenne célszerű. Utóbbi egy kis-
sé komplex, ezért fontos a helyszín vizsgá-
lata. A Hunyadi u. 23. lakójának megkeresé-

se végett az osztály illetékesétől érdeklőd-
tem írásban az iránt, hogy az 5 éves mun-
katerv elkészítése során ígért Hunyadi u.-i 
rekonstrukciót meg tudja-e erősíteni. A 
munkálatokra a 2018-as esztendő lett ígér-
ve, így ennek okán a lakónak felesleges len-
ne a járdát kialakítania. Levélben tájékoz-
tattam intézkedésemről a lakókat, egyben 
arról, hogy igényük miatt be kell fáradniuk 
a Hivatalban működő ügyfélszolgálatra  

- A körzeti ellenőrzés alkalmával a kö-
vetkező címeken észleltem úthibákat, ká-
tyúkat: 1. Királyhágó u. 31-33., 2. Királyhá-
gó u. 40., 3. Zápolya u. 13., 4-7. Zápolya u. 
23–37–41–44., 8-10. Klapka u.-ban, Zápolya 
és a Krúdy Gy. u. közötti szakaszon 3 db ká-
tyú. Az előzőleg 03.24-én jelzett úthibák – 
11 címen – megszüntetésének kérelmével 
együtt továbbítottam az osztálynak és in-
tézkedést kértem a PENTA KFT felé.

- Közvilágítási hibák helyreállításának is-
mételt kérelme (ELMŰ): -Bocskai-Báthory 
sarok -Rákóczi út 20 és 73 - Hunyadi u 73.

Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője  

Ismét egy kedvező hírről tájé-
koztathatom a 2. számú válasz-
tókörzetben élőket, akik remé-
nyeim szerint megtapasztal-
hatták, hogy városszerte, de itt 
a Barátság úton is folytatódott 
a szokatlanul hideg tél okozta 
kárenyhítés, az utak kátyúzása.  
Az igazi örömhír pedig az, hogy 
a kátyúzás „csak” ideiglenes 
megoldás lesz, mert a teljes Ba-
rátság út új aszfaltborítást kap 
a közeljövőben. A munkálatok 
előkészítése, tervezése meg-
kezdődött. 

Ugyancsak látható már, hogy 
javában épül a zárható kuka-
tároló a Barátság út 16. számú 
épület piac felőli oldalán. Ha-
sonló készül a Tallér utca isko-
la felőli végénél is. Reményeink 
szerint a környezetbarát meg-
oldás elősegíti a hulladéktáro-

lás kulturált formájának kiala-
kulását is. 

A visszajelzések arról győztek 
meg, hogy a kisgyermekes szü-
lők örömmel fogadták a játszó-
terek felújítása, korszerűsítése, 
és a kicsinyek biztonsága érde-
kében tett önkormányzati in-
tézkedéseket. Ennek sorába il-
leszkedik a Barátság út 28. szá-
mú épületnél lévő játszótéren 
kihelyezett homokozó, amit 
nagy örömmel vettek birtokba 
a gyerekek. Folyamatban van 
a Szent István parkban állam-
alapító királyunk szobra mel-
lett található kisjátszótér kör-
be kerítése is, hogy ezzel is elő-
segítsük a kicsik biztonságát. 
Ezt a megnyugtató megoldást 
nagyon sok szülő kérte tőlem, 
akik érthetően aggódnak gyer-
mekeik biztonságáért a játszó-
tér és a négyemeletes épület 
között húzódó közlekedési út 
közelsége miatt. Bízunk benne, 
hogy a kutyatulajdonosokat is 
távol tartja a kerítés, és kedven-
ceiket a négylábúak részére ki-

alakított területen sétáltatják 
vagy futtatják a jövövőben. 

Képviselői tevékenységem 
egyik legkedvesebb – hanem 
a legkedvesebb – közösségfor-
máló és gazdagító kezdemé-
nyezésem a körzetünkben szü-
letett gyermekek tiszteletére 
ültetett születésfák, és emlék-

táblák gondozása, kihelyezése. 
Ki nem mondható jó érzéssel 
tölt el, amikor azt látom, hogy 
a kellemes tavaszi időben mind 
többen keresik fel a Szent Ist-
ván parkban cseperedő fákat, 
olvassák az emléktáblán sora-
kozó ifjú lakótársaink neveit.  
A 2016-ban születettek tisztele-
tére tavasszal ültettük el a leg-
újabb születésfát, s mellé kihe-
lyezett emléktábla 29 ifjú nevét 
hirdeti büszkén. A programot 
folytatjuk a védőnőhálózat se-
gítségével, de a szülők közvet-
lenül hozzám is eljuttathatják 
gyerekeik adatait, a család elér-
hetőségét, ha azt szeretnék, 
hogy 2018-ban az ő kislányuk 
vagy kisfiúk neve is felkerüljön 
az „érkezésük” előtt tisztelgő 
születésfa mellett kihelyezésre 
kerülő emléktáblára. Ezt pedig 
a kz@drmg.sulinet.hu e-mail cí-
men tehetik meg.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

kárpáti Zoltán: új aszfaltot kap a Barátság út
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Tisztelt Lakótársaim!

Egy igazán jó hírrel szeretném kezde-
ni a beszámolómat, ugyanis a múlt 
héten kikerültek a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Óvoda elé a szülők által kért 
fekvőrendőrök. Bízom benne, hogy 
ennek az intézkedésnek köszönhe-
tően biztonságos lesz az intézmény 
gyalogos megközelítése.

A Huszka Jenő utca-Kacsóh Pong-
rác köz-Ábrahám Pál köz keresztező-
désében lakók még mindig nem je-
lezték, milyen elképzelésük van a te-
rület rendezésével kapcsolatban.

A faültetés eddig kialakult gyakor-
lata az idén megváltozott. Ettől az 
évtől tavasszal is elülteti a Közüzemi 
Nonprofit Kft. az igényelt fákat, bok-
rokat. Az idei hosszúra nyúlt hűvös ta-
vasz még egy ideig lehetővé teszi a 
növények telepítését.  Kérem ezért, 
hogy mielőbb jelezzék ilyen jellegű 
igényeiket e-mailben vagy telefonon, 
amit az eddigieknek megfelelően el 
tudok juttatni a kertészeknek.

Bizonyára sokan tudják, hogy min-
den májusban a Bátorkeszi utcában 
az ott lakók ún. körforgalmi koncer-
tet rendeznek. Amatőr és hivatásos 
művészek, együttesek lépnek fel, igé-
nyes műsorral lepik meg az oda láto-
gatókat. Évről évre egyre többen jön-
nek el a város távolabbi részeiből is. 
Az idén lesz a hatodik rendezvény, 
melyet eleinte a saját és a környéken 
lakók örömére szerveztek meg, de a 
kör egyre bővül, hiszen sok ember-
nek van igénye erre az értékes szó-
rakozásra. Az évek során a kezdetek-
ben kialakított környezet megkopott, 

az idő is megtette a magáét. Az idén 
a Bátorkeszi utca lakói elhatározták, 
hogy rendbe teszik, felújítják a kis 
teret. Tervet készítettek, s az önkor-
mányzat támogatásával, a saját mun-
kájukat és idejüket hozzáadva na-
gyon szépen rendbe hozták az utca-
bútorokat, új padot készítettek, fákat, 
virágokat ültettek, hogy május 20-án 
délután, a koncerten megszépült kör-
nyezet fogadja a vendégeket. Igazán 

példamutató az ott lakók összefogása 
és igényessége, amit követendő pél-
dának tartok. 

Ugyancsak örömmel látom, hogy 
a Kossuth utca mentén telepített 
gyöngyvessző, vagy közismert nevén 
spírea sövény az ott lakók gondos 
ápolásának eredményeként ebben az 
évben hirtelen nagyot nőtt, s a bok-
rok virágba borultak. A sövény most 
már betölti azt a szerepét, ami miatt 
évekkel ezelőtt kiszedettük a kerítést, 
hogy a helyére ezeket a növényeket 
telepítse az Önkormányzat. Ezúton is 
köszönöm a környék lakóinak a gon-
dos ápolást. 

Köszönettel tartozom figyelmes 
lakótársaimnak a szóbeli és írásbe-
li jelzésekért, észrevételekért. Kérem, 
hogy ezután is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő kérdéssel. 
A területemet járva jó érzés fog el, 
amikor közös eredményeinkben gyö-
nyörködhetek.

 
Bocsák Istvánné

9. számú választókörzet 
képviselője

a 9. számú választókerület hírei

• Dunakeszi Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 7/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete a 
Dunakeszi Város 2016. évi költség-
vetéséről szóló 3/2016(III.3.) sz. 
önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

• Dunakeszi Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 8/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete a 
Dunakeszi Város 2016.evi költség-
vetéséről szóló 3/2016.(III.3.) sz. 
önkormányzati rendelet végrehaj-
tásáról.

• Dunakeszi Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 9/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 22/2015.(VIII.06.) 
sz. önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

RENDELETEK
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Az elmúlt hétvégén nagyszabá-
sú rendezvény volt városunk-
ban a Katonadombon. Öröm-
mel tapasztaltam, hogy az el-
múlt időszak időjárási viszon-
tagságai után a hétvégén igazi 
fesztiválos időjárást tapasztal-
hattak az oda kilátogatók. A há-
rom napon mindenki megtalál-
hatta az érdeklődésének meg-
felelő programot. A részletes 
írást megtalálhatják ebben az 
újságban. Sokakkal találkoztam 
kint, öröm volt a gyermekeknek 
lufit és tortát osztani, igazi szü-
letésnapi hangulat volt a ren-
dezvényen. 

Az útjavítások felmérése és 

javítása folyamatosan történik. 
Ezzel kapcsolatban ismételten 
arra kérem kedves lakótársakat, 
hogy az úthibákat jelezzék az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 
címen, vagy számomra a lenti 
elérhetőségemen. 

A közterületek faültetési 
programjának nincs vége, az 
elhúzódó tavasz még enge-
di, hogy az utolsó telepítések 
megtörténjenek, azonban a kö-
vetkező nagyobb ültetési ak-
ció a szakemberek tanácsára 
az őszi időszakban folytatódik. 
Akik jelezték igényüket azok-
kal felvettem a kapcsolatot, 
akik még nem jelezték igényü-

ket, azoknak azt javaslom, hogy 
szeptemberben jelezzék felém 
kérésüket. 

A főtéri programok és a kör-
nyezetében lévő intézmények 
látogatói számára örömmel 
adok tájékoztatást arról, hogy 
további parkoló helyekkel bő-
vül a IV. Béla Király tér környe-
zete. A Fő úton elindult az a be-
ruházás, melynek befejezésé-
vel 36 gépjármű számára lesz 
lehetőség parkolni. Ebből a par-
kolóból könnyen el lehet érni a 
Városházát, az Okmányirodát, 
vagy a Házasságkötő termet.

Az elmúlt napokban Eliott és 
Marcell nevű újszülötteket kö-
szönthettem egy-egy baba-
csomaggal körzetünkben. Jó 
egészséget nekik és az egész 
családnak!

Észrevételeiket, javaslatai-

kat továbbra is várom az aláb-
bi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!

Fontos, hogy mindenki döntsön adója 1%-ról!
mint társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy rendelkezzen adójának 1+1%-
áról, hiszen semmilyen plusz költséggel nem jár, és a „sok kicsi sokra megy” alapon rendkíVüli segítséget jelent az adott 
szerVezetnek. ugyan több éVtizede Van már lehetőség adónk 1+1%-ának felajánlására, ennek ellenére 10 adózóból mindössze 
4 rendelkezik erről az összegről.

Az adóbevallás egyik fontos ré-
sze, hogy a személyi jövede-
lemadónk 1%-áról rendelkez-
hetünk valamely civil szerve-

zetnek, további +1%-ról pedig egyháznak, 
vagy kiemelt költségvetési előirányzat-
nak. Amennyiben nem nyilatkozunk az 
1+1%-ról, vagy lekéstük a határidőt, eset-
leg helytelenül adtuk meg az adatokat, úgy 
az 1+1% az államot illeti meg. Arra szeret-
nék buzdítani mindenkit, hogy éljen a le-
hetőséggel, és erről az összegről saját maga 
döntsön.

Dunakeszi Város Önkormányzata évek 
óta jelentős összeggel és tárgyi adomá-
nyokkal támogatja a város egyházi és köz-
hasznú tevékenységeket végző civil szerve-
zeteit. A támogatásokon felül mi lakosok is 
hozzá tudunk járulni ezen szervezetek si-
keres tevékenységéhez adónk 1+1%-ának 
felajánlásával. Ezúton szeretném felhívni 
figyelmüket a városunkban működő szer-
vezetekre, amelyek a felajánlott adományt 
a legtöbb esetben valamilyen konkrét fej-
lesztésre és másokon való segítségnyúj-
tásra fordítják. Az adomány felhasználása 
szervezetenként eltérő lehet. A működés-

ről és a tevékenységről a szervezet alapító 
okiratában, vagy bemutatkozásában tájé-
kozódhatunk, sokan készítenek ilyenkor 
kiemelten erre irányuló felhívást, érdemes 
utána nézni.

Hogy milyen célokra fordíthatjuk az 1%-
ot? A teljesség igénye nélkül néhány terület 
helyi vonatkozású szervezet:

- iskoláink, óvodáink, bölcsődéink 
majdnem minden esetben tudják fogadni 
az ilyen jellegű felajánlást, ezért például ér-
demes azt az intézményt támogatni, ahova 
saját gyermekünk, unokánk jár

- működnek városunkban civil szerve-
zetek, mint a Dunakeszi Diófa Nagycsalá-
dosok Egyesülete, a Késő Római Kikötő-
erőd Alapítvány vagy a Dunakeszi Szent 
Mihály Alapítvány

- a művészet és a sport területén is több 
egyesület működik, például a Dunake-
szi Fúvószenekari Egyesület, a Dunake-
szi Dunagyöngye Hagyományőrző Egye-
sület (néptáncosaink) a Városi Sportegye-
sület Dunakeszi, a Dunakeszi Diák és 
Szabadidő Kajak Club, Tóth Mariska Ha-
gyományőrző Alapítvány, de számos más 
szervezetet is találhatunk ha kicsit jobban 

utána nézünk. Itt is érdemes utána érdek-
lődni, hogy ahova gyermekünk, vagy akár 
mi magunk járunk sportolni, zenélni, ott 
tudják-e fogadni 1 %-unkat.

Adónk második 1%-át pedig egyházak-
nak, vagy kiemelt költségvetési előirány-
zatnak ajánlhatjuk fel.

- Városunkban aktívan jelen van a ka-
tolikus, a református, az evangélikus és a 
görögkatolikus egyház is. Az egyházi kö-
zösségek több ezer gyermeknek biztosíta-
nak tartalmas programokat és stabil hát-
teret, így nagyon fontos, hogy őket is segít-
sük munkájukban.

Ezek a szervezetek itt tevékenykednek 
körülöttünk, értünk dolgoznak nap mint 
nap.

Segítse Ön is adója 1+1%-ának felaján-
lásával a civil szervezetek és az egyházak 
munkásságát! A rendelkező nyilatkozatot 
a bevallástól függetlenül legkésőbb 2017. 
május 22-ig küldheti meg az adóhatóság 
részére!

Szabó József
önkormányzati képviselő

társadalmi kapcsolatokért 
felelős tanácsnok
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Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.
Április 26-án átadásra került a Du-
nakeszi Magyarság Városi Sportte-
lep felújított főépülete. Mint isme-
retes az Önkormányzat az elmúlt 
években több ütemben fejlesztet-
te a sporttelepet. A megújult fő-
épületben öltözők, iroda és küzdő-
sportokra alkalmas tornaterem ke-
rült kialakításra. A terület fejleszté-
se tovább folytatódik. Ennek egyik 
eleme lehet egy sportpálya melletti 
terület megvétele. Az Önkormány-
zat az április 27-ei testületi ülésen 
határozott úgy, hogy vételi ajánla-
tot ad a területre, ahol a sporttelep 
kiszolgálására parkolókat kíván lé-
tesíteni.

A testületi ülésen szintén téma 
volt az épülő dunai szabadstrand 
ügye. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy ideiglenes jelleggel te-
lepíthető öltözőket, zuhanyzókat és 
wc-t helyez el a területen. Az ide-
iglenes jellegre azért van szükség, 
mert az elmúlt 15 év során 35 napot 
víz alatt volt a terület. A strandra 
nem lehet majd behajtani gépjár-
művel, ezért az Önkormányzat par-
kolót fog kialakítani a Katonadomb 
déli oldalán. Ettől a lépéstől a terü-
let nagyobb rendezettségét várjuk. 
A strandon térköves sétautak is ki-
építésre kerülnek, így a Duna kö-
zelségét nemcsak a fürdőzni vá-
gyók, hanem a sétálók is élvezhe-
tik majd az év minden időszakában.  

A testület határozott arról is, hogy 
a területet kiveszi az erdő művelési 
ágból. Erre azért volt szükség, mert 
az erdőművelés azt jelenti, hogy a 
vágásra érett fákat tarvágással ki-
termelik időnként. A strand tekin-
tetében ez nagyon nem lenne kí-
vánatos, hiszen épp az erdős-lige-
tes part vonzza le a vízhez az em-
bereket.

Az Önkormányzat összesen 635 
millió forintot nyert el egy műugró 
centrum megvalósítására. Volt egy 
olyan elképzelés, hogy ez az ugró-
centrum a Katonadombon valósul-
na meg. Ez azonban több kérdést is 
felvetett, amelyeket még tisztázni 
kell, így a strand megvalósítási ter-
veiből egyelőre kikerült a műugró 
centrum terve.

Az elmúlt években komoly gon-
dot jelentett játszótereink, parkja-
ink tisztasága, rendezettsége. Ren-
geteg kisgyerekes szülő panaszko-
dott arra, hogy néhányan nem oda 
illően használják a játszóeszközö-
ket, esténként a parkban söröznek, 
szemetelnek. Az Önkormányzat a 
helyzet javítása érdekében minden 
játszótérre kinevezett egy gondno-
kot, aki napi szinten figyeli a játszó-
tér és a játszószerek állapotát, a sze-
méttől rendbe tartja a területet, és 

amennyiben rongálást észlel, jelen-
ti azt a Polgárőrség és a Rendőrség 
felé. Körzetünkben három játszó-
tér érintett: Iskola utca, Kiscsurgó, 
Katonadomb. A gondnokok május 
1-jével kezdték meg a munkájukat.

A hónap folyamán több helyszí-
nen sor került fatelepítésre. A kö-
vetkező faültetési akciót őszre ter-
vezi a város.

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 vállalnia. Az eddig beér-
kezett igényeket továbbítottam a 
Városüzemeltetési Osztály osztály-
vezetője felé.

Folyamatos a télen keletkezett 
kátyúk javítása is. Ebben a hónap-
ban a Stromfeld utca tekintetében 
érkezett bejelentés, amelyet továb-
bítottam az illetékesek felé.

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
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körzeti 
képviselőink jelentik

Tisztelt lakótársak! 
Fontos döntés született meg a napok-
ban, melyre talán a leghosszabb ide-
je várnak nagyon sokan. Megkezdőd-
het nyáron a Barátság út legrégebbi tíz-
emeletes épületei előtt lévő szervizutak 
felújítása! Első részben a Casalgrande 
tértől visszafelé eső szakasz teljes kor-
szerűsítése van ütemezve. A tervek sze-
rint a parkolók és járdák is kiépítésre ke-
rülnek a munka során. Nagyon sok idős 
és kisgyermekes anyuka élete válik nyu-
godtabbá, ha sikerül ezt a régi közös 
tervünket megvalósítani! A napokban 
egyeztetek a műszaki kollégákkal, a kö-
vetkező beszámolómban bővebben is 
kifejtem a témát.

Megkezdődött a Tallér utca sarkán 
a szeméttároló építés is. A helyszíni 

egyeztetésen a kivitelezővel, s a helyi 
érintett lakók közül jelenlévő hölggyel 
megállapodtunk abban, hogy zárható 
tároló épül az eredeti helyszínen, míg 
a szelektív gyűjtőhely áthelyezésre ke-
rül a lakóépületektől kicsit távolabbra. 
Bízom abban, hogy mindenki számára 
kedvezőbb megoldás alakul így ki e te-
rületen!

Sokan kerestek meg az elmúlt na-
pokban levélben, telefonon. A Fil-
lér utca Nap utca sarkának rendezése 
ügyében, illetve az utolsó, még el nem 
készült járdaszakasz miatt is az illeté-
kesekhez fordultam, várom a kedvező 
válaszukat. Sok helyre igényelnek fa-
ültetést, szemétgyűjtő- és kutyapiszok 
gyűjtő edényeket! Ezek ügyében már 
megkerestem a szakembereket, folya-

matosan beszámolok majd az előre ha-
ladásról a témában!

Kérek mindenkit, aki a Lakótelep Szí-
vében él, vagy arra jár, hogy vigyázzunk 
jobban a tisztaságra, a közlekedési sza-
bályok betartására! Ez közös felada-
tunk, és érdekünk!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

Közlekedési kérdések 
kerültek előtérbe

Lakossági kérés volt, hogy a helyi buszjá-
ratokon a felszálló utasok számára látható 
helyen kerüljön feltüntetésre a járat hala-
dási iránya, ill. végállomása. Az ehhez szük-
séges táblák tartalmi javaslatát elkészítet-
tem, és elküldtem véleményezésre a város-
házára és a szolgáltató cégnek. A városháza 
a terveket elkészítette, remélem, mielőbb 
sor kerül a gyártásra is. További kérés, hogy 
a város honlapján álljon rendelkezésre egy 
olyan térkép, amelyen be vannak jelölve az 
útvonalak. A kérést továbbítottam a Város-
házára, a koncepció elkészítéséhez – igény 
esetén - természetesen támogatást nyúj-
tok. 

Az Alagligeten épülő új iskola várható 
szeptemberi átadása erős hatással lehet a 
reggeli Fóti úti forgalomra, tekintettel arra, 
hogy a Szent István iskola mostani körze-
tében tanuló diákok is az új intézmény-
ben folytatják a tanulmányaikat, oda tehát 
a Fóti úton keresztül tudnak eljutni. A for-
galom akkor nem nőne számottevően, ha a 
tanulók a helyi buszjáratokat vennék igény-
be. Mivel korábban én feleltem a helyi tö-

megközlekedés szervezéséért, felkeresett 
a tankerületi igazgató úr, hogy a buszme-
netrendben lehetséges módosítási lehe-
tőséget megbeszéljük. Igazgató úr jelezte, 
hogy felmérik a tanulói igényeket a busz-
járat igénybe vételére vonatkozóan, és ez-
után folytatjuk az egyeztetéseket. A követ-
kező megbeszélésen részt vesz Szabó Jó-
zsef képviselő úr is, az ő kerületében van a 
jelenlegi iskola. A témában több megkere-
sést kaptam Alagligetről is, ők elsősorban a 
Repülőtéri úti forgalomszervezési elképze-
lésekről érdeklődtek. Annyit már most le-
het tudni, hogy az új iskola elé a behajtás – 
jellemzően jobbra, kis ívben -  a Repülőtéri 
út felől fog történni, a kihajtás pedig – balra 
nagy ívben – az alagi majori út – Repülőtér-
út kereszteződése után lesz, ez tehát várha-
tóan nem fogja jelentős mértékben zavarni 
a Budapest felé haladó forgalmat.  

A környezetünk rendbetételét sokszor 
a lakók önkéntesen is megszervezik, a na-
gyobb volumenű munkákat a Közüzemi 
Nonprofit Kft. vállalja. Ennek megfelelően 
lakossági kérésre a Közüzemi Kft szervezé-
sében megkezdődött a Fenyves utcai kiser-
dő rendbetétele, a veszélyes faágak eltávo-
lítása és elszállítása.

A korábbi ideiglenes úthiba javításokat 
követően, áprilisban sor került a végleges 
korrekciókra a kerületünkben is. Kieme-
lem a Pejachevich utca-Fóti út csomópont-
ban elvégzett további munkálatot, amely-
lyel a korábbi útsüllyedés is javításra került. 
Amennyiben vannak még – vagy újra kelet-
keznek - kátyúk a közútjainkon, kérem, je-
lentsék be a városháza ügyfélszolgálatán. 

Elérhetőségem: thomacsaba@hotmail.
com, „Thoma Csaba online képviselői foga-
dóóra” facebook csoport. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet 
képviselője

hírek a 8. sz. kerületből 
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serfőzőné 
kozma Ilona 
osztályvezető

Bemutatkozik a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya 

A megelőző tevékenység ellenére is 
nőtt a közlekedési balesetek száma

a dunakeszi polgár áprilisi lapszámában indítottuk útjára azt a sorozatot, melyben a dunakeszi rendőr-
kapitányság osztályainak teVékenységét, szerVezeti felépítését mutatjuk be a lakosság tájékoztatása, a 
rendőrök munkájának jobb megismerése céljából. ezúttal a közlekedésreNdészeti osztály tevékeNységével 
ismerkedhetnek meg olVasóink serfőzőné kozma ilona osztályVezető segítségéVel, aki Négy kollégájához ha-
sonlóan immár két éVtizede dolgozik a rendőrkapitányságon.  

- Tizenöten dolgozunk az osztályon, 
akik közül négyen több mint 20 éve 
vagyunk a kapitányságon. Tevékeny-
ségünket egy kolléganő segíti, aki az 
adminisztratív feladatok mellett fo-
gadja az állampolgárok telefonhívá-
sait, intézi a balesetekkel kapcsolatos 
igazolások kiadását – kezdte a bemu-
tatást az alezredes asszony. 

Az osztály hat baleseti helyszínelői 
státusszal rendelkezik, de jelenleg öten 
vannak, ám a nyáron Gödöllőről érke-
zik az új kolléga. Napi 24 órában tel-
jesítenek szolgálatot, valamennyien 
baleseti helyszínelési feladatokat lát-
nak el. A felszabaduló idejükben pedig 
forgalom ellenőrző tevékenységet haj-
tanak végre, vagy sebesség mérési fel-
adatokat látnak el. 

- Három kollégánk a kapitány-
ság épületében vizsgálati feladatokat 
lát el. Az ő munkarendjük vezénylé-
ses, ami azt jelenti, hogy alkalmazko-
dunk az állampolgárokhoz. Folyamat-
ban lévő bűncselekmények vizsgálatát 
végzik; tanú meghallgatás, gyanúsított 
kihallgatás, bizonyítási kísérlet mel-
lett számos feladatot kell ellátniuk. Két 
munkatársunk főként sebességméré-
si feladatokat lát el a fő közlekedési út-
vonalakon, valamint a havonta meg-
határozott vezénylési tervnek megfe-
lelően – tájékoztatott az osztályvezető 
asszony, aki elmondta, hogy a vezény-
lési területükhöz tartozó négy telepü-
lésen, Csomádon az elmúlt másfél év-
ben szinte nem történt közlekedési 
baleset, ám Dunakeszin, Fóton és Gö-
dön annál több. 

– A három város esetében, külö-
nösen Dunakeszin meghatározó ok a 
több irányú áthaladó forgalom. Példa-
ként szeretném kiemelni, hogy Duna-
keszin egyharmaddal több gépjármű 
közlekedik, mint pl. Gödön. A balese-
ti statisztikát Dunakeszi vezeti Fót és 
Göd előtt. Az M0-ás körgyűrűről na-
ponta 35-40 ezer autó hajt rá az M2-re, 
amelyből a dunakeszi lehajtónál mint-
egy 15 ezer gépjármú el is hagyja az au-
tóutat – ismerhettük meg a napi közle-

kedési adatokat. Az alezredes asszony 
tájékoztatójából kiderült, hogy két jár-
őr kollégája főleg forgalom ellenőrzé-
si feladatokat lát el a négy településen. 

A közlekedésrendészeti osztály ve-
zetője rendkívül fontosnak nevez-
te a baleset megelőzési tevékenységet, 
melyre nagy hangsúlyt helyeznek. 

– Sajnos a körültekintő és széles körű 
megelőző munkánk ellenére is emelke-
dett a baleseti statisztika az elmúlt esz-
tendőben, pedig baleset megelőzési bi-
zottság működik a kapitányságunkon, 
előadásokat tartunk iskolákban, óvo-
dákban, jelen vagyunk a városi ren-
dezvényeken, tájékoztatjuk az idős em-
bereket, öregek otthonában élőket. Ki-
emelten koncentrálunk az iskolarendőr 
program sikeres megvalósítására, ko-
ordinátori feladatokat látunk el az ok-
tatási intézményekben, az osztály vala-
mennyi munkatársa részt vesz a baleset 
megelőzési tevékenységben. Egy kollé-
ganőm koordinálja a kilenc iskolában 
működő iskolarendőrök munkáját – 
avatott be a szakmai részletekbe. 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti osztálya adja ki 
az úthálózatok építéséhez szükséges 
szakhatósági állásfoglalásokat is, mint 
pl. az M2 autó 2x2 sávossá történő bő-
vítéséhez. Itt jegyezte meg felveté-
sünkre az osztályvezető asszony, hogy 
sajnos még nem kapták meg a forga-
lom technikai terveket, de ismerve a 
jelenlegi helyzetet, még nagyobb tor-
lódásokra kell számítani, ezért, aki te-
heti – tanácsolta – vonattal közleked-
jen az átmeneti időszakban. – Amibe 
mi tudunk segíteni, azt megtesszük! – 
húzta alá. 

Serfőzőné Kozma Ilona a Dunake-
szi Polgár kérdésére elmondta, hogy 
működési területükön nem jelentős a 
gyorshajtást elkövetők száma, ám an-
nál többen sértik meg az elsőbbségi 
szabályokat, a balesetek közel ötven 
százalékát helyi lakosok okozzák, akik 
ismerik környezetüket. 

– Elemzéseinkből nem derült ki egy-
értelműen, hogy mi okozza a balesete-

ket, de tapasztalati megfigyelésekből 
úgy érzékelem; az időjárási fronthatá-
sok nagy hatással vannak a gépjármű-
vezetők koncentráló képességére.

Fontosnak tartják a polgárba-
rát rendőrségkép kialakítását, a kor-
rekt, hiteles szakmai tájékoztatást és 
együttműködést a lakossággal, az ön-
kormányzatokkal, a képviselő-testü-
letekkel, melynek számos formáját al-
kalmazzák. 

- Számosan keresnek bennünket 
e-mailben, vagy telefonon, akiknek 
készségesen adunk tájékoztatást a fel-
vetett kérdésre, intézkedünk, mint pl. 
a Hegyrejáró utca forgalmi rendjé-
nek változásánál több esetben hajtot-
tunk végre ellenőrzéseket. De említ-
hetem a Pálya úton rendszeresen elkö-
vetett szabálytalanságok felszámolá-
sa érdekében Benkő Tamás képviselő 
úrral tartott közös helyi szemlét. A 
Dunakeszi Városi Rendőrkapitány-
ság elérhetősége több weboldalon is 
megtalálható, a helyi sajtó segítségé-
vel rendszeresen tájékozatjuk a telepü-
lések polgárait. Nyitottak vagyunk a 
problémák kezelésére, azt is mondhat-
nám, ha nem tekintik szerénytelenség-
nek: „Szolgálunk, és védünk!” – zárta 
a közlekedésrendészeti osztály mun-
kájának bemutatását Serfőzőné Koz-
ma Ilona osztályvezető. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Új ügyfél-parkoló épül 
a Városházánál 

ígéretet tettünk, hogy a dunakeszi polgármesteri hiVatalban működő ügyfélszolgálathoz még idén bőVítjük 
ügyfél-parkolónk számát. ehhez híVen április 19-én megkezdődött a fő út 19. szám alatti telken a beruházás 
– olVasható az önkormányzat hiVatalos weboldalán.

Új parkoló épül a Város-
háza környékén, mely-
nek köszönhetően a jövő-
ben egyszerűbb lesz meg-

közelíteni a Polgármesteri Hivatalt, 
azaz könnyebbséget nyújt majd az 
ügyfélszolgálat elérésében is, és azok 
számára is kényelmesebb lesz a hely-
szín megközelítése, akik a IV. Béla 
király főtéren tartandó rendezvé-
nyekre gépkocsival érkeznek. 

A parkoló a Fő út 19. szám alatt 
épül, megközelítése az Alsótabán ut-
cáról és a Fő útról is történhet, kapa-
citása 37 db férőhely lesz.

A parkoló és a Fő úttal való csat-
lakozásának kivitelezési munkálatai 
2017. április 19-én kezdődtek. 

A kivitelezési munka ideje alatt 
forgalomkorlátozást vezettek be a 
2-es számú főúton: két rövidebb idő-
szakra lesz félpályás útlezárás, ami-

kor a Fő út újraaszfaltozási munká-
it végzi a kivitelező cég. A kivitelezés 
Fő utat érintő munkálatai a munka-
kezdéstől számított 45 napon belül 
befejeződnek. A kivitelezés időtar-
tama alatt a kerékpársáv megszűnik.

Megértésüket köszönjük, az oko-
zott kellemetlenségekért pedig szí-
ves türelmüket kérjük! – olvasható 
az Önkormányzat weboldalán.

Fotó: KesziPress

A polgármester és az alpolgármester 
újra felajánlották jutalmukat

a 2016. éVi költségVetés zárszámadását köVetően a frakció által beterjesztett jaVaslat alapján, duNakeszi város polgár-
mestere és alpolgármestere erkölcsi és aNyagi jutalombaN részesült, melynek anyagi részét nemes célokra ajánlották fel –  
ismerteti az önkormányzat hiVatalos weboldala.

A tájékoztatóból megtudhatjuk, hogy a két politikus városunkért végzett 
munkája elismeréseként a képviselő-testület elsöprő többsége a 2015. 
évre 6 havi illetményüknek megfelelő összegű jutalmat szavazott meg, 
melynek teljes összegét, magánszemélyként az alábbi szervezeteknek, in-
tézményeknek, csoportoknak, programoknak ajánlották fel:

Dióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere:
• Iskolakezdési adománydoboz akció
• Városi karácsonyi adománydoboz akció
• Rászoruló dunakeszi családok karácsonyi segítése
• Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
• Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesület
• Dunakeszi Birkózósport
• Kinizsi Futsal Pom-pom csapat
• Református Egyház gyülekezeti termének építése
• Szent Mihály plébánia beázásának elhárítása

• Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
• Dunakeszi Tollaslabdasport
• Városi napközis nyári tábor
• Radnóti Diákszínpad
• Városi Sportegyesület Dunakeszi Korfball szakosztálya
 Erdész Zoltán, Dunakeszi Város alpolgármestere
• Iskolakezdési adománydoboz akció
• Városi karácsonyi adománydoboz akció
• Rászoruló dunakeszi családok karácsonyi segítése
• Szent Imre templom történetét feldolgozó könyv kiadása
• Református Egyház gyülekezeti termének építése
• Dunakeszi Ritmikus Gimnasztika Egyesület
• Duna-parti állatvilág védelme
• Dunakeszi Duna Gyöngye Néptáncegyüttes
• Dunakeszi Evangélikus Egyházközség



15Dunakeszi Polgár

Orbán Viktor már 2009-ben Dunakeszinek ígérte a sportlétesítményt

Átadták a Magyarság Sportpálya felújított főépületét 

a Városi önkormányzat az elmúlt öt éVben folyamatosan fejlesztette és újította fel a 2012-ben 
tulajdoNába került egykori vasutas sporttelepet, amely azóta újra a magyarság sportpályakéNt 
szolgálja ki a dunakeszin működő szakosztályokat, a szabadidősport hódolóit.

Április 19-e újabb jelen-
tős mérföldkő a sportolók 
életében, hiszen ezen a na-
pon adta át Dióssi Csaba az 

átépített, teljesen felújított, a 21. szá-
zad igényeinek megfelelő közel száz 
éves főépületet, melyben új otthonra 
leltek a birkózók és a küzdősportok 
képviselői is.

Seltenreich József, a Dunakeszi Sport-
igazgatóság igazgatója megnyitó szavai 
után látványos bemutatót tartott két fia-
tal az egykori öltöző tágas közösségi tér-
ré formált helyiségében, amelyben egy-
koron olyan kiváló labdarúgók készü-
lődtek a mérkőzésekre, mint Jeszmás 
György, Koós László, Szabadi Lajos, Ka-
tona György, Leboniczky Imre, Détári La-
jos, vagy a közelmúltban Lőrincz László…

A nagy tapssal fogadott bemutató után 
Dióssi Csaba polgármester felidézte Pest 
megye egyik legsikeresebb sportegyesü-
letének több évtizedes múltját, műkö-
dését meghatározó gazdasági és politi-
kai átalakulásokkal kísért változásokat. 
A városvezető elismeréssel beszélt a te-
lepülés életében meghatározó szerepet 
betöltő egyesület sportolóinak sikeré-
ről, és azokról, akik még a rendszervál-
tozás után is támogatták a klub működ-
tetését, fenntartását, ami idővel azonban 
elsorvadt.

Dióssi Csaba megosztotta az ünnep-
lőkkel azt a 2009-es beszélgetést, amikor 
Orbán Viktor megígérte, hogy az állami 
tulajdonban lévő, ám akkoriban igen el-
használódott sportlétesítményt átad-
ják az önkormányzatnak, ha jó gazdá-
ja lesz. Dióssi Csaba ezt vállalta, Orbán 
Viktor pedig állta a szavát, és így 2012-
ben az önkormányzat tulajdonába került 

a sportpálya, amely visszavette a köz-
nyelvben „Magyi”-ként ismert Magyar-
ság Sportpálya nevét is.

Felelevenítette azokat a városi „szóbe-
szédeket” is, melyek arról szóltak, hogy 
lakópark vagy hipermarket épül a Vas-
utas sportpályán. „S ezzel szemben mi 
a valóság? – tette fel a kérdést a polgár-
mester, aki így folytatta: „Kiépítettük a 
sporttelep kültéri világítását, parkolókat 
alakítottunk ki, a fiataloknak BMX-pá-
lyát építettünk. Ma már a „lenti” sala-
kos pálya helyén és a fenti centerpályán, 
műfüves pályán játszhatnak a csapatok. 
Most pedig a felújított, teljesen átalakí-
tott főépületet avatjuk fel, ami bizony-
ság rá, hogy mi nem lakóparkban vagy 
hipermarketben gondolkodtunk, hanem 
a sportpálya felújításában, bővítésében” 
– húzta alá Dióssi Csaba.

A város polgármestere bejelentet-
te, hogy a főépület közelségében hama-
rosan elkezdődik az új multifunkciós 
sportközpont és az atlétikai dobópálya 
építése is, melyekre már rendelkezésre 
állnak a pénzügyi források.

– Terveink között szerepel egy tenisz-
csarnok építése is – mondta Dióssi Csa-
ba, aki köszönetet mondott a nagy jelen-
tőségű fejújításban közreműködő szak-
embereknek és Erdész Zoltán alpolgár-
mesternek, Temesvári Istvánnal, akivel 
és a Városi Sportegyesület Dunakeszi 
(VSD) elnökével a nemzeti szalag átvá-
gásával ünnepélyesen felavatták a Ma-
gyarság Sportpálya megszépült és kibő-
vített főépületét, s benne a birkózók és a 
küzdősportok képviselői részére épített 
gyönyörű edzőtermet.

A főépület felújítása és bővítése két 
ütemben valósult meg tájékoztatta szer-

kesztőségünket Turányi Balázs, a Köz-
üzemi Nonprofit Kft. vagyongazdálko-
dási vezetője. 

Az első ütem 2015 szeptemberében in-
dult, melynek keretében nettó 85 millió 
forintos költséggel elvégezték az épület 
energetikai korszerűsítését, amit köve-
tett a külső homlokzati szigetelés, a több 
rétegű hőszigetelő színezett vakolat fel-
vitele. A korszerűsítés része volt a tető-
szigetelés, a bádogozási munkák elvég-
zése, a lapos tető hő és hangszigetelése 
és a csapadékvíz elleni szigetelés kiépí-
tése is. Kapcsolódó munkaként  kiépült 
az esővízcsatorna   levezető rendszer is. 
A régi nyílászárók elbontása után 26 ab-
lak és 11 műanyag, hőszigetelt ajtó került 
beépítésre. 

A Magyarság Sporttelep főépületé-
nek átalakítása a második ütemben - 
2016 szeptemberében - kezdődött, mely-
nek megszépült, 21. századi igényeket ki-
elégítő eredményével az átadó ünnepsé-
gen szembesülhettek a sportolók, akik a 
sportvezetőkkel együtt nagy örömmel 
vették birtokba a létesítményt. A főépü-
let átalakítására, bővítésére közel nettó 
164 millió forintot fordított Dunakeszi 
Város Önkormányzata, amely magába 
foglalta – többek között - sport termek, 
öltözők, társalgó, büfé, raktár, irodák 
építészeti kialakítását, az új és régi  he-
lyiségek kőműves   munkáit, falazást, 
burkolást,  szigetelést, festést. 

Elbontásra került a lelátó egy része, 
melynek helyén új helyiségek kerültek 
kialakításra figyelembe véve a statikai és 
építészeti szakági előírásokat. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress



16 Dunakeszi Polgár

színvonalas 
műsorral 

köszöntötték 
az édesanyákat

Zupka sándor

dióssi Csaba

Hárman 
az ünnepeltek 

közül

hányféle megszólítás illik reá? szülőanya, szüle, édesanya, mami, anyuka, anyuska, mamuska, és 
még sorolhatnánk. ő az, aki óVó szíVe alatt formál sejtből gyermeket, ő az, aki Világra jöVetelünk 
után táplál tejjel és szeretettel. ő az, aki kezünket fogja s Vezérel minket féltőn, bátorítón egész 
életéN át s még azoN túl is.

„Ha csak egy virág volna,/én azt is 
megkeresném./Ha csak egy csil-
lag gyúlna,/fényét idevezetném./
Ha csak egy madár szállna,/meg-
tanulnék a hangján./Ami csak szép 
s jó volna/Édesanyámnak adnám!” 
Létay Lajos, (1920-2007) erdélyi ma-
gyar költő, író, lapszerkesztő sorai-

val május első vasárnapján Őt kö-
szöntjük, az édesanyát virággal, jó 
szóval, öleléssel, s ha úgy hozta sor-
sunk, gyertyával. Ám nem csupán 
őt, hanem a nagymamát s tán a déd-
nagymamát is ünnepeljük e napon. 
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub tagsága május 3-án Anyák-na-
pi ünnepségre érkezett a VOKE Jó-

zsef Attila Művelődési Központba. 
Johann Strauss Kék-Duna keringő-
jének dallamával, majd Zupka Sán-
dor rendhagyó, verses köszöntőjével 
kezdődött a rendezvény. 

Prózára váltva elmondta, hogy 
már az ókorban Rheának, az istenek 
anyjának tiszteletére tartottak tava-
szi ünnepeket. Majd az Egyesült Ál-
lamokban Anna Marie Jarvis kez-
deményezésére Woodrow Wilson 
elnök rendelete nyomán 1914 óta 
lett hivatalos megemlékezés. Ennek 
hírét hozta el Magyarországra Petri 
Pálné, egy államtitkár felesége s első 
alkalommal 1925-ben köszöntötték 
hazánkban az édesanyákat.

Múltidéző hangulatot varázsoltak 
a színpadra egy régi rádiókészülék-
kel, melyet Takács Luca Ágnes he-
tedikes diák bekapcsolt, s felhang-
zott korabeli hangfelvételről Honti 
Hanna „Az én mamám…” kezdetű 
szívhez szóló slágere. Majd Luca (az 
egyik klubtag, Balogh Gyula uno-
kája) elszavalta Bartos Erika Anyák 
című költeményét.  

– Az emberek mindig érezték, 
hogy menyire fontos a kapcsolatuk 
az édesanyjukkal. És mennyi min-
denért lehetünk hálásak – kezd-
te köszöntőjét Dióssi Csaba polgár-
mester. – Miért érezzük, hogy ez a 
legfontosabb kapcsolat az életünk-
ben? Mert ez a legőszintébb kapcso-
lat, s mert a szeretetre épül. Már ak-
kor megvan, amikor még meg sem 
születtünk. Aztán egész életünket 
végigkíséri az édesanya szeretete. 
Amikor kisgyerekek vagyunk s bár-
mitől megijedünk, vagy félünk, rög-
tön az anyukához rohanunk, mert 
nála érezzük, hogy biztonságban le-
hetünk…

A továbbiakban arról szólt, meny-
nyire fontos egy életen át a gyer-
mek-anya kapcsolat. Elismeréssel 
jegyezte meg, hogy a nyugdíjas klub 
tagsága fontosnak tartja minden év-
ben megünnepelni ezt szép a napot. 
Végezetül elmondta, hogy hagyo-
mányosan több éve már az Önkor-
mányzat minden bölcsődés, óvo-
dás és iskolás kisgyermeknek bizto-
sít egy kis cserép virágot, amivel ki-
fejezhetik hálájukat és szeretetüket 
édesanyjuknak. 

A klub másik hagyománya éven-

te egy alkalommal köszönteni a ke-
rek születésnapi évfordulósokat. Ez 
alkalommal 27-en töltötték vagy ez-
után töltik be a 75., 80. és 85. élet-
évüket. A polgármester a 85. élet-
évében járó Varga Györgynének, 
Gerencsér Ernőnének és Debreczeni 

Györgynek egy-egy tortát és virág-
csokrot adott át. Valamennyi ünne-
peltet felköszöntötte Csoma Attila, 
a művelődési központ igazgatója is, 
majd mindenki átvehette az ajándék 
tortát és a csokor virágot.    

A színvonalas ünnepi műsor ke-
retében fellépett a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola 4.b osztálya, a klub-
tagokból verbuvált énekkar Szakáll 
Lászlóné vezényletével, Hokszánné 
Tomcsik Vera versmondó, az örök-
ifjú házas-táncos pár, Back Judit és 
Lassó Attila dr. s végül Szeleczky 
Artúr énekes, az idei Dunakanyar 
Hangja énekverseny egyik döntőse.      

A műsort estebéd, majd estig tar-
tó táncos mulatság követte  

Katona M. István
A szerző felvételei 

Édesanyák köszöntése
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Hagyományőrzők: 
Horváthné 
szentléleki katalin 
(balról), 
szakáll lászlóné, 
kollár albin, 
Harangozó katalin

„a néptanítók teVékenysége településünk történetének megbecsülendő értéke” – kezdte 
üNNepi beszédét kollár albiN, a helytörténeti gyűjtemény dunakeszi éVszádos történéseit és 
hagyományait őrző ősrégi épülete, az egykori kántorház előtt, ahol számos lokálpatrióta 
érzelmű polgár jelent meg, hogy emléket állítsanak a falu négy kántortanítójának, akik a XiX. 
századbaN a jeles házbaN laktak. 

Az április 21-én tartott ünnep-
séget Harangozó Katalin, a 
Dunakeszi Városvédő- és Vá-
rosszépítő Egyesület elnöke 

nyitotta meg, aki köszöntőjében az érték-
mentés, a település hagyományainak ápo-
lásának jelentőségét hangsúlyozta. 

Kollár Albin a fentebb idézett gon-
dolatait így folytatta: „Nagy jelentősé-
gű esemény volt iskolatörténetünkben 
Monspart Lőrinc Dunakeszire érkezé-
se. A váci születésű, német származá-
sú ludimagiszter 1812 - október elsején 
kezdte meg működését településünkön, 
s haláláig - 1859-ig, 46 éven keresztül 
látta el - példás szorgalommal - kántor-
tanítói szolgálatát. Az 1828-as Visitatio 
canonica-ban, az egyházmegyei láto-
gatás jegyzőkönyvében, a következőket 
tudjuk meg Monspart Lőrincről: „Hívő 
és jó erkölcsű. Az ifjúságot gondosan ok-
tatja. A szent szolgálatban buzgó. Orgo-
nán jól játszik a nép áhítatának felkelté-
sére és fenntartására is … buzgó a taní-
tásban és a hitnek a tanuló ifjúságba való 
beoltásában és annak jó rendben való 
megtartásában…” Kollár Albin egy-
háztörténeti kutatásainak köszönhető-
en megtudhattuk azt is, hogy Monspart 
Lőrinc tanító szépapja Monspart Sarolta 
tájfutó világbajnokunknak.

Monspart Lőrinc munkáját - több év-
tizedes pályája során – nyolc iskolaigaz-
gató, a mindenkori helyi plébános irá-
nyította. Eredményeit nem csak ők, ha-
nem a felsőbb hatóságok is elismerték: 
1857-ben maga a helytartótanács ré-
szesítette kitüntetésben. Halála után az 
egytanítós elemi iskola katedrájára – az 
országosan terjesztett Tanodai Lapok 
felhívására – 15-en jelentkeztek. Közü-
lük Horváth Fábián nyerte el a kineve-
zést, akinek megismeréséhez a korabe-
li jegyzőkönyvet hívta segítségül Kol-
lár Albin: „Horváth Fábián a rajz eleme-
it bírja és a gazdászatot gyakorlatilag is. 
Kitűnő az orgonálás - és éneklésben oly-
annyira, miként hozzá csak közelítőleg 
is a megjelent pályázók közül egy sem 
vehető.” A falu új, fiatal, nőtlen kántor-
tanítóját 1860 májusában a dunakeszi is-
kola egyetlen tantermében 120 diák kö-
szöntötte. 

Kollár Albin rendkívül színes, törté-
nészi alapossággal elmondott beszédé-
ből kiderült, hogy Horváth Fábián du-
nakeszi munkásságának harmadik évé-

ben a váci püspökhöz írt levelében le-
mondott álláshelyéről azzal az indokkal, 
hogy Budán szeretne zenei tanulmányo-
kat folytatni. Távozását követően az újra 
megüresedett katedrát - hét jelentkező 
közül kiválasztott - Makáry Lajos foglal-
hatta el, aki Heves megyei Pélyről érke-
zett Dunakeszire. Pályázati levelében és 
azt követően minden hivatalos iratban 
neve aláírása mellett foglalkozása népi-
es alakját, az énekes tanító megnevezést 
használta. 

„A tanköteles gyerekek száma ekkor 
101 volt. Makáry őket egyedül tanítot-
ta, mert sem a falu, sem ő nem gondos-
kodott segédtanító felfogadásáról, pedig 
lassan elhatalmasodó betegsége ezt igé-
nyelte volna. Ötéves működése végén 
1868 júliusában fatalon elhunyt. Az üres 
tanítói álláshelyre Jaczkó Károly plé-
bános kérésére a váci püspök  Rákossy 
Ferenc  soproni születésű segédtaní-
tót nevezte ki, aki korábban Szécsény-
ben és Somlyóvásárhelyen tanított. Ő 
rövid ideig tevékenykedett Dunakeszin, 
mert az 1869/70-es tanévtől ismét a fa-
lusiak által korábban megismert és meg-
kedvelt Horváth Fábián lett a telepü-
lés kánortanítója. Feladatait 1872-ig lát-
ta el Dunakeszin, amikor Bazsant Vince 
lépett helyére a dunakeszi népiskola ka-
tedráján.

Ma már nem tudhatjuk, hogy az elemi 
iskola diákjait lelki-szellemi tekintetben 
meddig juttathatták el tanítóik a rövid 
tanévek idején, de bizonyos, hogy a már 
korán kemény, ház körüli vagy mezei 
munkára fogott gyerekek számára sokat 

jelenthetett nevelőik embersége, a tan-
óráikon megismert, hétköznapjaiktól el-
ütő világ… és az is bizonyos, hogy életre 
szóló, tisztességben megtartó útravalót 
kaptak” – utalt a tanítók, tanárok min-
denkori felelősségére és elhivatottságára 
Kollár Albin, a Kőrösi iskola nyugalma-
zott igazgatója, aki így zárta beszédét: 
„A mostani ünnepélyes eseménnyel nem 
csupán a szolgálatukat becsülettel végző 
tanítóknak állítunk emléket, hanem erő-
sítjük a lokálpatrióta szellemet és jövőbe 
vetett hitünket.”

A város díszpolgára befejezésül köszö-
netet mondott az áldozatokat is vállaló 
értékőrző tevékenységéért Szakáll Lász-
lónénak, a Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetőjének, Harangozó Katalinnak, és a 
Tóth Mariska Hagyományőrző Egyesü-
let vezetőségének.

A négy kántortanító nevét az utó-
kornak megőrző emléktáblát Horváth-
né Szentléleki Katalin, a Bárdos iskola 
nyugalmazott igazgatója, a Tóth Maris-
ka Hagyományőrző Alapítvány kurató-
riuma elnöke leplezte le, melyet Kozsuch 
Zsolt, a Szent Mihály templom plébáno-
sa áldott meg.

Lejegyezte: Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A múlt a jelent is kötelezi
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Hoványné Martikán Eriká-
val, a színjátszó csoport 
vezetőjével beszélgettünk, 
aki magyar-történelem 

szakos tanári munkája mellett – több 
mint 20 éve foglalkozik színjátszással.

- Mit lehet tudni a mostani előadás 
„kulisszatitkairól”, illetve a csoport 
működéséről?

- A mostani csoportunk zömét Bár-
dos iskolás gyerekek alkotják, akik ta-
valy, egy hasonlóan kedves mesejáték-
kal, a Palacsintás királlyal debütáltak 
a közönség előtt. Évente egy nagy elő-

adással készülünk, de mellette öröm-
mel teszünk eleget más felkéréseknek 
is, pl. egy-egy városi ünnepség alkal-
mával.  Az éves munkánk nagy részét 
a „fő előadásra” való felkészülés tölti 
ki, (aminek darabját az előző évi nyá-
ri színjátszó táborban közösen választ-
juk ki, a beérkezett javaslatok alapján.) 
Az idén a Hófehérkére esett a válasz-
tásunk, aminek nagyon örültem, mert 
magam is szívesen nyúlok klasszikus 
mesedarabokhoz, amit aztán a gyere-
kekre szabva aktualizálok. A színját-
szó csoportunk egyik jellegzetessége 
éppen ez az „aktualizálás”, azaz, hogy 
a meglévő szerepek – az általam írt szö-
vegkönyvekben – egy kicsit mindig át-
formálódnak az adott gyerekszereplők 
személyiségéhez, karakteréhez illesz-
kedve. A mesejáték 17 szereplős, így 
– némi kiegészítéssel – egyetlen szín-
játszósunknak sem kellett eljátszani a 
„Bokor I. vagy Bokor II. szerepét”. A 
mostani darab különlegessége az is, 
hogy a törpék rímekben beszélnek, és 
az eredeti szövegből egy dal hangzik el. 
A látványos koreográfia Gyúró Tamás 
munkáját dicséri.

- Kiknek köszönhető a profi díszlet 
és a technikai háttér? 

- Rengeteg segítséget kapunk, mind 

a kollégáktól, mind a szülőktől. A dísz-
leteket hosszú évek óta egy kollégám, 
Filyó Gábor és testvére, Filyó György 
készíti, az összeszerelésükben pedig 
ezúttal Szilágyi Tibor és Török Tamás 
kollégáim munkálkodtak, de mindig 
akadnak segítőink a volt színjátszósa-
ink közül is. A technikai hátteret, im-
már 12 éve, Praszna József biztosítja, 
de nem hagyhatjuk ki természetesen  
Vörös István vezetésével a művelődé-
si ház munkatársait sem. Mindezek fi-
nanszírozása főleg pályázati pénzekből, 
idén az Inesa cég szponzorálásával va-
lamint saját erőből történik.

- A közös alkotás öröme mellett, mi 
az, ami elsősorban összetart egy ilyen 
csoportot? Ön mit tart a legfontosabb-
nak ebben a munkában?

- Az egykori színjátszósaim közül 
ma már többen Színművészeti Főisko-
lát végzett színészek, mások pedig kö-
zépiskolai szinten képezték tovább ma-
gukat, és onnan jutottak el a „világot 
jelentő deszkákig”. Természetesen ez 
hatalmas öröm, de valójában a tehet-
séggondozás csak az egyik célja a mun-
kánknak. A másik, legalább ilyen fon-
tos cél a közösségformálás, és a kom-
munikáció fejlesztése. Ha annyit si-
kerül elérni, hogy egy kisgyerek, a 
színjátszásnak köszönhetően, szabato-
sabban fejezi ki magát, és könnyebben 
tart meg egy kiselőadást, majd felnőtt 
korában, mondjuk, egy munkaértekez-
letet, azt hiszem, a színjátszós évek már 
elérték a „küldetésüket”.

Maczkay Zsaklin
Fotó: Vörös István

a bárdos lajos általános iskolában működő grimaszk színjátszó 
csoport hagyományos éV Végi darabja – összesen négy előadás-
ban - az idén is teltházat Vonzott, április 27-én és 28-án. a szín-
padoN, a gyerekek fergeteges játékábaN ezúttal egy klasszikus 
mesejáték, a hófehérke rímekbe szedett és „modernizált Válto-
zata” eleVenedett meg – a közönséget alkotó óVodás és iskolás 
csoportok és persze a szülők, hozzátartozók örömére. 

Tehetséggondozást segítő színjátszás
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Május 28-án, vasárnap 
gyerekzsivajtól lesz 
hangos a Katonadomb. 
A hagyományoknak 

megfelelően ingyenes lufiosztással, 
valamint egész napos színpadi mű-
sorral készülünk, és nem maradhat-
nak el az ínycsiklandó ételek és ita-
lok, kézműves árusok sem. A helyi 

művészeti- és sportegyesületek be-
mutatói után 14:45-től bohóc show, 
17 órától pedig a Mesegyár uralja 
majd a színpadot.

Természetesen a gyerekek idén is 
vendégeink a légvárakban, hiszen az 
Önkormányzat jóvoltából ingyene-
sen vehetnek igénybe számos vidám-
parki játékot. Izgalmas újdonság lesz 
a KézenFogva Alapítvány Kalózha-
jóvá alakított kamionja, ahol a gye-

rekek játékos formában ismerhetik 
meg a fogyatékos emberek világát.

Ha Gyereknap, akkor pedig nem 
maradhat el a Decathlon futás sem, 
a részvétel mindenki számára ingye-
nes!

Tartson velünk Ön is! Részletes 
program a városi honlapon és a Du-
nakeszi Programiroda Facebook ol-
dalán

Dunakeszi Programiroda

A Dunakeszi Óvodai és Hu-
mán Szolgáltató Központ 
és Könyvtár idén is gon-
doskodik az élményekben 

gazdag vakációról  a Dunakeszin élő 
általános iskolás gyermekek számá-
ra; ezért a városi tábor idén is meg-
nyitja kapuit a kalandra vágyó gyer-
mekek előtt! A tábor naponta 11 órát 
üzemel: Hétfőtől – péntekig, 7:30-tól 

– 15:30 óráig; Ügyelet: 6:30-tól és du. 
15:30-tól – 17:30-ig. Cím: Duna sor 
32. (bejárat a Duna sorról!)

Táborvezető: Roska Péter. Elérhe-
tősége: tel.: 06-30/ 348-5453; e-mail: 
roskapeter@gmail.com

Tovább információk a táborról a 
www.dunakeszi.hu weboldalon ta-
lálhatók, többek között a jelentkezé-
si lap is.

május 28-áN újra a legkisebbek 
kerülnek a középpontba, őket 
üNNepeljük és éltetjük, hiszeN 
2017-ben is megrendezzük a ha-
gyomáNyos városi gyerekNapot.

Városi gyereknap 

Városi nyári tábor 2017
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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
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„… él minden jobb magyar lelkében…”

2017 tavaszán 
Kőrösi Csoma Sándor szülőföldjén
a címbeli, széchenyi isVántól Vett idézetet Vélhetően minden 
Volt és jelenlegi kőrösi csoma iskolás diák ismerheti, hisz intéz-
méNyük NévadójáNak emléke miNdeNNapjaik része. sokaN közü-
lük csoportos utazások soráN személyeseN is megismerhették 
a tudós Vándor, tibetológus szülőföldjét. idéN tavasszal a ma-
gyar örökség díjas gazda józsef író meghíVására módunk nyílt 
az egykori háromszék Vármegye, a trianon előtti magyarország 
legkeletibb pontján fekVő piciny csomakőrös faluba és a mára 
már egybenőtt a tízezer lakosú koVászna Városba látogatni. du-
nakeszi küldöttségünk kalauza – felmenői réVén a Vidék jó isme-
rője csia györgy Volt. a dunakeszitől közel 800 kilométerre fekVő 
úticélunk elérése előtt két helyen tartottunk pihenőt. 

Először Piskiben álltunk 
meg. Itt emlékeztünk az 
1948/49- es szabadságharc 
győztes ütközetére. A tisz-

telgést nem tehettük köztéren álló 
mű előtt, mert azt gondos kezek a 
teljes pusztítástól a település kato-
likus templomának kertjébe me-
nekítették. Gyulafehérváron, má-
sodik pihenőnk idején, Gudor Bo-
tond református esperes vendégei 
voltunk. Napsütéses időben tekint-
hettük meg az érsekség nagy múltú, 
gyönyörű épületeit. Örömünkre fo-
gadott bennünket Potyó Ferenc atya 
a Szent Mihály Egyházmegye iro-
davezetője, akivel hosszasan beszél-
gettünk az erdélyi katolikus egyház 
jelenlegi feladatairól, felelevenítet-
tük régebbi látogatásaink emlékét. 

Kovásznára hűvös, borongós idő-
vel érkeztünk. Szállásunk elfoglalá-
sa után kapcsolódtunk be a 28. al-
kalommal megrendezett Kőrösi 
Csoma Sándor Tudományos konfe-
rencia programjába. A Kőrösi Cso-
ma Sándor- kötődések  címmel bo-
nyolított tudományos ülés előadói 
térben és időben, nyelvekben és val-
lásokban, szóban és tárgyi örökség-
ben, rokonnak tartott vagy annak 
vélt népek hagyományain keresztül 
vizsgálta azokat a szerteágazó gyö-
kereket, amelyből a magyar nép és 
kultúrája származtatható. A három 
napos konferencia mellett számos 
más rendezvény színhelye volt a vá-
ros. Első nap este képzőművésze-
ti tárlatmegnyitót és könyvbemuta-
tót követően a város polgárai közel-
ről és távolról érkezett vendégeikkel 
a főtéren koszorúzták meg a köze-
li Csomakőrös híres szülöttének, az 

őshazakutatónak szobrát. Az em-
lékünnepélyen beszédet mondott 
Zákonyi Botond Magyarország ro-
mániai nagykövete és Farkas Balázs 
főkonzul. A második napon filmbe-
mutató és gálaműsor zajlott, míg a 
harmadikon Tibetet és a Dalai láma 
életét bemutató kiállítás nyílt. 

A Háromnapos eseménysorozat a 
csomakőrösi református templom-
ban tartott istentisztelettel, a Cso-
ma emlékszoba megnyitásával, em-
lékünneppel és a tudós nevét viselő 
közművelődési egyesület kitüntető 
érmének Irimiás Balázsnak történt 
átadásával zárult. A tartalmas, hi-
vatalos programok mellett, a ren-
dezvények szüneteiben meglátogat-
tuk Csaba testvér kovásznai gyer-
mekotthonát, Konnáth László mű-
vésztanár, fafaragó műhelyét és Csia 
György felmenőinek nyomát kö-
vetve Papolcig jutottunk el. Min-
den tervünket nem tudtuk meg-
valósítani, hiszen a heves hóvihar 
utáni útviszonyok miatt könyv-
adományainkkal nem érhettük el 
a januári tűzvészben leégett kom-
mandói általános iskolát. Hazafe-
lé fordulva a testvérvárosunk mel-
letti Alsóboldogasszonyfalván Bán 
Árpádéknál kaptunk baráti meleg-
séggel nyújtott szállást. Négynapos 
utunk során ismét láthattuk „Tün-
dérország” sok szép táját, múltunk 
pompás emlékeit, de a legnagysze-
rűbb élményt a baráti találkozások 
jelentették. Kegyelemteli állapoto-
kat élhettünk meg a magyarság ős-
hazáját kutató honfitársunk szülő-
földjén. Hálával gondolunk vendég-
látóinkra.

Kollár Albin
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2017. május-jÚniusi Programjai

VOKE József Attila Művelődési Központ

Május 12-14. péntek-
vasárnap
Kockashow

/lego kiállítás/

Május 23. kedd 19 óra
Dumaszínház:

Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs, 
Mogács Dániel

Jegyár: 3.100,-Ft

Június 1. csütörtök 19 óra
Muzsikás Együttes koncertje

Jegyárak:
elővételben 2.200,-Ft;

karzatra: 2.000,-Ft,
az előadás napján: 2.500,-Ft

Június 7. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Tudás tár: Az egyház és a 
művészet

/zártkörű rendezvény/

Június 9. péntek 19 óra
Virtuóz hangverseny

Közreműködik a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar, 

karmester: Farkas Pál, 
szólista: Ungár Cecília

Június 14. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Bugac puszta, Kis-Magyarország
/zártkörű rendezvény/

Június 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Ivónap; táncos mulatság
/zártkörű rendezvény/

Június 23. péntek 21 óra
Szentivánéji álom

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
hangversenye

karmester: Farkas Pál

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

et
és      Programozás, játék, sport 

– Logiscool nyári élménytáborok

Értékteremtő példa

fülöp aNdreával a logiscool duNake-
szi iskolaVezetőjéVel beszélgettünk 
arról, hogy miért foNtos már gye-
rekkorbaN programozást taNulNi.

mi szükséges ahhoz, hogy előre haladjon a Világ? kellenek jó 
ötletek, kell egy jó közösség, kell egy cél, és kell egy ember, 
aki megalkuVást nem ismerVe megValósítja az elképzeléseit. 

Az elmúlt években szinte hetente jelen-
nek meg cikkek arról, hogy az infor-
matikai állások piacán folyamatos 
szakemberhiány van. Szükség volna 

jól képzett szakemberekre, éppen ezért fontos, 
hogy a digitális írástudás elsajátítását már fia-
talabb korban elkezdjék. Széles körű egyetértés 
van abban is, hogy a programozás a jövő nyel-
ve. Azt, hogy az igény már most is kézzel fog-
ható mind a gyerekek, mind pedig a szülők ré-
széről, az a Logiscool délutáni iskolák, nyári tá-
borok iránti hatalmas érdeklődés is bizonyítja. 

- Milyen lehetőségeket kínál a Logiscool a 
nyári időszakra?

- A nyári szünet a legtöbb szülő számára 
nem kis kihívással jár. Az egyre nagyobb kíná-
lat mellett sem egyszerű feladat olyan tábort ta-
lálni, ahol a gyerekek nemcsak eltöltik az időt, 
hanem hasznosan teszik azt. Ahol a mindenna-
pos élmények mellett érdekes és izgalmas új tu-
dással gazdagodhatnak. Ebben segítünk mi a 
Logiscool Programozó Iskola, amely idén már 
harmadik éve szervez tematikus táborokat, 
nemcsak Dunakeszin, hanem országszerte.

- Milyen táborok közül választhatnak a szü-
lők?

- Öt héten keresztül, június 26. és július 28. 
között várjuk napközis táborainkba az érdek-
lődő gyerekeket. A programozó “hacker” tábor-
ban az 1-5. osztályos gyerekek saját, 3D-s számí-
tógépes játékot készíthetnek, betekintést kapnak 
a titkosítás és a kódfejtés rejtelmeibe is. A Robo-
tika táborban 4. osztályos kortól mBot roboto-
kat építenek és programoznak az egy hét alatt. 

Az egyik legnépszerűbb táborunk a Minecraft 
tábor (3-8. osztályosok), ahol a diákok a mérnöki 
és programozó gondolkodásmóddal megismer-
kedve, megtanulhatják, hogy a Minecraft miért 
több egy egyszerű játéknál. Az App Camp (4-
9. osztályosok) táborban saját androidos alkal-
mazásokat és játékokat fejleszthetnek a diákok, 
a Cool Tools (5-9. osztályosok) táborban pedig 
képszerkesztő, videóvágó és honlapkészítő prog-
ramokkal ismerkedhetnek meg a jelentkezők. 

Az évközi programozó kurzusokhoz hason-
lóan, a táborokban is nagy hangsúly van azon, 
hogy a diákok játszva, élmény alapon tanulja-
nak meg programozni és elsajátítsák az algorit-
mikus gondolkodás alapjait. A tananyagot fo-
lyamatosan, a legújabb trendeknek és elvárások-
nak megfelelően fejlesztjük.

Honlapunkon részletesebben is olvashat-
nak az időpontokról és a lehetőségekről. https://
www.logiscool.com/hu/camps/dunakeszi

Dunakeszin szerencsé-
re vannak jó ötletek, 
van sok jól működő 
közösség és ami a leg-

fontosabb, vannak olyan emberek, 
akik hajlandóak tenni azért, hogy 
mindannyiunknak szebb és jobb 
legyen az élete. 

Az egyik ilyen közösségépítő 
személyiség Zsuzsa néni, aki egy 
igazi PEDAGÓGUS. Csendben te-
szi a dolgát, neveli négy saját gyer-
mekét és azt a további 25-öt is, aki-
ket a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában nap, mint nap el-
varázsol és új élményeket szerez 
nekik. Segíti a tanulásukat, ját-

szik velük, felhívja a figyelmüket 
a hagyományőrzés fontosságára és 
egymás elfogadásának a szüksé-
gességére. Nemcsak az iskolában, 
és nem csak tanítási időben látja el 
a hivatását, hanem azon túl is. Ad-
vent idején a családokhoz viszi a 
karácsony szentségét, betleheme-
zést szervez. 

Kapcsolatot keres és talál az 
Életfa Rehabilitációs Intézetben 
(ÉFRI), ahol értelmükben sérült 
gyermekek és felnőttek élik a min-
dennapjaikat. Megnyeri negyedi-
kes kisdiákjait, hogy legyenek tár-
sai egy igen érdekes „érzékenyítő” 
projektben. Az Életfa Rehabilitáci-
ós Intézet munkatársainak közre-
működésével felkészíti a kicsiket a 
sokunk által „más”-nak tekintett, 
de igazából tőlünk emberségük-
ben egyáltalán nem különböző, és 
a szeretetet, a törődést még inkább 
igénylő közösséggel való találko-
zásra. Rávezeti a gyerekeket arra, 

hogy az értelmileg sérült társa-
ik ugyanúgy sportolnak, mint ők, 
ugyanúgy dolgoznak, mint a szüle-
ik, ugyanúgy vannak kedvenc szí-
neik, ételeik, vágyaik, mint nekik. 
Megszervezi az első közös találko-
zást. Ő nem is tudja, de a gyerme-
kek már nagyon várják mindezt, 
otthon izgalommal mesélnek szü-
leiknek a programról. A napközi-
ben a diákokkal együtt süteményt 
készít, majd elkíséri őket az Élet-
fa Rehabilitációs Intézetbe.  És ő 
maga is meghatódva figyeli, hogy a 
kicsik milyen természetesen visel-
kednek a vendéglátók között. Be-
szélgetnek velük, elmondják ne-
kik, hogy mit szeretnek ők, és meg-
tudják, hogy mivel foglalkoznak a 
bentlakók.  Az iskolába visszaér-
ve arra kéri a negyedikeseket, hogy 
írják le, hogyan érezték magukat, 
milyen tapasztalataik voltak. Talán 
még ő maga is meglepődik azon, 
hogy milyen jól sikerült az ismer-

kedés, hogy mennyi élmény új be-
nyomás érte a rábízott közösséget. 

Egyáltalán nem meglepő, hogy a 
közös programnak nincsen vége. A 
gyerekekkel megbeszéli, hogy ün-
nepi műsort készítenek és adnak 
elő az 1848-as forradalom tisztele-
tére. Természetesen az ÉFRI-ben. 
Nem egy szokványos megemléke-
zésben gondolkodik, hanem egy 
egységes, sok zenével és tánccal 
tűzdelt színdarabban. Olyanban, 
ami méltó a forradalmárok emlé-
kéhez és örök élmény lesz minden-
ki számára. Segít az előadásban 
és boldogan figyeli, hogy diákjai 
mennyire átélik a műsort, mely a 
magyarságról, az együvé tartozás-
ról szól. A siker és az elismerés ter-
mészetesen nem marad el. 

Az előadás után játszik a gye-
rekekkel, „kincset keres”. Sokan 
azonban, akik ismerik a személyi-
ségét és a hozzáállását úgy gondol-
ják a kincs ő maga. Ő persze más-
képp gondolja, kincsként a gyer-
mekekre, a jól működő közös-
ségekre tekint. Lehet, sőt biztos: 
Igaza van. És azoknak is, akik el-
ismeréssel tekintenek rá, Takácsné 
Dévényi Zsuzsára.

dr. Baricz Péter 
szülő
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Iancu Laura: Bízom a csángó magyarok 
szülőföldjükön való megmaradásában
április 19-én este a rákóczi szöVetség és a keresztény értelmiségiek szöVetsége meghíVására a kőrösi csoma sán-
dor általános iskolában tartotta meg nagy érdeklődéssel kísért előadását iancu laura a magyar műVészeti aka-
démia rendes tagja, józsef attila díjas író és költő, néprajzkutató. 

Az esemény kezdetén 
Kárpáti Zoltánné 
köszöntötte megje-
lenteket, majd Kol-

lár Albin méltatta az előadó 
életútját, aki fiatal kora ellené-
re tudományos munkái mel-
lett számos verseskötet, drá-
ma és kisregény szerzője, illet-
ve több irodalmi-tudományos 
elismerés birtokosa. Kutatói 
tevékenységének fókuszában 

a moldvai magyarság vallásos-
ságának vizsgálata és identitá-
sának kérdései állnak, Duna-
keszin is ezzel a témakörrel is-
mertette meg hallgatóit Iancu 
Laura. 

A mai napig vitatott, hogy 
mikor jelentek meg a magya-
rok Moldvában, az azonban 
biztos, hogy a századok folya-
mán folyamatos volt a betele-
pülés arra a vidékre, a csángó 
magyarok ezért sem alkotnak 
egységes közösséget. A forrá-
sok alapján ki lehet mutatni, 
hogy a moldvai magyarok a je-
lenleginél nagyobb területen 
éltek, tehát folyamatos volt a 
zsugorodás. Vallásukra nézve 
a moldvai magyarok katoliku-
sok. A tételes vallás nem min-
den szempontból jutott el hoz-
zájuk, Istenben való hitük, is-
tenfélelmeik a napi élet tapasz-
talataiból erednek. A magyar 
nyelvet a családokban őrizték, 
mert a szentmisék nyelve a la-
tin volt, a népnyelvi misézést 
lehetővé tevő II. vatikáni zsi-
natot követően pedig román. 

A csángó kifejezés népnév-
ként 1781-ben tűnik fel elő-
ször egy a gyulafehérvári püs-
pöknek írt levélben, eredeté-
re több lehetséges magyarázat 
is született, azonban kizáró-
lagosan egyet sem lehet meg-
erősíteni. Az anyaországban 

szeretik a csángó elnevezést 
használni, ez azonban az elő-
adó megítélése szerint félreér-
tésekre adhat okot. Példaként 
említette az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága (2001. 
november 14.) ajánlását, mely 
a csángókat etnikai kisebbség-
ként említi: se nem magyarok, 
se nem románok. Az identitás 
éppen ezért nagyon nehéz kér-
dés számukra, mert a román 
többség is elmagyarosított ro-
mánoknak tartja őket. Iancu 
Laura a csángó magyar, vagy a 
moldvai magyar megnevezést 
látja iránymutatónak. 

Jelenleg 40-42 ezerre tehető 
a moldvai magyarok lélekszá-
ma, azonban nagy az elván-
dorlás, és a közösségen belüli 
egység megvalósítása is szük-

séges körükben. Iancu Laura 
pozitívan látja a csángó ma-
gyarok jövőjét és megmaradá-
sukat. Véleménye szerint, ha 
megjelenik a közösségen be-
lül egy minőség, igényesség és 
a pártoskodás helyett egyetér-
tést lehet teremteni, akkor eb-
ből kivirágozhat a jövő. Adja 
Isten, hogy így legyen!

A másfél órás interaktív elő-
adás messze nem tudott érin-
teni minden érdeklődésre szá-
mot tartó témát – köszönhető-
en annak, hogy Iancu Laura a 
feltett kérdésekre mélységesen 
őszinte és kimerítő válaszokat 
adott. 

Kollár Albin – 
Lakatos István

Fotó: KesziPress



25Dunakeszi Polgár

pécsi István

Alagi
Military
VilágszínVonalú nemzetközi loVas tusa Versenyt rendezett a kincsem nemzeti kft. április 21-13. között 
a kiNcsem parkbaN valamiNt alagoN. a díjloVaglást és a díjugratást budapesten, míg a terepVersenyt a 
duNakeszi tréNiNgpályáN reNdezték meg immár hatodik alkalommal, amely a sportág szaktekiNtélyei sze-
rint is a legjobb talajú Versenypálya és akadályanyagban is VilágszínVonalú.

Az alagi pálya színvo-
nalát és elismertségét 
jól mutatja, hogy áp-
rilisban már a hato-

dik nemzetközi military versenyt 
rendezték Dunakeszin az V. Alagi 
lovasfesztivál keretében. Az óriási 
sajtóérdeklődéssel kísért military 
versenyt több ezer néző – köztük 
nagyon sok család, fiatal és szép 
korú – szurkolta végig a gyönyö-
rű környezetben épített verseny-
pálya mellett.

- Ez a legnagyobb lovas tusa ver-
seny Magyarországon. Ugyanazt 
tudjuk produkálni, mint Európa, 
vagy a világ bármely országában, 
hisz a kategóriák ugyanolyan ne-
hezek és színvonalasak. Ugyanis 
ez a lényege az FEI fejlesztési prog-
ramjának: aki itt egy három csilla-
gos versenyen minősül, az ugyan-
olyan, mintha Franciaországban, 
Németországban, vagy Angliában 
tenné, tehát nagyon magas a szín-
vonal – mondta a Dunakeszi Pol-
gárnak nyilatkozó Pécsi István, a 
Kincsem Nemzeti Kft. igazgatója.

- Két személyes megjegyzést 
szeretnék megosztani önnel: úgy 
érzékeltem, hogy Overdose fan-
tasztikus sikereinek köszönhe-
tően ismét az érdeklődés közép-
pontjába került a lóversenyzés, 
amit – különösen azóta, hogy ön 
vette át a karmesteri pálcát – re-
mekül kamatoztat a Kincsem 
Nemzeti Kft. Számtalan újdon-
ságot vezettek be, aminek köszön-
hetően újra „divat” lett galopp és 
ügetőversenyekre járni. 

- Valóban. Bevezettük a feszti-
vál rendszert, a háromnapos ren-
dezvényeket, melyek igazán von-

zóak a családok körében is. Na-
gyon sokat segít a sportág népsze-
rűsítésében, hogy mindennapos 
élő közvetítések vannak a Sport 
Televízióban. A magyar futa-
mok mellett valamennyi külföl-
di versenyt is közvetítik, amelyek-
re fogadásokat szervezünk. Igyek-
szünk megújulni, hiszen 190 éves 
sportról beszélünk, amit 2017-ben 
teljesen másképpen kell tálalni a 
közönségnek, mint a korábbi évti-
zedekben. ’Hál Istennek Overdose 
rengeteget segített a lóverseny új-
bóli megkedveltetésében, miként 
napjainkban, a csodakanca, Kin-
csem nevével fémjelzett film is.  

- A Kincsem Nemzeti Kft. a ver-
senyekkel és a köré szerveződő 
rendezvényekkel a „megszállott” 
fogadók mellett a kikapcsolódás 
élményére vágyó családokat is 
szeretné kiszolgálni?

- Abszolút. A magyarorszá-
gi koncepció arról szól, hogy ho-
gyan kapcsolódjanak ki a csalá-
dok, hogyan csináljanak közös 
programot a lóversenyzésből. A 
Derby Fesztiválon, az ügető Szil-
veszteren – amelyek nem igazán 
a gyermekes családoknak szól-
nak - is igyekszünk olyan prog-
ramokat, szórakozási lehetősége-
ket beiktatni, amelyek szinte min-
den korosztályt „megszólítanak”. 
Jól megfigyelhető, hogy Angliá-
ban és Írországban is ez a koncep-
ció került előtérbe. Hazánkban 
évente csak egy lovas versenyt ren-
dezünk, még pedig az Alagi Mi-
litaryt, amely idén is nézőcsúcsot 
döntött. Szerintem egyetlen ver-
senyre sem lehet annyi nézőt „ki-
csalogatni”, mint amennyi itt van.

- Ez az örömteli tény még in-
kább megerősíti bennünk azt a 
vágyat, hogy Dunakeszin minél 
több nagy versenyt láthassunk. 
Van ennek realitása?

- Az az igazság, hogy a fővá-
rosi Kincsem Park kiváló pályái-
val és infrastruktúrájával az alagi 
pálya nem tud versenyezni. Ez a 
tény. Alag erőssége a világszínvo-
nalú trénig pályája, amely minden 
igényt ki tud elégíteni, amire bi-
zonyság, hogy 2021-re egy világ-
szintű lovas játékokat tervezünk a 
Kincsem Parkban, illetve Alagon 
egy Military Európa-bajnokságot, 
ami sporttörténelmi jelentőségű 
esemény a lovas sport életében. 
Az Eb óriási durranás lenne egész 
Dunakeszi életében, hiszen a vala-
ha volt legnagyobb sportesemény-
ről beszélünk. 

- Mit jelentett volna a sport-
ág számára a 2024-es budapesti 
olimpia?

- A Kincsem Park számára so-
kat, hiszen versenyhelyszínként 
szerepeltünk a rendezési tervek-

ben. Persze, így is nagyszabású 
terveink vannak, hiszen a Nem-
zetközi Öttusa Központtól kezd-
ve a Magyar Lovas Rendőrségen 
keresztül több olyan elképzelé-
sünk is van, amely erősítené a Kin-
csem Park jövőjét. A 2019-es öttu-
sa világbajnokság és az előbb em-
lített lovas Eb-hez kapcsolódó be-
ruházások mind-mind felértékelik 
a Kincsem Parkot, amely kivá-
ló helyszíne lett volna az olimpia 
öttusa versenyeinek. Egyébiránt, 
amit mi vállaltunk volna az olim-
piából az egy nagyon gazdaságos, 
fenntartható és a lovasság, a Kin-
csem Park szempontjából nagyon 
sok pozitívumot hozó vállalkozás 
lett volna. Csak pluszt adott volna. 

- Az viszont pozitívum, hogy az 
állam felkarolta a versenyágaza-
tot.

- A Kincsem Nemzeti Lovas 
program arról szól, hogy a je-
lenlegi kormány beállt a lovas-
sport mögé, és azóta is érezzük 
ezt a támogatást. Azok a fejleszté-
sek, amelyek az elmúlt időszakban 
megvalósultak Dunakeszi-Alagon 
vagy a Kincsem Parkban, évtize-
des, akár évszázados hiányt pótol-
nak. A támogatást élvezzük, ezért 
még nagyobb felelősség nehezedik 
a vállunkra, de szerencsére jönnek 
az eredmények, hisz az már ön-
magában óriási dolog, hogy éven-
te ötször meg tudjuk tölteni a Kin-
csem Parkot. Szerencsére a Kin-
csem film után nem igen kell ma-
gyarázni, hogy mi az a tradíció, mi 
az a 190 éves kultúra, amit mi to-
vább szeretnénk vinni…

Vetési Imre
Fotó: KeziPress
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Dunakeszi, Bécs, Broadstairs, Nizza és Róma,
az Erasmus+ 2016 projekt külföldi továbbképzései

2016 nyarán a dunakeszi radnóti miklós gimnáziumból négy tanár Vett részt külföldi toVábbkép-
zésen angliában, ausztriában, franciaországban és olaszországban az erasmus+ projekt kere-
téN belül. a projekt célja elsősorban a tanárok nyelVtudásának fejlesztése és szakmai fejlődése,  
másodsorban a nyelVterületen megszerzett tapasztalatok beépítése az iskolai oktatásba, mely-
lyel Végeredményben az intézményünkben folyó tanítói - neVelői munka korszerűsítését kíVán-
juk elérni. az idei projektünk gimnáziumunk harmadik erasmus+ projektje és egy újabb erasmus+  
pályázat eredméNyére váruNk, amelybeN már öt iskoláNkbaN régóta oktató kolléga vesz majd részt. 

Ezzel az uniós pályázati lehető-
séggel olyan szakmai és euró-
pai távlatok nyílnak meg ta-
náraink előtt, melyek hosszan 

tartó feltöltődést biztosítanak a részt 
vevő tanárainknak és jótékonyan hat-
nak az órai szakmai munkára. 

A két- három hetes külföldi tovább-
képzések benyomásairól vallanak a rö-
vid összefoglalók.

Bécs

Az ActiLingua nyelviskola, ahol nagyon 
kedvesen fogadtak, minden estére szerve-
zett különböző nagyon hasznos kulturális, 
illetve kulináris programokat. Két hétig 
álomvilágban éltem, legyen szó pl. az ut-
cák tisztaságáról, vagy az emberek segítő-
készségéről. Bécsben szinte az egész világ 
jelen van, a multi-kulturalizmus ott mű-
ködik. A közlekedési eszközökön együtt 
utazik mindenki, legyen szó punkokról, 
lengyel építőmunkásokról, legdrágább öl-
tönyökben virító üzletemberekről, turbánt 
viselő szikhekről … 

Nagyon örültem ennek a lehetőség-
nek, minden percét élveztem, mindenki-
nek ajánlanám az Erasmus + keretében 
megvalósuló képzést. Elsődleges célom 
az volt, hogy szakmailag új módszere-
ket ismerjek meg, új impulzusok érjenek 
és valamilyen szintem feltöltsem a las-
san lemerülő energiaforrásaimat. Nos, 
mindez nem 100, hanem 120 százalék-
ban sikerült. 

Majer Tamás
a német irodalom 

és nyelv tanára

Broadstairs

2016 júliusában alkalmam nyílt 2 
hetet eltölteni a festői tengerparti vá-
roskában, Broadstairs-ben, Angliában 
az Erasmus jóvoltából. Mind szakma-
ilag, mind lelkileg igazi feltöltődést je-
lentett számomra a kint töltött idő. A 
nagy hírnévnek örvendő Hilderstone 
College-ben zajlott a tanártovábbkép-
zés, és itt alkalmam nyílt megismer-
kedni kollégákkal több európai or-
szágból és összevethettük módszerta-
ni fogásainkat is. Az iskola kulturális 
és szabadidős programokkal is bőven 
ellátott minket, melynek köszönhető-
en eljutottam Canterbury-be is. Úgy 
érzem, sokat adott ez az Angliában el-
töltött idő, országokon átívelő barátsá-
gok is szövődtek köztünk és a helyiek 
mindennapi életét és szokásait is meg-
tapasztalhattam. Az itthoni tanítá-
si munkám terén is sokat profitálok a 
kint tanultakból, hiszen számos új fel-
adattípust és módszert a gyakorlatban 
is kipróbálhattam az angolórákon.

Ábrahám Hedvig   
angol nyelvtanár

Nizza
2016. július 18-29 között francia nyelv 

és szabadidős sport tanfolyamon vet-
tem részt Nizzában, az európai mobi-
litás+ program keretén belül. A képzés 
során elmélyíthettem francia nyelvtu-
dásomat, tapasztalatot, élményt cserél-
hettem más országok tanáraival, diák-
jaival. Szabadidős sportok terén új gya-
korlatokat, játékokat ismerhettem meg, 
mindezt csodálatos környezetben. Na-
gyon hasznos, sok-sok élménnyel, fej-
lődéssel, új kapcsolattal teli két hétnek 
lehettem részese, tapasztalataimat osz-
tályfőnökként, szaktanárként egyaránt 
hasznosítani tudom. Hatalmas élmény 
volt ez a két hét.

Koren Natasa 
testnevelő tanár

Róma

Ki ne kapkodna azért a lehetőségért, 
hogy három hetet Rómában olasz tanulás-
sal töltsön? Igen ám, de mit tegyen az em-
ber, ha, mint jómagam, folyékonyan beszé-
lem az angol nyelvet, amit mindenhol meg-
értenek és kiválóan alkalmas arra, hogy 
minden információt megszerezzünk? Ez 
a kérdés motoszkált bennem indulásom 
előtt, és végül arra az elhatározásra jutot-

tam, hogy három hétre száműzöm az an-
gol nyelvtudásomat. „Non parlo l’inglese”- 
mondtam, ha valaki el akart téríteni szán-
dékomtól. Jól döntöttem. Az olaszok telje-
sen megnyíltak, amikor olaszul beszéltem 
velük, készségesen segítettek és társalogtak 
velem, nem úgy, mint más turistákkal. Az 
olasz tanáraim pedig végig bátorítottak, 
hogy próbáljak mindent olaszul elmonda-
ni, akkor is, ha kicsit nehezen tudom ki-
fejezni magam. Ők így mondták: „Me ne 
frego”, azaz nem érdekel ki, mit gondol, ha 
hibázom. Nápolyban még az induló buszt 
is megállították, hogy ne kelljen várnom a 
következőre, csak mert olaszul beszéltem. 
Megérte. Ez alatt a három hét alatt elkezd-
tem BESZÉLNI olaszul, magabiztosabb 
lettem és itthon külön olasz órákra járok, 
hogy később a felsőfokú nyelvvizsgát lete-
gyem. Az iskolában is sikeresen helyettesí-
tettem az olaszórákat, ami megint csak ön-
bizalmat adott és meggyőzött a közmon-
dás igazságáról: Ahány nyelv, annyi em-
ber. Igen több is lettem, más is lettem és 
eközben feltárultak előttem Rómának, az 
örök városnak titkai.

Ráthné Murányi Rita
Angol tanár, az Erasmus+ 

projektek koordinátora
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Szép siker: Országos 
diákolimpia döntőjébe jutott 
a Fazekas iskola focicsapata

LABDARÚGÁS

2017. április 24-én rendezték gödön a 2008-ban született al-
sós tanulók labdarúgó diákolimpiai területi döntőjét, amire 
öt remek csapat Nyert besorolást. a fazekas mihály általá-
nos iskola csapata három győzelemmel és egy döntetlennel 
biztosaN jutott a májusbaN foNyódligeteN tartaNdó orszá-
gos döntőbe.

A siker titkáról kér-
deztük a csapat 
edzőjét, az iskola 
testnevelő tanárát, 

Lőrincz Lászlót:
„Roppant boldog és büsz-

ke vagyok a csapatra, nagy ál-
munk vált valóra, nagyon 
akarták és mindent meg is tet-
tek a siker érdekében a gyere-
kek. A városi selejtező mérkő-
zéseket könnyedén vette a csa-
pat, a körzeti döntőben kicsit 
izgultak, ezért a játék is kicsit 
döcögött, de a területi döntőn 
az igazi tudását nyújtotta az 
együttes és biztosan jutott az 
országos fináléba.

A siker szállítói: Dudás And-
rás, Gombkötő Gergő, Grezner 
Ádám, Horváth Dénes, Kőhal-
mi Milán, Lőrincz Rainiss Lia, 
Miklósvári Áron, Monoki Ro-
land, Nemes-Réti Barna, Vár-
konyi Kurszán.

Részemről a döntőbe jutás 
elvárás is volt, hiszen a csapat 
tagjai közül néhányan a Duna-
keszi Városi Egyesület csapatá-
ban kergetik a labdát, amely-
nek edzője és szakosztályveze-
tője vagyok.

Úgy hiszem, a siker másik 
kulcsa, hogy iskolánkban re-
mek tantestület működik Papné  

Szalai Csilla vezetésével. Azon 
felül, hogy magas szinten töltik 
a tudományt a diákjaink fejé-
be, elkötelezettek a mozgás és 
a sport iránt. Nem feledkezhe-
tünk meg a szülők és nagyszü-
lők áldozatos, segítő munkájá-
ról sem, akik az odaadó szur-
kolás mellett mindenben segí-
tik a munkámat, legyen ez az 
iskolai vagy akár egyesületi.

Ígérem a csapat és a ma-
gam nevében, hogy a döntőben 
mindent megteszünk, hogy is-
kolánk és Dunakeszi jó hírét 
tovább öregbítsük” – mondta a 
boldog edző.  A szerk.



dobos gábor, 
a dunakeszi 

dzsúdózás atyja 
(balról) 

és a bemutatót 
tartó világsztárok

Világsztárok Dunakeszin
Több mint száz dzsúdósnak tartottak edzést az Ungvári-testvérek

igencsak illusztris Vendégei Voltak a felkelő nap se dzsúdósainak. dobos gábor klubelNök meg-
híVására ugyanis az olimpiai ezüstérmes, háromszoros európa-bajnok uNgvári miklós és az eb-
broNzérmes testvére, uNgvári attila tartott edzést a több miNt száz fiatalNak.

Nem véletlenül tartják Du-
nakeszit a sport város-
ának. Több sportágban 
egészen kiváló eredmé-

nyeket érnek el városunk büszkesé-
gei, ráadásul egyre szívesebben fo-
gadják el a Dunakeszire szóló invitá-
lást a világraszóló eredményeket el-
ért magyar sportolók.

Nem először fordult elő igazi vi-
lágsztár a Felkelő Nap SE dzsúdósai-
nak edzésén. A több mint száz fiatalt 
soraiban tudó egyesülethez két éve 
az olimpiai és világbajnoki bronz-
érmes, Eb-aranyérmes Csernoviczki 
Éva, míg tavaly a vb-ezüstérmes Tóth 
Krisztián és a kétszeres Európa-baj-
nok Joó Abigél látogatott el, míg pár 
napja a lengyelországi kontinens-
viadalról hazatért Ungvári-testvé-
rek tartottak edzést az ifjú remény-
ségeknek. Szinte lépni sem lehetett a 
Kőrösi Csoma Iskola tornatermében, 
ahol már a tatamin felsorakozva vár-
ták izgatottan a gyermekek az olim-
piai ezüstérmes, háromszoros Euró-
pa-bajnok Ungvári Miklóst, és Eb-
bronzérmes öccsét, Attilát.

„Több mint száz tanítványunk van, 
akiknek rengeteget jelent két ilyen 

klasszistól ellesni a sportág fortélya-
it. A városban nagyon komolyan ve-
szik a dzsúdót, hiszen az iskolai test-
nevelés keretein belül az általános is-
kolák negyedik osztályainak heti 
rendszerességgel oktatjuk az önvé-
delmi sportágat. Köszönjük az Ön-
kormányzatnak a pozitív hozzáál-
lást. Körülbelül hatszáz gyermek ke-
rül kapcsolatba a dzsúdóval, így bő-
ven van miből meríteni. A különböző 
versenyeken egyre eredményesebben 
szerepelünk, büszkék vagyunk spor-
tolóink teljesítményére” – fogalma-
zott Dobos Gábor, a Felkelő Nap SE 
elnöke, egyben vezetőedzője.

A mester és tanítványai természe-
tesen nem várták üres kézzel a két 
Ungvárit. Mindkét klasszis egy-egy 
Túró Rudiból álló hatalmas csokrot 
kapott ajándékba.

„Nagyon meghatottam, hiszen ez 
az édesség a kedvencem. Az itteni 
gyerekek nagyon ügyesen mozogtak 
a szőnyegen, látszódott rajtuk, hogy 
amit kértem tőlük, azt maximális fi-
gyelemmel teljesítették” – jelentette 
ki az ifjabbik Ungvári, aki az élsport 
mellett maga is tanul, ugyanis Attila 
a Testnevelési Egyetemre jár.

Bátyja, Miklós egy kis „műsort” is 
vitt az edzésbe: a 36 évesen is irigy-
lésre méltóan laza dzsúdós olyan be-
melegítő gyakorlatokat vezényelt, 
ami megalapozta a tréning hangu-
latát. Mutatott egy-két trükköt félel-
metes fegyvertárából – nem véletle-
nül tartják a világ egyik legjobb föld-
harcosának –, míg tettetett szigorral 
kérte számon a kicsiken, ha valaki 
nem pontosan hajtott végre valamit.

„Nagy megtiszteltetés a számomra, 
hogy eljöhettem ide. Noha csak egy 
edzés erejéig láttam a fiatalokat, azt 
azért láttam, rengeteg ügyes gyerek 
van közöttük. Komoly feladat a szá-
momra, hogy népszerűsíthetem ezt a 
remek sportágat, amit nemcsak ide-
haza, hanem a Nemzetközi Szövetség 
felkérésére például Indiában is meg-
tettem egy többhetes látogatás kere-
tén belül” – árulta el Ungvári Miklós.

A testvérek azt is elmondták, idén 
a hazai rendezésű világbajnokság 
lesz a fő versenyük – augusztus vé-
gén, szeptember elején a Papp László 
Sportarénában –, és abban remény-
kednek, hogy mindketten felállhat-
nak majd a dobogóra.

M. L.
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Nagy Bandor és Henk jonstra

seltenreich józsef sportigazgató 
köszöntötte a fiatalokat 

29Dunakeszi Polgár

Nemzetközi Király-napi Korfball Kupa
lassaN már hagyomáNNyá Nemesül a király-Napi korfball kupa, melyet idéN immár harmadik alkalommal reN-
deztük meg dunakeszin – mondta április 27-én délután Nagy baNdor, aki büszkéN újságolta, hogy a város 40. és 
a holland király 50. születésnapja tiszteletére rendezett tornán 43 – magyar, holland, ukrán, szloVák – csapat 
küzdött a duNakeszi sportigazgatóság által felajáNlott jubileumi érmekért.  

A nemzetközi kupa a IV. 
Béla király főtéren tar-
tott látványos meg-
nyitóval vette kezde-

tét, melynek egyik igazán szív-
melengető pillanata volt, amikor 
korfball nemzetközi „himnuszát” 
folyamatosan éneklő és táncoló fi-
atalok közül a hollandok minden 
átmenet nélkül elkezdték skan-
dálni: Hungária, Hungária… De 
ezen csak az csodálkozott tág-
ra nyílt tekintettel, aki nem tudja, 
hogy Nagy Bandorék hosszú évek 
óta tartalmas szakmai kapcsola-
tot ápolnak a holland korfball je-
les csapataival és edzőivel.

Holland sportbarátaink Vár-
gesztesen edzőtáboroznak, és így 
mi sem volt természetesebb, hogy 
meghívtuk őket a III. Király-na-
pi Kupára, akik örömmel jöttek 
Dunakeszire – árulta el a titkok 
nyitját Nagy Bandor, aki a duna-
keszi korfball igazi vezéregyéni-
sége, nemzetközi, negyedik szin-
tű edzői diplomával rendelkezik. 
Legfőbb vágya, hogy ő legyen az 
ország legképzettebb edzője. 

Nagyon örülünk, hogy Duna-
keszi 40 éve elnyerte a városi ran-
got, amit mi azzal szerettük volna 
megünnepelni, hogy idén 40 csa-
pat részvételével rendezzük meg a 
kupát. A szervezés olyan jól sike-
rült, hogy 43 együttes küzd a tró-
feáért. A legtöbb csapat városunk 
iskoláiból nevezett, ami szinte ter-
mészetes, hiszen az általános isko-
lák második osztályaiban a test-
nevelési óra keretében oktatják a 
korfballt. A hollandok Európában 

korfball „nagy hatalomnak” szá-
mítanak, ami megmutatkozik a fi-
atalok eredményeiben is. Kíváncsi 
vagyok, hogy a kupán induló csa-
patok milyen játékerőt képvisel-
nek majd – mondta érdeklődés-
sel a hangjában a fiatal szakember, 
aki a város, a holland király szü-
letésnapja mellett a korfball ün-
nepének is tekinti a nemzetközi 
kupát, melynek első alkalommal 
adott otthont Dunakeszi.

Számunkra a legfontosabb, 
hogy a gyerekek mozogjanak, 
sportoljanak, közösséget építse-
nek, melynek gyönyörű példája a 
megnyitón táncoló, éneklő két-
száz fiatal látványa – lelkesedett 
Nagy Bandor, aki szerint az ilyen 
sportprogramoknak is köszön-
hető, hogy a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi (VSD) ma már há-
rom utánpótlás – U13, U15, U19 - 
csapattal büszkélkedhet a felnőtt 
együttes mellett. 

- Mind a három utánpótlás csa-
patunk bejutott a május 13-án sor-
ra kerülő országos döntőbe. Aki-
nek idehúz a szíve, az szurkoljon 
nekünk, mert lehet, hogy duna-
keszi csapat lesz az ország legjobb 
együttese. Boldogan mondhatom, 
hogy Dunakeszin gyorsan népsze-
rű lett a korfball, melyet olyan ki-
válóságunk fémjelez, mint a válo-
gatott Veres Juca.  

A mérkőzés előtt a holland és 
az ukrán delegációt Dióssi Csa-
ba polgármester fogadta a Város-
házán, ahol elmondta, hogy meg-
tisztelő, hogy Dunakeszin rendez-
hetjük meg ezt a versenyt, hiszen 

itt, a sport városában különösen 
nagy öröm egy-egy újabb sport-
ág megjelenése, térhódítása. Végül 
megköszönte Nagy Bandornak a 
sportág érdekében végzett lelkes 
és profi munkát.

- Közel két évtizedes a ba-
rátságunk Bandorral, amit a 
korfballnak köszönhetünk. Gyak-

ran látogatunk el egymáshoz, ki-
cseréljük szakmai véleményün-
ket. Jó példa erre, hogy Várgeszte-
sen együtt edzőtáborozunk a VSD 
játékosaival – mondta érdeklődé-
sünkre a hollandiai Roden város-
ából érkezett csapat vezetője, Henk 
Jongstra, aki boldog, hogy magyar 
barátaival együtt ünnepelhette a 
holland király és a Duna-parti vá-
ros születésnapját.

A III. Király-napi Kupa meg-
nyitóján nagy szeretettel köszön-
tötte a fiatalokat és az őket kísé-
rő felnőtteket Seltenreich József, a 
Dunakeszi Sportigazgatóság igaz-
gatója, aki a város nevében azt kí-
vánta a sportolóknak, hogy érez-
zék olyan jól magukat, mint aho-
gyan ő érezte magát, amikor a Vá-
rosházáról kijött a táncoló, éneklő 
fiatalok közé, hogy köszöntse őket. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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decemberi számunkban adtunk hírt legutóbb kozsán 
balázsról, aki elsőként luXemburgban lett wado-kai 
európa-bajnok 2014-ben, majd 2015-ben sVájcban két-
szer is a dobogó harmadik fokáN állt kata és kumite 
verseNyszámokbaN egyaráNt.

IX. Nógrádi Attila 
emlékverseny

Az idei Nógrádi Attila Emlék-
versenyt április 22-én rendez-
ték a Radnóti Miklós Gimnázi-
umban, melyen közel harminc 
felnőtt és húsznál is több fia-
tal sakkozó vett részt.  A meg-
jelenteket elsőként Solymo-
si László, a Pest megyei Sakk-
szövetség elnöke köszöntötte, 
majd Attila édesapja, Nógrádi 
József szólt a résztvevőkhöz. A 
verseny végén ő adta át a pénz-
díjat a dobogósoknak, míg a 
győztesek kupát vehettek át. 

Meglepő a fiatalok előretöré-
se. A felnőttek mezőnyében a 
14 éves Sági Bence lett a győz-
tes, harmadik helyen pedig a 
13 éves Virág Bálint végzett. 

A Nógrádi emlékverseny ki-
lenc éve alatt, először fordult 
elő, hogy a Dunakeszin lakó 
sakkozó nyeri a felnőtt ver-
senyt. Az alsóknál az első két 
helyen lányok végeztek. 

Díjazás:  I- II kcs: 4000 – 
3000 – 2000 forint

III – IV. kcs: 5000 – 4000 – 
3000 forint

Felnőtteknél: 20 000 – 10 000 
– 5 000 forint

I-III. helyezett érmeket, I-VI. 
helyezettek Sakkvilág lapokat, 
okleveleket kaptak.

Eredmények: 
I - II: kcs. 1. Szilágyi Dóra 

(Tura), 2. Mikus Milén (Nagy-
káta), 3. Sinka Vince (Fót)

III-IV. kcs: 1. Baranyi Róbert 
(Jászberény), 2. László Csaba 
(Óbuda), 3. Mikus Máté (Nagy-
káta)

Felnőtt: 1. Sági Bence (Fót), 
2. Pálvölgyi István (Dunaha-
raszti), 3. Virág Bálint (Szob) 

Solymosi László a jelenlévő 
Pest megyei csapatvezetőknek 
a „Pest megye 10 éves sakk-
története”, valamint a „Pest 
megye sakk csapatbajnokság 
1982-2017„ címmel megjelent 
könyvét adta át.

S. L.

SAKK

Kozsán Balázs 
Európa-bajnoki címe 
megvédésére készül

Irány Párizs!

Ezen események óta 
követi sporttevé-
kenységét Dunakeszi 
Családügyi tanács-

noka, Bocsák Istvánné, vala-
mint a Dunakeszi Sportigaz-
gatóság igazgatója Seltenreich 
József, akik előzőleg támogat-
ták Balázst a 44. Európa-baj-
nokságra való kijutásában. 

A fenti siker-széria azon-
ban megállíthatatlannak bi-
zonyult. Idén február elején 
a XVII. Halom Kupa egyéni 
kata és kumite versenyszáma-
iban ismét sikerült győznie.  

Ezt követően a magyar baj-
noki címért indult Balázs há-
rom fordulón keresztül. Feb-
ruártól márciusig havonta 
egyszer kellett megmutatnia, 
hogy képes a dobogó legma-
gasabb fokára jutni. Négy ka-
tegóriából három területen is 
megszerezte a Wado-Kai Ka-
rate Magyar-bajnok címet, 
egy ízben pedig összesített 
harmadik helyen zárt. 

Kumite kategóriában kadet 
és junior korcsoportban, va-
lamint csapat kata kategóriá-
ban is aranyérmekkel kvalifi-
kálta magát a 2017-es év leg-
nagyobb megmérettetésére, 
az őszi Európa-bajnokságra. 

A Nemzet Fiatal Tehetsé-
geiért Ösztöndíj átadóján el-
hangzott szavakat követve az 
eddigi eredményeinek fényé-
ben sem dőlt hátra a díjátadó 
után, hanem már az ezt köve-
tő feladatokra fókuszált a fia-
tal sportoló. 

Az előző évben kiérdemel-
te a Nóva Sportegyesület, va-
lamint Dunakeszi Város Ön-
kormányzatának segítő oda-
fordulását, mely remélhető-
leg egyaránt fontos volt akkor 
és lesz jövője szempontjából a 
későbbiekben is.   

Bátran mondhatjuk tehát, 
hogy Balázs a tőle megszokott 
módon, hazai eredmények te-
kintetében a legtöbbet hozta 
ki magából.

Most jön a nemzetkö-
zi csúcs. Franciaországban 
kerül megrendezésre a 45. 
Wado-Kai Európa-bajnokság. 
Itt újra lehetőség van arra, 
hogy magyar zászló lobog-
hasson a dobogó tetejéről a 
Dunakeszin élő karatéka ke-
zében!

Hajrá Balázs, hajrá magya-
rok! 

A szerk.
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

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

Üzletünkbe szakmáját szerető 4 órás 
virágkötő munkatársat keresünk!




