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Az M2-es fejlődést és biztonságot 
hoz a környezetében élők számára

A mAgyAr költségvetés olyAn helyzetben vAn, hogy több 
beruházásrA jut pénz, mint Amennyit tervbe vettek 
– hAngzott el május 26-án, DunAkeszin, Az m2-es gyors-
forgalmi út Budapest-Vác szakaszának alapkőletéte-
lén. tuzson bence, pest megye 5-ös számú válAsztóke-
rületének országgyűlési képViselője az ünnepségen 
Arról beszélt, hogy A mAgyAr kormány 2018-At A csAlá-
Dok évének nyilvánítottA, márpeDig egy-egy útépítés és 
infrastrukturális Beruházás nem csak a Befektetőket 
Vonzza a térségBe, hanem a családokat is erősíti. 

Ha gyorsabban és na-
gyobb biztonságban 
jutnak el a munkahe-
lyükre, akkor az em-

bereknek több idejük marad, amit 
a szeretteikkel tölthetnek. Ha a 
családok erősödnek, Magyaror-
szág is erősödik – fogalmazott a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért felelős 
államtitkára.

Ahol fejlesztik az infrastruktú-
rát, ott új munkahelyek létesülnek, 
ez pedig javítja a családok életmi-
nőségét – mondta Tuzson Bence, 
Pest megye 5. számú választókerü-
letének országgyűlési képviselője. 
A politikus úgy fogalmazott, hogy 
az új beruházások is mindig azok-
ba az országokba települnek, ame-
lyeknek fejlett az infrastruktúrája, 
a családoknak pedig nagy előnyt 
jelent, hogy gyorsabban elérhetővé 
válik a munkahely vagy az iskola. 
Ezért a kormány 2020-ig több mint 
1000 milliárd forintot költ a közle-
kedési infrastruktúra fejlesztésére. 

Tuzson Bence az ünnepsé-
gen felidézte, hogy Dióssi Csabá-
val, Dunakeszi polgármesterével 
korábban megállapodtak abban, 
hogy ennek az útépítésnek még 
ebben a kormányzati ciklusban 
el kell kezdődnie. „Ezért is örü-
lök annak, hogy ez most teljesült” 
– mondta a Miniszterelnöki Ka-
binetiroda kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkára. Ez 
az út a múltban is nagy jelentősé-

gű volt és nem véletlen, hogy 1846-
ban az első vonat is ezen a vonalon 
indult el Pestről Vácra. Ezeket a re-
mek hagyományokat folytatva itt 
közlekedik majd először az ország-
ban a nagyteljesítményű emeletes 
motorvonat is.

A térség településeire – Dunake-
szire, Fótra, Gödre, Sződre, Sződli-
getre, Vácra – 2019 végétől már két-
szer két sávos gyorsforgalmi úton 
autózhatnak az itt lakók, ami egy-
úttal azt is jelenti, hogy biztonsá-
gosabb körülmények közt, és gyor-
sabban juthatnak el az úti céljuk-
hoz. Fontos szempont az is, hogy 
csökkenjen az utazásra fordított 
idő, ami pedig azt eredményezhe-
ti majd, hogy az embereknek több 
idejük marad a családjukra – fo-
galmazott Tuzson Bence. Szorosan 
kapcsolódik ez ahhoz, hogy a ma-
gyar kormány 2018-at a családok 
évének nyilvánította, mert az útfej-
lesztéssel a családok erősödnek – a 
családok erősödésével pedig erősö-
dik Magyarország is.

Hazánk gazdasági mutatói egy-
re jobbak, és ez a térség az egyik 
motorja ennek a fejlődésnek – hív-
ta fel a figyelmet a térség ország-
gyűlési képviselője. 

Az út megépítésével jelentő-
sen mérséklődik majd Dunake-
szi átmenő forgalma – erre számít 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere. Kérdésünkre válaszolva a 
kétszer két sávos M2-es gyorsfor-
galmi útról, valamint az ettől füg-

getlenül a későbbiekben megva-
lósuló, a 2-es és a M2-őt összekö-
tő útról elmondta: „Az M2-esen a 
jelenlegi állapotában naponta 37 
ezer gépjármű halad át, Dunake-
szin pedig a régi 2-es utat 17 ezer 
jármű használja naponta. Ha elké-
szül az új M2-es – tehát 2019 vé-
gétől – a napi forgalom jelentősen 
megemelkedik, és ezzel arányo-
san a Dunakeszin áthaladó pedig 
csökken, ami a kisebb légszennye-
zéssel jelentősen javíthatja a tele-
pülésen lakók életminőségét, de a 
város közlekedése is sokkal bizton-
ságosabbá vélik.” A polgármester 
kiemelten fontosnak tartja, hogy 
az új összekötő út forgalomba he-
lyezése után már elkerülhetik a te-
lepülést mindazok, akiknek nem 
Dunakeszi az úti célja.

Már megszületett a kormány-
döntés a 2-es és a M2-es utat össze-
kötő út megvalósításáról is, ami-
ért nagy köszönettel tartozunk Tu-
zson Bence aktív és hathatós poli-
tikai támogatásának – fogalmazott 
Dióssi Csaba. A módosított tervek 
most készültek el, hamarosan pe-
dig a kivitelezésre is kiírják a köz-
beszerzési pályázatot. Reális lehe-
tőséget látok arra, hogy az építke-
zés még az idén, az év végén, vagy 
legkésőbb a jövő év elején elkez-
dődjön – mondta.

Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának par-
lamenti államtitkára arról beszélt, 
hogy hat új hidat, két új többszin-
tes csomópontot – az egyiket Du-
nakeszi északi részén –, 2,8 kilo-
méternyi zajárnyékoló falat, 10 ki-
lométeres beton sávelválasztót épí-
tenek, 14 hidat pedig felújítanak, 
de mindezek mellett 4,5 hektár er-
dőt is telepítenek. Minden út fejlő-
dést és biztonságot jelent a környe-
zetében élők számára – mondta az 
államtitkár. A 2019 végére elkészü-

lő csaknem 20 kilométeres gyors-
forgalmi szakaszon óránkénti 110 
kilométeres sebességgel lehet majd 
haladni.

A magyar gyorsforgalmi úthá-
lózat öt éven belül európai szin-
tű összeköttetést biztosít majd az 
autósoknak, fuvarozóknak a me-
gyei jogú városokkal és a sztrádá-
ink határállomásaival – fogalma-

zott Mosóczi László, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közlekedé-
sért felelős helyettes államtitkára. 
Mint mondta, az előzetes projekt-
lista szerint Pest megyében 24 út-
szakasz rendbetétele várható, ösz-
szesen 42 kilométeren, 6,4 milliárd 
forintból.

Mayer András, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházá-
si vezérigazgató-helyettese az alap-
kőletételi ünnepségen elmondta, 
hogy az M2-es beruházása nettó 
33 milliárd forintba kerül.

A szerk. 
Fotó: KesziPress

az alapkő elhelyezésével elkezdődött az M2-es 2x2 sávossá 
bővítése, melyet 2019 őszen adnak át a forgalomnak

dióssi Csaba polgármester 
dunakeszi terheinek 

csökkenését várja az autóút 
bővítésétől 
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tuzson bence és dióssi Csaba helyszíni 
szemlét tart az épülő 24 tantermes 

iskolában, melynek átadását augusztus 
közepére ígéri a kivitelező  

A gAzDAság növekeDésével Ará-
nyosAn A kormány szeretné gA-
rantálni, hogy az erősödés hatá-
sait az idősek is megérezhessék, 
ezért A 2018-As költségvetésben 
A nyugDíjprémium kifizetésére 
több mint 32 milliárD forintot kü-
lönített el – monDtA A lApunknAk 
ADott interjúbAn tuzson bence,  
A pest megyei 5. számú válAsztó-
kerület országgyűlési képViselő-
je, akit a jöVő éVi Büdzséről kér-
Deztünk.

– Szeptembertől már a diákok mintegy 85 %-a 
kapja kézhez ingyenesen a tankönyveket. Mi 
indokolta és mi tette lehetővé a program ilyen 
mértékű kiterjesztését? Honnan volt erre pénz?

– A kormány az eddigi csaknem hétszázhar-
mincezer gyermek helyett már több mint egy-
milliónak biztosítja ingyen a tankönyveket. Még 
2011-ben döntöttünk arról, hogy 2013-tól éves 
felmenő rendszerben ingyenessé tesszük a tan-
könyveket az általános iskolák tanulóinak. Az 
intézkedés a családok támogatását szolgálta, hi-
szen a kormány átvállalta az iskolakezdéssel járó, 
mindig megterhelő kiadások egy igen jelentős ré-
szét. Most tulajdonképpen csak annyi történt, 
hogy felgyorsítottuk ezt a folyamatot, és egy nagy 
ugrással nemcsak az ötödikesekre, de a felsősök-
re és a kilencedikesekre is kiterjesztettük a tan-
könyvellátási programot. Nekik kerül a legtöbbe 
a tankönyvcsomag, mert nekik ilyenkor kell be-
szerezniük azokat a tankönyveket is, amelyeket 
nemcsak egy tanévben, hanem négy esztendőn át 
használnak. Ez az állam számára 2,4 milliárd fo-
rint többletköltséggel jár. A lépést az tette lehe-
tővé, hogy Magyarország erősödik, ahogy azt az 
idei gazdasági eredményeink is igazolják.

– Itt helyben, Dunakeszin már azon izgul-
nak a kisdiákok, hogy mikor vehetik birtokba 
az új iskolát. Tartani tudják a határidőket?

– Aki iskolát épít, az a jövőt építi – mond-
tam az alapkőletételen. Most pedig már öröm-
mel újságolhatom, hogy ősztől a Szent István 
Általános Iskola új épületében kezdhetik meg a 
tanévet a dunakeszi kisdiákok, tehát az ingye-
nes tankönyvek is ide érkeznek majd. Duna-
keszin nagyjából 3500 iskoláskorú gyermek él, 
de a számuk folyamatosan emelkedik, és az is-
kola felépítése egy mérföldes lépés a jövő felé. 
Legutóbb, a múlt héten tekintettük meg közö-
sen Dióssi Csaba polgármester úrral a 24 tan-
termes iskola építését, amely jó ütemben ké-
szül. Az önkormányzat és jómagam is megkü-
lönböztetett figyelmet fordítok a beruházásra. 
A Szent István iskola új épületének „születése”  
egy összehangolt csapatmunka eredménye. Úgy 
látjuk, hogy a kivitelező tartani tudja a határ-
időt, melynek eredményeként szeptemberben 

egy modern, 21. század igényeit kiszolgáló isko-
lában kezdhetik meg tanulmányaikat a diákok. 

Annak idején Dióssi Csaba polgármester fon-
tosnak tartotta, hogy az új iskola tervei a tan-
kerülettel és az intézmény igazgatójával egyez-
tetve készüljenek el, így az épület valóban min-
den szempontból komfortos lesz. A projekt fon-
tosságát mutatja, hogy az Önkormányzat külön 
műszaki ellenőrt bízott meg az építkezés fel-
ügyeletével. Az összehangolt csapatmunkában a 
városvezetők mellett a járási tankerületi vezetők 
segítsége és a pedagógusok igyekezete is nagyon 
elismerésre méltó, hiszen minden város életében 
rangos és különleges esemény egy új iskola fel-
építése és megnyitása. 

– A bölcsődei ellátás is a jövő évi költségvetés 
kiemelt sarokpontjai közé tartozik. Mikor lesz 
elegendő férőhely országos szinten?

– Jövőre az idei összeg kétszeresét, 37 milli-
árd forintot szánunk a bölcsődei ellátásra. De 
nem kell mindenhol nagy intézményekben, me-
gaberuházásokban gondolkodni, sőt, sok helyen 
épp a kisebb ellátási formák lehetnek célraveze-
tők. Éppen ezért, ahhoz, hogy az ellátás ország-
szerte mindenhol egyformán elérhető legyen, a 
kormány szorgalmazza a gyermekek napközbe-
ni elhelyezésének más, praktikusabb formáinak 
meghonosítását, mint a családi-, munkahelyi és 
a mini bölcsődék, amelyek működtetésére külön 
források állnak rendelkezésre.

– Minden költségvetés tervezésének egyik 
legfontosabb tételét jelentik a nyugdíjak. Tud-
ja garantálni a nyugdíjrendszer az idős ma-
gyar emberek méltó megélhetését?

– Eltökélt szándékunk, hogy jövőre is biztosít-
suk a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. A 
korábbi emelések és a tartósan alacsony infláció 
révén sikerült elérnünk, hogy ne csak egy meg-
határozott szinten rögzítsük a nyugdíjak vásár-
lóértékét, de az valamelyest emelkedjen is. Jövő-
re három százalékos inflációval, tehát ugyanek-
kora emeléssel számolunk. A gazdaság növeke-
désével arányosan szeretnénk garantálni, hogy 
ezt az idősek is megérezhessék, ezért a 2018-as 
költségvetésben a nyugdíjprémium kifizetésére 
több mint 32 milliárd forintot különítettünk el.

– Van realitása annak, hogy nyugdíjprémiu-
mot már az idén kifizessék?

– Szigorú szabályok határozzák meg, hogy 
milyen feltételek mellett lehet nyugdíjprémiu-
mot fizetni. Mivel Magyarország erősödik, most 
adott a lehetőség, hogy beszéljünk erről, és hogy 
mérlegeljük az eredményeket. Két fontos előfel-
tétele van annak, hogy nyugdíjprémiumot fizes-
sünk. Az első, hogy a gazdasági növekedés éves 
mértéke meghaladja a 3,5 százalékot. A második 
pedig, hogy az államháztartás hiánya ne legyen 
nagyobb a tervezett 2,4 százaléknál. A kormány 
várhatóan októberben tekinti át, hogy adottak-e 
az idén a nyugdíjprémium kifizetésének előfel-
tételei. 

A 2018-as büdzsé a munkából élők költségve-
tése lesz, mely minden magyar ember számára 
megteremti a lehetőségét annak, hogy ismét lép-
hessen egyet előre a saját életében. A kormány 
továbbra is elkötelezett a munkahelyteremtés 
ösztönzése, a családok támogatása, valamint 
Magyarország biztonságának megerősítése mel-
lett – összegezte a képviselő.

A Szerk.
Fotó: KesziPress

Az ingyenes tankönyvek őszre 
már az új iskolába érkeznek
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a dunakeszi 
uszoda mellé 

közel ötven 
parkoló is épült

a fazekas iskola sportpályája mellett épülő szép kiVitelű uszoda láttán a köz ügyei iránt érdek-
lődő polgár számára két dolog  minden Bizonnyal eszéBe jut: a sportok Városaként is elismert 
DunAkeszi A létesítmény felépítésével A lAkosság több évtizeDes igényét elégíti ki. A DunAkeszi 
polgárnAk nyilAtkozó Dióssi csAbA elmonDtA, hogy szeptemberben nyitjA kApuját Az állAm és Az 
önkormányzat összefogásáVal készülő uszoda. a polgármester azt is Bejelentette: a Balatonon 
Vásárolt közVetlen Vízparti telekre felépített önkormányzati üdülőBen Várhatóan augusztusBan 
már nyArAlhAtnAk A város DiákjAi. 

- A 25 méteres uszodát az állammal ösz-
szefogva tudjuk megvalósítani, amely-
re évtizedek óta várnak a város polgá-
rai. A típusterv alapján épült sportléte-
sítmény napközben tanuszodai funkci-
ót lát el, melynek építési és működtetési 
költségeit egy országos program kereté-
ben magára vállalja az állam. A fejlesz-
téshez Dunakeszi a telket adta, kiépí-
tette a szükséges közműveket és a kö-
zel ötven férőhelyes parkolót. A környe-
zet parkosítását is a város végzi, amely 
jó ütemben halad – tájékoztatott a pol-
gármester. 

Dióssi Csaba elmondta, hogy a közeli 
hetekben megkezdődik a próbaüzem az 
uszodában, amely szeptemberben nyit-
ja kapuit. 

A működtetés részleteiről megtud-
tuk, hogy - a sportlétesítmény alap-
funkciójának megfelelően - hétköznap 
8 és 14 óra között az iskolai úszásokta-
tásban résztvevő diákokat fogadja. Reg-
gel hattól nyolcig, illetve délután négy-
től a lakosság veheti igénybe az uszodát. 

- Az induláskor mindenképpen az 
úszók használhatják a létesítményt, ám 
később – a valós igények és kapacitás is-
meretében – döntünk arról, hogy egyéb 
vizes sportágak számára is biztosítjuk a 
működés, az edzések lehetőségét – vá-
zolta fel Dióssi Csaba, aki hozzátette: az 
üzemeltetéshez szükséges szakemberek 
– uszodavezető, gépészek, pénztárosok 
- jelentkezését már várják. 

Az uszoda szeptemberi nyitásával 
végre teljesül a Dunakesziek régi vágya, 
ám az idei nagy nyári melegben addig 
sem maradunk strandolási, szabadté-

ri pihenési, fürdőzési lehetőség nélkül, 
mert júniusban megnyílik a Duna-par-
ti önkormányzati szabad strand és au-
gusztusban pedig már a diákok élvez-
hetik az önkormányzat balatoni üdülő-
jének szolgáltatásait, amely közvetlenül 
a vízparton van. 

Mint ismert Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Balatonakarattyán vásárolt 
egy vízparti ingatlant, melyen ötven fé-
rőhelyes üdülőt épít, aminek a munká-
latai jelenleg is folyamatban vannak. 

 – Dunakeszinek egykoron volt egy 
igen szerény kivitelű nyári tábora Szob 
mellett, melyet évtizedekkel ezelőtt el-
adott az Önkormányzat, ami szerintem 
is ésszerű döntés volt, mert igen ked-
vezőtlen adottságokkal rendelkezett – 
mondta a polgármester. Dióssi Csaba 
kérdésünkre kifejtette; az Önkormány-
zat fontosnak tartja, hogy a városban 
élő diákok mellett – elő- és utószezon-
ban – a nyugdíjasok, civil közösségek 
számára is megteremtse a pihenés, fel-
töltődés lehetőségét. 

- Szerencsére még az ingatlanpi-
ac élénkülése előtt - hosszas keresgélés 
után - sikerült egy vízparti területet vá-
sárolni Balatonakarattyán. A tervek el-
készítése után idén indult az építkezés, 
ám a rendkívül hosszú és kemény tél 
miatt a tervezett időpontot nem tudják 
tartani a kivitelezők. A kialakult kény-
szerhelyzet miatt csúszik az üdülő meg-
nyitásának időpontja – húzta alá a vá-
rosvezető, aki úgy ítéli meg, hogy legko-
rábban csak augusztusban tudja fogad-
ni a vendégeket. 

- Önkormányzatunk üdülője nagyon 

jó helyen, közvetlenül a közel ezer lelket 
számláló, a Balaton kapujaként ismert 
Balatonakarattya község strandja mel-
lett van. Pihenni, napozni a telkünkön 
lehet, melyhez saját stég is épül. Rendkí-
vül előnyös, hogy nem mélyül hirtelen a 
víz, de nem is kell „kilométereket gyalo-
golni”, hogy úszni lehessen. Ugyancsak 
kedvező számunkra, hogy a szomszé-
dos községi strandon számos kiszolgáló 
egység működik, sportpályák vannak, és 
sok minden, ami biztosíthatja a felhőtlen 
szórakozás, nyaralás élményét. Minden 
adott ahhoz, hogy a diákok vagy a fel-
nőttek jól érezzék magukat a közel ötven 
férőhelyes városi üdülőnkben – jelentet-
te ki Dióssi Csaba polgármester, aki az 
épület igénybevételéről elmondta: - Ter-
veink szerint a nyári időszakban az is-
kolák között osztanánk fel a turnusokat. 
Május végén, június elején és a szeptem-
beri hetekben a nyugdíjasok, civil közös-
ségek, de akár a lakosság számára is fel 
tudjuk kínálni az üdülés lehetőségét. Itt 
jegyzem meg, hogy a 330 millió forintos, 
teljes mértékben önkormányzati forrás-
ból megvalósuló üdülőt nagyon jó költ-
séghatékonysággal tudjuk működtet-
ni, mert pl. hőszivattyúval és napelemes 
rendszerrel biztosítjuk az energiát. 

Bízzunk benne, hogy kegyes lesz az 
időjárás a szakemberekhez, akik szor-
galommal és jó minőségű munkával 
„behozzák” a kiesett időt, és augusztus-
ban a dunakeszi diákok a Balatonban 
úszkálva boldogan énekelhetik: „Jaj, 
úgy élvezem én a strandot…”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az önkormányzat balatoni üdülője augusztustól, 
a városi uszoda szeptembertől fogadja vendégeit 



Gondozott környezet, öltözők, vendéglátó egységek, 
fürdésre kijelölt vízfelület várja a lakosságot 

sok éves hiányt pótolvA június végén nyit Du-
nAkeszi DunA-pArti strAnDjA, melyhez A víz-
pArti területet iDén vásároltA meg 250 millió 
forintért A város. A több száz méter hosszú, A 
katonadomB szaBadidő központhoz kapcsoló-
dó árnyas fákkal Benőtt területet kulturált 
környezetté, pihenő helyé alakítja az önkor-
mányzAt, ahol öltözőket, Wc kaBinokat helyez 
el, sétáló utat épít ki a működtető közüzemi 
nonprofit kft. kicsik és nAgyok bójávAl kijelölt 
VízBen élVezhetik a dunai fürdőzést, a termé-
szet „AjánDékAként” selymes homokkAl és fi-
nom kAviccsAl borított pArton nApozhAtnAk.

- Dunakeszi Város Önkormányzata rendkí-
vül fontosnak tartja, és hosszú évek óta azon 
munkálkodik, hogy a 45 ezer fős lakosság 
számára biztosítsa a kulturált Duna-parti pi-
henést és strandolást – hangsúlyozta Erdész 
Zoltán. Az alpolgármester a Dunakeszi Pol-
gár kérdésére elmondta, hogy minden jogi 
eszközt felhasználtak a régi kis dunai strand 
újra nyitása érdekében, ám kérvényüket, fel-
lebbezésüket a bíróság elutasította. 

- Az évek óta tartó jogi eljárás eredmé-
nyéről a jegyző úr a képviselő-testület tava-
szi ülésén adott tájékoztatást, melyből kide-
rült, hogy a Fővárosi Vízművek megkeresé-
sére a régi strand területét 2011-ben a kutak 
belső védőtávolságába tartozó területbe so-
rolta a Környezetvédelmi Hatóság. A dön-
tés azt vonja maga után, hogy a vízbázis vé-
dett területére csak engedéllyel lehet belépni 
a kutak karbantartása érdekében. A Környe-
zetvédelmi Hatóság döntése kizárja annak a 
lehetőségét, hogy a területen strand működ-
jön – ismertette a tényállást a város alpolgár-
mestere. 

Erdész Zoltán felvetésünkre elmondta, 
hogy a határozatot az önkormányzat megfel-
lebbezte, ám azt elutasították. 

– Ezt követően peres úton támadtuk meg 
a döntést, amit a bíróság a Környezetvédel-
mi Hatóság javára ítélt meg. Mivel bezárult 
minden jogi lehetőség, úgy döntöttünk, hogy 
új területet keresünk a lakosság kiszolgálása 
érdekében – ismertette az Önkormányzat 
döntésének hátterét.

A Katonadomb alatt, a Liget utcai kajak-
kenu bázistól kezdődően délre, egészen a 
Fővárosi Vízművek védett bázisáig húzó-
dó több száz méter hosszú vízparton alakít-
ja ki a kulturált dunai strand és pihenő öve-
zet működtetéséhez szükséges feltételeket. 
Az Önkormányzat megbízásából a Közüze-
mi Nonprofit Kft. teremteni meg a működés-
hez szükséges műszaki feltételeket, biztosítja 
az ívó vízellátást, a szennyvíz elvezetését, az 
öltözők és zuhanyzók kiépítését, WC-k kihe-

lyezését, a terület zöld növényzetének ápolá-
sát, takarítását. A dunai fürdőzéshez szüksé-
ges hatósági, ANTSZ engedélyek beszerzése 
is a városi cég feladata. Az árnyas fák között 
sétaút is épül, melyet télen is szabadon lehet 
használni, nem csak strand idényben. 

Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy ki-
váló minősítést kapott a Duna vize, amely al-
kalmas strandolásra. 

- Megkezdődtek a munkálatok, a műsza-
ki kivitelezés előkészítése is folyamatban van, 
intézik a bóják beszerzését, kihelyezését. Las-
san igénybe lehet venni a területet, de azt min-
denkinek be kell látnia, hogy ebben az évben 
egycsapásra még nem lesz kifogástalan a kör-
nyezet és a szolgáltatás. De gondolom, hogy 
hozzám hasonlóan lakótársaim így is öröm-
mel pihennek, fürdőznek a kijelölt dunai 
strandon. A sétány leglapályosabb részénél 
egy játszóteret is kialakítunk. Lesz büfé, sült 
hal, sör, fröccs, üdítő, kávé, fagylaltos, szó-
val minden, ami a felhőtlen kikapcsolódás-
hoz, pihenéshez szükséges, ám azt ezúton is 
szeretném kiemelni, hogy a bójákkal jelölt te-
rületen mindenki saját felelősségére fürödhet, 
úszhat. Nem lesz úszómester – húzta alá Er-
dész Zoltán. 

A helyszínen folytatott beszélgetés során 
az alpolgármester elmondta, hogy a Kato-
nadomb és a szomszédságában lévő szabad 
strand területe szervesen kapcsolódik egy-
máshoz, hasonló funkciót látnak el. 

– Ezért az Önkormányzat a szabályozási 
terv módosításával megváltoztatja a két terü-
let besorolását, és így együtt közel százezer 
négyzetméter nagyságú szabadidőközpontja 
lesz Dunakeszinek. 

E témakörről beszélgetve adódott a kérdés; 
mi lesz a Katonadomb déli oldalában terve-
zett műugró torony sorsa, mert hallani olyan 
híreket, hogy nem építik fel. 

- Ésszerű a felvetés, hiszen a lakosság és 
számos fórum intenzíven foglalkozott a ter-
vezett sportlétesítmény kérdésével. Egyértel-
művé vált számunkra, hogy rendkívül nagy 

a lakosság ellenállása, a szép Duna-parti kör-
nyezetben „test idegennek”, ésszerűtlen be-
ruházásnak tartanák a műugró centrum fel-
építését. Nem kevesen vannak, akik – még ha 
állami forrásból is épülne meg – a működ-
tetését, fenntartását tartanák gazdaságtalan-
nak. Mások a gépjárműforgalom és az igény-
bevevők nagyszáma miatt tiltakoznak. Mér-
legelve a kialakult helyzetet, megismerve a 
lakosság véleményét, úgy döntöttünk, hogy  
igyekszünk a Dunakeszi Járásban „tartani” 
a beruházás lehetőségét, és Kistérségi össze-
fogással akár Gödön megvalósítani, ahol pl. 
van termálvíz, ami lényeges elem a működ-
tetési költségek szempontjából. Amennyiben 
sikerrel jár a kistérségi összefogás, akkor a 
dunakesziek számára is biztosított lesz a mű-
ugró centrum igénybevétele.

Visszatérve a dunakeszi dunai strandhoz, 
arra is kíváncsiak voltunk, hogy a gépkocsi-
val érkezők számára hol nyílik parkolási le-
hetőség. Mivel szabadidő, pihenőközpontról 
van szó, egyáltalán be lehet-e hajtani a terü-
letre?  - tettük fel a kérdést.

- Szó sem lehet róla – mondta határozottan 
Erdész Zoltán. – Ahogy ön is mondta, a terü-
let pihenő-, szabadidő, rekreációs központ-
ként funkcionál majd, területére gépkocsi-
val nem lehet behajtani. Az autóknak, a Kis-
erdő utca végénél, az egykori garázssor he-
lyén alakítunk ki állandó parkolóhelyet. Sőt 
attól kicsit nyugatabbra is lehet parkolón kí-
vül is parkolni. Itt szeretném elmondani azt 
is, hogy a dunai strand területénél csak a ka-
jakkal, kenuval, vagyis az evezők szállhatnak 
vízre, akik számára egy nagy stéget építünk 
ki, hogy a csónakokat könnyebben tehessék 
vízre.  Bízom benne, hogy a város lakossá-
ga örömmel fogadja a dunai strand megnyi-
tását, ahol felhőtlenül pihenhetnek, úszhat-
nak, élvezhetik a nyár, a természet varázsla-
tos pillanatait - mondta lelkes hangon Erdész 
Zoltán alpolgármester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nyit a Duna-parti strand
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körzeti képvi  selőink jelentik
Az idén, május 20-án hatodik 
alkalommal rendezték meg a 
Bátorkeszi utca lakói a Körfor-
galmi koncert néven — Tóvá-
roson kívül is ismertté vált — 
tavaszi rendezvényüket. Ismét 
igényes műsort állítottak ösz-

sze, melyhez a városban ismert 
művészeket, együtteseket hív-
tak meg. Festményeket is kiál-
lítottak, Tonio a helyszínen ké-
szített karikatúrákat. Évről évre 
egyre többen jönnek el a város 
távolabbi részeiből is. Az idén 
is sokan vettek részt a progra-
mokon, egyre több embernek 
van igénye értékes szórakozás-
ra. Követésre méltó a Bátorkeszi 
utca lakóinak kezdeményezé-
se, nemcsak azért mert igényes 

programokat kínálnak, hanem 
azért is, mert az évek során az 
együtt munkálkodás eredmé-
nyeként nagyszerű közösséget 
teremtettek.

Több hibát és hiányosságot 
jeleztek a lakóparkok lakói: sok 
helyen hibás, törött a víznyelő 
rács, eltömődtek a csapadék-
csatornák, kevés a köztéri sze-
metes és a kutyaürülék-gyűj-
tő. Több utcában hosszú sza-
kaszokon nem működik a köz-
világítás hónapok óta, néhány 
helyen a közterületre ültetett 
fák benőtték, vagy túlnőtték a 
lámpaoszlopokat. Néhány he-
lyen az eső kimosta az út men-
ti földes padkát, ezzel megne-
hezítve a parkolást. Változatla-
nul sok a panasz a gyorshajtók 
miatt. A jelzéseket továbbítot-
tam az Önkormányzat illetéke-
seinek. A hibás rácsok cseréjét 
megrendelték, a csapadékcsa-
tornák tisztítása megkezdődött, 
több helyre kiraktak új szemét- 
illetve kutyaürülék gyűjtőket. 
Kérem a lakosságot, hogy a köz-

világítással kapcsolatos problé-
mákat azonnal jelezzék nekem 
e-mailben, hogy haladéktalanul 
továbbíthassam az Önkormány-
zat felé. Sajnos a gyorshajtókkal 
szemben nehéz eredményt el-
érni. Erről már sokszor írtam, de 
igen csekély az eredmény. Leg-
jobb példa a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Óvoda előtti szakasz. 
Gyakran megyek oda, kifejezet-
ten azt figyelem, mennyire ha-
tékony a sebességcsökkentő út-
küszöb. Minden autós lelassít a 
fekvőrendőrök előtt, de többsé-
gük az útküszöbök közti szaka-
szon felgyorsít, éppen ott, ahol 
kisgyerek kiszaladhat az úttest-
re. Hol van a tudatosság, a köz-
lekedési szabályok betartása, a 
közlekedési kultúra?

A közelmúlt sorozatos eső-
zései, az erőteljes napsütés ha-
tására jelentős lombosodás kö-
vetkezett be. Ez a járdákon való 
közlekedést kedvezőtlenül be-
folyásolja. Lakótársaink már 
tudják, hogy ápolása, gondo-
zása az ő feladatuk. Sokan pél-

dásan eleget is tesznek e köte-
lezettségüknek. Vannak azon-
ban még mindig nagyon elha-
nyagolt utcaszakaszok. Kérem, 
hogy a közösség és a saját ér-
dekükben nyírják meg a bokro-
kat, fákat, távolítsák el a gyalo-
gos közlekedést akadályozó fa-

ágakat, irtsák a parlagfüvet és 
a gazt. Dunakeszi így lesz a mi 
tiszta, rendes városunk.

Köszönettel tartozom figyel-
mes lakótársaimnak a szóbeli és 
írásbeli jelzésekért, észrevétele-
kért. Kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közössé-
günket érintő kérdéssel.  

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztas-
sam Önöket a körzetünket érintő esemé-
nyekről.
A városi stranddal kapcsolatban megér-
kezett az ANTSZ engedélye, így a hatóság 
szempontjából nincsen akadálya a strand 
üzemeltetésének. A hónap folyamán levél-
ben érdeklődött nálam egy horgász, kér-
dezve, hogy a strand területét továbbra is 
használhatják e. A strandszezonon kívüli 
hónapokban korlátozás nélkül, a fürdőzés-
re alkalmas nyári hónapokban pedig a ku-
tyásoknak kijelölt területen folyhat a hor-
gászat.

A hónap folyamán több kátyú ügyében 
is kaptam bejelentést. A kérdéses kátyú-
kat június végéig vállalta kijavítani az ez-
zel megbízott cég. Járdaépítési kérelmek is 
futottak be hozzám májusban, ezeket be-
nyújtottam a Polgármesteri Hivatal illeté-
kes osztályára. Ezzel kapcsolatban meg kell 
jegyezni, hogy a támogatás nem automati-
kus, és azok a kérelmezők élveznek előnyt, 

akik előtt nincs járda. A kérelmek elbírálá-
sáról folyamatosan értesítem az érintette-
ket.

Május 23-án ellátogattam a Kiserdő ut-
cai lakásszövetkezet közgyűlésére, hogy az 
Önkormányzat járdaépítéséi ajánlatát is-
mertessem a lakásszövetkezet tagjaival. A 
közgyűlés után tovább folytatódik a terület 
felmérése, hogy megtaláljuk a lakóközös-
ség és az Önkormányzat számára is meg-
felelő megoldást. Néhány nappal később 
szintén a Kiserdő utcában jártam ahol a la-
kásszövetkezet elnökével a veszélyessé vált 
vagy élettelen fák helyzetét beszéltük át.

A közelmúltban elkészült a nyári napkö-
zis tábornál az a lépcsőkorlát, amely sokak 
igénye volt már a területen. Ezzel bizton-
ságosabbá vált a Duna felőli meredek lép-
cső. A tábor területe a terveink szerint meg 
fog újulni. Egy pályázatnak köszönhető-
en magas színvonalú vízi sportközpont lé-
tesül majd a területen és szállások is kiala-
kításra kerülnek majd. A fejlesztések okoz-

ta színvonal emelkedésnek pedig nyaranta 
a városi napközis tábor lakói is örülhetnek 
majd.

Májusban elkezdődött a rendezvény-
szezon a Katonadombon. Április utolsó 
napjaiban a város 40 éves születésnapját 
ünnepeltük, majd május 1-jén megrende-
zésre került a Városi Majális. A hónap fo-
lyamán elkezdődött a Mozdulj, Dunakeszi 
programsorozat is, amelyben minden hét-
főn, szerdán és pénteken fél héttől együtt 
mozoghatnak, aerobikozhatnak a résztve-
vők szakértő trénerek vezetésével. Május 
utolsó vasárnapján pedig már a gyereke-
ké volt a rendezvényterület a Városi Gye-
reknapon.

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

 
 Csoma Attila

1. sz. választókörzet képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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a bajtárs u. jobb oldalán látható a 
veszélyforrás. akadálymentesítés, 

járda átalakítás és „K” szegély 
kialakítása lehet a megoldás 

tisztelt Kutyatulajdonosok! Figyelem!

Azokhoz a kutya tulajdonosokhoz 
fordulok egy kéréssel, akik póráz és 
szájkosár nélkül sétáltatják kedven-
ceiket. Manapság is sokan vannak, 
akik nem törődnek vele, hogy egy 
idősebb ember vagy akár a babako-
csiját tologató édesanya sétál az ut-
cán. Többen kérték, írásban forduljak 
a T. kutyatulajdonosokhoz, hogy le-
gyenek figyelemmel az idősebb kor-
osztályra, gyermekeinkre, a kisgyer-
mekes édesanyákra, ill. bárkire, akik 
gyalogosan közlekednek. Ezúton 
kérném, hogy a kutyasétáltatást ki-
zárólag póráz és nagytestű ebek ese-
tén szájkosár használatával tegyék! 
Legyenek kellő figyelemmel ember-
társainkra, akik hozzájuk hasonló-
an csak levegőzni, sétálni, magyarán 
szólva jól szeretnék érezni magukat. 
Köszönöm.

 - A balesetveszély megszünteté-
se érdekében a Tábor-Bajtárs sarkon 
lévő szegélycserét és az akadálymen-
tesítés jegyében, a járda süllyeszté-
sét kértem. Az egymással szemben 
jövő gépjárművek ki és befordulá-
sánál az ütközés elkerülhető legyen, 
a torkolat szélesítését, a Tábor utcai 
járda 20-30 cm-rel való lerövidítését 
kértem. A balesetveszély elhárításá-
ra a Mikszáth u. 13. lakója hívta fel a 
figyelmet, mely problémáról volt tu-
domásom, de a bejelentő megkere-
sése meggyorsította intézkedésemet

- A Kossuth L. u. rekonstrukciója fe-
lől érdeklődtem a polgármesteri hi-
vatal titkárságán, a már előzőekben 
ígért találkozó időpontjáról, melynek 
Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lő úr is résztvevője lesz. Tájékoztat-

tak, hogy a Magyar Közűt igazgatójá-
nak ígérete szerint hívni fogja város-
unk polgármesterét

- Kossuth L. u. 37. előtt keletkezett 
bucka soron kívüli megszüntetése 
végett fordultam az osztályhoz

- Jelenleg városunkban az aszfalto-
zott utcák állapot felmérése folyik. A 
Rákóczi út teljes hosszát, a Zalán u., a 
Klapka u. Zápolya és Gyártelepi meg-
álló között és végül a Klapka u. elejét 
(Zsákutca) szőnyegezését jeleztem

- Új Posta építésével kapcsolatos 
tárgyalás időpontjáról érdeklődtem

- Mihály u. 13/A ingatlanon patká-
nyokat találtak. Ezzel kapcsolatban 
a Jogi Osztály intézkedését kértem, 
majd a helyszín vizsgálatának ered-
ményéről kértem tájékoztatást   

- Lámpatestek kihelyezésének vár-
ható időpontjául az őszi időszakot 
ígérték

- Újabb 12 címen úthibák helyreál-
lítása történik

- Idén 14 körzeti lakó jelezte díszfák 
iránti kérelmét

- Járdaépítés kialakítása miatt ed-
dig 6 lakó keresett meg

- A Klapka u.i felüljáró közelében is-
meretlen személyek a tavalyi évhez 
hasonlón zöldhulladékot hagytak 
ott. Az elszállítást bejelentésemre a 
Közüzemi kft. munkatársai végezték 
el. Érthetetlen egyes emberek hoz-
záállása a közhöz, hiszen meghatá-
rozott időpontokban elszállításra ke-
rül a hulladék, legyen az szerves vagy 
szervetlen. De hát akkor miért van 
erre szükség? 

- A Kölcsey u. 14. sz. tulajdonosa at-
tól tart, hogy az ingatlanjuk hátsó, 
Klapka utcai oldalán lévő fák egy na-
gyobb vihar esetén rádőlhetnek a te-
lek végében található melléképület-
re. A szemle igazolta a bejelentő állítá-
sát, mivel az időjárás okozta vis maior 
következtében bármelyik pillanatban 
a fák összetörhetik az épület tetőszer-
kezetét. Az osztályvezető asszonytól a 
helyszín vizsgálatát, majd intézkedé-
sét kértem a fakivágás kérelmére

- A Zápolya utcai szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget megszüntetését, 
helyette a gyalogos közlekedés érde-
kében járdaépítés befejezését jelez-
tem az osztály illetékesétől

- Kossuth köz végénél a szikkasz-
tókút közelében az év eleji csőtörés-
ből maradt hordalék eltakarítását 
a Közüzemisek elvégezték. Fontos, 
hogy a kialakított szikkasztó kutak ne 
duguljanak el 

- Beszakadt úttest a Sződi-Zápolya 
közelében. A bejelentés másnapján a 
Pentások a helyreállítást elvégezték 

- Kamerák bekötését, áram alá he-
lyezését kezdték meg a Digi és ELMŰ 
munkatársai a város számos pontján 
(6-osban a Hunyadi-Rákóczi sarkon) 

- Klapka u. elején az ígért aszfalto-
zást a Pentások elvégezték

- Jogi Osztálytól ismételt érdeklő-
dés a már folyamatban lévő Mányoki 
Ádám téri rendezetlen, elhanyagolt 
épület további sorsáról, ill. az általuk 
említett végrehajtás stádiuma felől   

Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője  

• Dunakeszi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 
02.) önkormányzati rendelete Dunake-
szi Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012.
(XII.19) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról
 • Dunakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 11/2017. (VI. 02.) ön-
kormányzati rendelete az önkormányzati 
vagyon hasznosításának, használatának 
és forgalmának rendjéről szóló 7/2012. 
(II.28.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

RENDELETEK

Ezúton értesítjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Közszolgálati 
Tisztviselők Napja alkalmából 

a Dunakeszi Polgármesteri 
Hivatal június 30-án, pénteken 

zárva tart.
 Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a Köztisztviselői 
Nap miatti zárva tartásról
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megérkezett a nyár, s ezzel 

együtt megszaporodtak a tenni-
valók is a körzetben, indulnak ha-
marosan a kisebb, nagyobb fel-
újítások, melyekről természete-
sen majd hírt adok. Sokan jelzik is 
folyamatosan a különböző prob-

lémákat, melyekben segítsége-
met kérik. Igyekszem mindig a 
lehető leghamarabb válaszolni, s 
utána járva az általam kezdemé-
nyezhető megoldásoknak, intéz-
kedni is!

Az egyik téma melyben hoz-

zám fordultak, a közterületi sze-
metelés, mely a Fillér utcában, de 
a körzet egyéb területein is sok 
kellemetlenséget okoz! Megke-
restem az illetékeseket, s kértem 
a fokozottabb figyelmet, de ké-
rek minden itt élőt, hogy mi is ve-
gyük észre, azokat a szemetelő-
ket, akik elrondítják egyre szebbé 
váló közterületeinket!

 A parkolók állapotának javítá-
sát a műszaki kollégáknak jelez-
tem, a nyári felújítások során kell, 
hogy jusson rá figyelem! A jelzé-
sek, kérések is jönnek szép szám-
mal. 

A Tallér utca Casalgrande tér 
felőli oldalán egy rendezett ut-
cai szeméttároló került kiépítésre 
a napokban, már csak a szelektív 
gyűjtőhely áthelyezése van hát-
ra, s ez az eddig sok problémát 
okozó terület is kulturáltabbá vá-
lik. Szeretném, ha sikerülne mellé 
néhány szép fát, vagy bokrot ten-
ni, ez igazán feldobná, e forgal-
mas rész látványát! 

 A Krajczár utcai lakossági jel-

zések is eljutottak hozzám a zöld-
terület kezelésével kapcsolatban, 
kérték a bokrok, fák visszavágá-
sát, ahol szükséges.

Várva- várt kezdeményezést is 
kaptam a fák ültetése kapcsán! 
Azt kérte tőlem egy figyelmes 
itt élő társunk, hogy a Szent Ist-
ván parkban lévőhöz hasonlóan, 
alakítsunk ki egy területet, ahol 
az újonnan született gyermekek-
nek ültetnénk fát, s a nevüket tar-
talmazó kis tábla is kikerülhet-
ne. Megkezdtem ez ügyben az 
egyeztetéseket! régóta vártam, 
hogy felmerüljön ez az igény ná-
lunk is, de nem akartam „felülről 
jövő” döntésként, kezdeményez-
ni!

Nagy örömmel láttam sok La-
kótelepi arcot is a Gyermekna-
pon, ahol közösen játszhattunk 
a város egyre növekvő számú ap-
róságaival! Sok vidám gyermek-
nek adhattam városi lufit és pala-
csintát! Tizenkét évig én szervez-
tem ezt a napot, de most, három 
gyermekes apaként kilátogatva 
is, az egyik legszebb városi ünne-
pünknek ezt tartom. 

Akik már kerestek valamilyen 

ügyben, tudják, hogy legjobb tu-
dásom szerint igyekszem minél 
hamarabb, s a lehető legered-
ményesebben megoldani közös 
ügyeinket

Továbbra is várom hát a jelzé-
seiket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! Június ele-
jén két hétig csak e-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, de utána telefonon a 0627 
542-805 vagy a 06-70-337-16-06 
számon hétköznap 9-19 óra közt 
számon, és levélben a Garas utca 
4. szám alatt, vagy természetesen 
személyesen is! Vigyázzunk egy-
másra, s főképp gyermekeinkre 
az utakon közlekedve!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve

Korábbi beszámolómban em-
lítettem, hogy az Alagligeten 
épülő új iskola átadása utáni 
közlekedési helyzetről egyezte-
téseket folytattam. Tankerületi 
igazgató úrral májusban újabb 
egyeztetést tartottunk Sza-
bó József képviselőtársammal 
együtt, és áttekintettük, hogy 
melyik reggeli buszjáratok út-
vonalát ill. indulási időpontját 
lehet megváltoztatni. Ez alap-
ján úgy tűnik, hogy 7:20 és 7:50 
körül meg lehet oldani, hogy 
helyi járat érkezzen a városköz-
pontból az új iskolához, azon-
ban meglátásunk szerint min-
denképp szükség lesz az isko-
lai napokon egy további járatra 
is, amely 7:35-7:40 körül érke-
zik meg. Ha jóváhagyásra kerül 
ez a koncepció, akkor nagy va-
lószínűséggel ez a busz fogja a 

legtöbb tanulót szállítani, azok 
közül, akik a Szent István isko-
la mostani körzetében laknak. 
A javasolt iskolás különjárat ter-
veink szerint a Táncsics utcából 
indulna, a Fóti úti megállókat 
érintve. 

A hosszú ideje tapasztalt víz-
nyomás problémák megszün-
tetésére hozott létre online pe-
tíciós oldalt egy lakótársunk a 
Fenyő Lakóparkban. Azonnal 
felvettem a kapcsolatot a Pol-
gármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztályával, és kér-
tem megvizsgálni, hogy mit tud 
a város tenni ezzel a sok helyen 
előforduló problémával, eset-
leg a város segítségével kelle-
ne-e a vízművekhez fordulni a 
helyzet megoldása érdekében. 
A petíciós oldal tartalmazza a 
problémák részletes leírását is, 

remélem, ezeknek az informá-
cióknak a birtokában lesz ered-
ménye a közös fellépésnek. 

A Legindi utcából kaptam 
megkeresést az egyik társas-
házból, ahol, mivel alacsonyab-
ban fekszik a ház, mint az ut-
caszint, befolyik a csapadék-
víz. Kértem a városüzemeltetési 
osztályt, hogy első körben meg 
kellene nézni, hogy mi a prob-
léma forrása, mit tehet a város, 
van-e bármilyen illetékessége. 
A ház lakói korábbi tervezési-
kivitelezési hibákra panaszkod-
nak.

Az úthibák javítása több 
helyszínen megtörtént, azon-
ban még mindig vannak, ame-
lyek kimaradtak, vagy keletkez-
nek új kátyúk. A Korsós, Babicz 
és Bayer utcákból továbbított 
igényekre külön felhívtam a 

városháza figyelmét. A Nyereg 
köz bejáratánál a korábban ösz-
szetört szegélykövek kijavításra 
kerültek. 

Elérhetőségem: 
thomacsaba@hotmail.com, 
„Thoma Csaba online képvise-
lői fogadóóra” facebook cso-
port. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet 
képviselője

tisztelt lakótársaim!
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Az elmúlt hétvégén ismét nagyszabású 
rendezvény a Katonadombon, örültem, 
hogy gyereknap alkalmából sok gyermek 
számára szerezhettem örömet egy-egy lu-
fival. 

Már a szokásosnak mondható intézmé-
nyi felújításokkal kapcsolatos beruházá-
si összegek is elfogadásra kerültek. A kör-
zetet érintő felújítások során a Budai Nagy 
Antal utcában lévő Eszterlánc Óvodában 
részleges falszigetelésre, a régi részen tisz-
tasági festésre, a tető javítására, átcserepe-
zésére, valamint a kerítés külső oldali javítá-
sára, festésére kerül sor. A János utcai tag-
óvodában a játszóudvar felújítását végzik a 
szakemberek. A Révész István Helytörténe-
ti Gyűjteményben pedig korszerű nyílászá-
rók beépítésére kerül sor.

A főtéri programokra és a környezeté-
ben lévő intézményekre látogatók számára 
örömmel adok tájékoztatást arról, hogy to-
vábbi parkolóhelyekkel bővül a IV. Béla Ki-

rály Főtér környezete. A Fő úton hamarosan 
befejeződik az a beruházás, melynek révén 
40 gépjármű számára lesz lehetőség par-
kolni. Ebből a parkolóból könnyen el lehet 
érni a Városházát, az Okmányirodát, vagy 

a Házasságkötő termet, illetve a főtéri ren-
dezvényeket.

Még egy plusz dolgokkal is sikerült kom-
fortosabbá tennünk a főteret: ahogy sok 
más játszóterünkre, ide is elhelyeztünk egy 
ivókutat, hogy a nagy melegben arra járók, 
és a téren játszó gyermekek enyhíthessék 
szomjukat.

Bár a jelenleg körzetemben működő 
Szent István Általános a költözést követő-
en Thoma Csaba képviselőtársam körzeté-
ben fog tovább működni, mindketten fel-
adatunknak éreztük, hogy közösen talál-
junk megoldást a az iskolabusz kérdésre. 
Erről bővebb tájékoztatást ugyanezen ro-
vatban, Thoma Csaba képviselői beszámo-
lójában olvashatnak.

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is 
várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!

Több jó hír közül elsőként ar-
ról tájékoztatom választókör-
zetem lakóit, hogy rendeződik 
a Kolonics György utca állapo-
ta és környezete, megkezdőd-
tek az utómunkálatok – melye-
ket egyébként az ott élők több-
ször is szorgalmaztak a hivatal-
ban -, mivel befejeződött a 114 
lakásos Dunagarden lakópark 
építése, az új épület tulajdono-
sai is beköltöztek otthonaikba.

Ugyancsak a területhez kap-
csolódik, hogy az ott működő 
kereskedelmi egységbe a gya-
logosok mellett rengetegen ér-
keznek gépkocsival, ami igen-
csak zavarja a környezetben élők 
nyugalmát. A probléma orvoslá-
sa érdekében eljártam a Polgár-
mesteri Hivatalban Csopják Anita  
mb. osztályvezetőnél, aki írás-
ban arról tájékoztatott, hogy „a 
közúti forgalom biztonságának 
növelése érdekében osztályunk 
foglalkozik a lakó-pihenő övezet 
jelzésére szolgáló „Lakó- pihenő 
övezet” tábla esetleges kihelye-
zésével a Barátság útjáról nyíló, 

Spar üzlet melletti út elejére.” Bí-
zom benne, hogy a csökkentett 
sebességhatár biztonságosab-
bá teszi a közlekedést. Ugyan-
csak lakossági kérésként fogal-
mazódott meg, hogy a gyalogo-
sok biztonságosabb átkelése ér-
dekében létesítsenek felfestett 
gyalogátkelőt a Barátság útjáról 
nyíló, Spar üzlet melletti út ele-
jére. Értesüléseim szerint a hiva-
tal megvizsgálja a fejlesztés szak-
mai és műszaki lehetőségét. 

Képviselői tevékenységem 
során mindig is igyekeztem 
korrekt kapcsolatot ápolni a la-
kóközösségek közös képvise-
lőivel, melynek ékes bizonyíté-
ka, hogy a Barátság út 16. szá-
mú lakótömbnél és a Tallér ut-
cában épült kulturált és zárható 
kukatároló építését mások is 
szorgalmazzák. Amennyiben a 
referenciaként is szolgáló ku-
katárolók elnyerik a lakók pozi-
tív véleményét, akkor ki tudunk 
dolgozni egy olyan szakmai 
tervet, amely alapján az Önkor-
mányzattal és a lakóközössé-

gekkel együttműködve újabba-
kat építhetünk. A már meglévő 
két tároló mindennapos hasz-
nálatát azzal szeretnénk előse-
gíteni javaslatommal, hogy – 
ne kelljen minden lakónak ku-
katároló kulcsot másoltatnia 
– a lépcsőházak bejárati ajtójá-
nak zárjával megegyező zárak 
készülnek a tárolók ajtóira. Ezt 
a megoldást támogatja mind-
két közös képviselő. 

Örömmel írhatom le, hogy 
a hivatalban „meghallgatás-
ra” talált kérésem és támo-
gatják a Szent István parkban 
lévő kisjátszótér körbekeríté-
sét, melynek kivitelezési mun-
kálatait már megrendelték. A 
fejlesztésnek köszönhetően a 
gyerekek még nagyobb bizton-
ságban játszhatnak, élvezhe-
tik a védelmet nyújtó környezet 
előnyeit. 

A közeli-távoli jövőben igyek-
szünk a Szent István parkban 
parkoló autósok gondjain eny-
híteni azzal, hogy a Barátság út 
16. számú háztól a Duna-parti 

négyemeletes házsorhoz veze-
tő járda mellett gépkocsi utat 
épít az Önkormányzat, mely-
nek két oldalán újabb parkoló-
helyeket létesít majd. 

A kutyatulajdonosoknak is jó 
hírrel tudok szolgálni, ami ar-
ról szól, hogy a kutyafuttató já-
tékait felújítják, illetve újakkal 
egészítik ki. Bízom benne, hogy 
ez még inkább arra ösztön-
zi a kutyatulajdonosokat, hogy 
kedvenceiket csak a zárt kutya-
futtatóban engedik el, hogy él-
vezzék a szabadságot.  

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

intézkedések a lakók biztonsága és nyugalma érdekében
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durjánné Kelemen Margit osztályvezető

Bemutatkozik a Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya

Ahol a vizsgálótiszt a bűnelkövetővel találkozik

A tények azt mutatják, hogy figyelmetlenül vezetünk
Jelentősen megnőtt az anyagi kárral járó közlekedési balesetek száma

a dunakeszi polgár áprilisi számáBan indítottuk útjára azt a sorozatot, melyBen a dunakeszi rendőrkapitányság osztályainak 
teVékenységét, szerVezeti felépítését mutatjuk Be a lakosság tájékoztatása, a rendőrök munkájának joBB megismerése céljáBól. 
ezúttal a Vizsgálati osztály munkájáVal ismerkedhetnek meg olVasóink durjánné kelemen margit rendőr alezredes segítségéVel.

a dunakeszi rendőrkapitányság májusi sajtótájékoztatóján arról számolt Be serfőzőné kozma ilona, a közlekedésrendészeti 
osztály Vezetője, hogy A közlekeDési, illetve személyi sérüléssel járó bAlesetek számánAk ArányA Az elmúlt évihez hAsonló. 

A Vizsgálati Osztály 2013 február el-
sején alakult a kapitányságon – 
kezdte a tájékoztatást az osztályve-
zető asszony. 

– Korábban a bűnügyi osztály keretében al-
osztályként működtünk. Huszonegy éve dolgo-
zom a kapitányságon, s amikor megalakult ez a 
szervezet, akkor érkeztem vissza illetmény nél-
küli szabadságról és megkaptam a vezetői meg-
bízatást. Tizenegy vizsgáló tiszttel és egy ügy-
viteli alkalmazottal látjuk el a feladatainkat. A 
munkatársaim – öt hölgy és hat férfi – köré-
ben nagyon vegyes a rendőri tapasztalat és az 
életkori összetétel is eltérő. Van olyan kollé-
ga, akinek már harminc éves gyakorlata van és 
akad olyan is, aki három éve végzi ezt a mun-
kát. Vannak ügyek, ahol jobb, ha hölgy dolgo-
zik benne, és van olyan bűnöző réteg, akikkel 
inkább férfi kolléga foglalkozik. 

A továbbiakban megtudtuk, hogy a vizsgála-
ti osztályra azok az ügyek kerülnek, ahol már 
ismert az elkövető. Kerülnek hozzájuk olyan 
ügyek, amikor tetten érik az elkövetőt, ez álta-
lában az áruházi lopásoknál gyakori. És persze 
az is megtörténik, amikor a nyomozók felderí-
tik, ki az adott bűncselekmény elkövetője, de a 
végleges lezáráshoz, a bizonyításhoz, további 
vizsgálat szükséges.

– Mi folytatjuk le azokat a bizonyítási eljá-
rásokat, amelynek során megerősítjük a bizo-
nyítékok összegyűjtésével a gyanúsított bű-
nösségét és vádemelési javaslattal továbbítjuk 
az ügyészség felé. Azt már ott döntik el, hogy 
milyen jellegű intézkedés történik a továbbiak-
ban. Amennyiben a bizonyítékok arra utalnak, 
hogy nem bizonyítható a cselekmény, akkor 
megszüntetjük az eljárást. A kollégák ezen kí-

vül forró nyomos szolgálatot is adnak. Ha pél-
dául történik egy betörés, akkor beosztás sze-
rint ők is mennek a bűnügy helyszínére.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e jel-
lemző bűnügyek Dunakeszin?

– Nekünk arra van rálátásunk, ami a vizs-
gálati osztályon van folyamatban. Ez nem biz-
tos, hogy teljesen lefedi a területet, mert példá-
ul ha ismeretlen az elkövető, az ügy a nyomo-
zóknál marad. Nálunk elég széles a spektrum, 
a vagyon elleni bűncselekményektől a testi sér-
téseken, garázdaságokon át egészen a családon 
belül elkövetett kiskorú veszélyeztetéséig, erő-
szakig terjed. Nagyon sok a garázdaság, csalás, 
az ismertté vált vagyon elleni elkövetők közül 
több, aki csalást követ el, mint aki lopást.

Azt is tudakoltuk az alezredes asszonytól, 
hogy két évtizedes tapasztalata alapján milyen 
volt a bűnügyi helyzet húsz éve s mi változott 
az eltelt idő alatt?

– Annak idején Dunakeszi egy csendes, bé-
kés, nyugodt kisváros volt. s ez megmutatko-

zott a bűnözésben is. Amikor megnyíltak a 
multik, megjelent az áruházi lopás. Ahogy el-
kezdtek kiköltözni a budapestiek a lakópar-
kokba, jöttek utánuk a bűnözők is. Jellemző-
en nem helyi, hanem átutazó bűnözők vannak, 
akik főként a vagyon elleni bűncselekményeket 
követik el. Míg húsz éve a vizsgálónak tíz ügy-
gyel kellett egyszerre dolgoznia, ez az ügyszám 
jelenleg huszonöt-harminc. Éves szinten átlag 
870 ügyet dolgozunk fel. Az elkövetők életko-
ri megoszlása kapcsán elmondható, hogy idős 
korú elkövetővel ritkán találkozunk. A fiatal-
korúak körében főleg a szórakozóhelyi garáz-
daság fordul elő, az elkövetők zöme a húsz-
negyven A bűnügyek vizsgálata során főleg 
iratokból dolgoznak, azonban előfordul, hogy 
egy-egy bizonyítási kísérletnél ki kell menni a 
helyszínre, rekonstruálni az esetet. A vizsgá-
lók tevékenységük nagy részét, mint például a 
kihallgatások, szembesítések, szakértők kiren-
delések, a kapitányság épületében, irodájukban 
végzik.

– Van a bűnt elkövető állampolgár, aki eset-
leg egyszer megbotlik. Például könnyen bele le-
het keveredni egy szórakozóhelyen garázda-
ságba. És van a bűnözői életmódot folytató ka-
tegória. Ők azért tudják, ha megbuktak, azt a 
balhét el kell vinni.

– A nyomozási eredményességünk jónak 
mondható. A kollégáim mindent megtesznek, 
hogy az eléjük kerülő eseteket teljes körűen fel-
tárják. Álláspontom szerint az is siker, ha vala-
kinek az ártatlanságát tudjuk bebizonyítani az 
eljárás végén. Ez is fontos eredmény – összegez-
te az osztályvezető asszony.

Katona M. István
A szerző felvétele

Örvendetes tény-
ként közölte, hogy a 
rendőrkapitányság 
illetékességi terüle-

tén – Dunakeszi, Fót, Göd, Cso-
mád - idén nem történt halálos 
közlekedési baleset. Az anyagi 
kárral járó balesetek száma vi-
szont jelentősen megnőtt, me-
lyek okaiként a figyelmetlensé-
get említette az alezredes asz-
szony. Az ilyen jellegű balesetek 

leggyakrabban a nagy bevá-
sárlóközpontok parkolójában 
és környezetében történtek, és 
amiatt, hogy sokan nem tartják 
be a KRESZ által előírt követé-
si távolságot. Serfőzőné Kozma 
Ilona elmondta, hogy megsza-
porodtak a gyalogos és kerékpá-
ros balesetek is. 

Több állampolgár panasszal 
élt amiatt, hogy a Dunai soron, 
a behajtani tilos, kivéve enge-

déllyel táblát sokan figyelmen 
kívül hagyják és behajtanak a 
területre, dunai hajózáshoz itt 
vontatják hajóikat a vízpartra. A 
Polgármesteri Hivatal Műsza-
ki Osztály vezetőjével helyszí-
ni bejárást tartottak, melynek 
során meggyőződtek a szabály-
sértés tényállásáról. Az osztály-
vezető e lap hasábjain keresztül 
is felhívja a gépjárművezetők fi-
gyelmét, hogy aki nem rendel-

kezik behajtási engedéllyel, fi-
gyelmen kívül hagyja a KRESZ 
szabályait, azt először figyel-
meztetik, ám második alkalom-
mal 30 ezer forint közigazgatási 
bírsággal sújtják. 

Marosvári László rendőr őr-
nagy, a bűnügyi osztály vezető-
je két fóti lakás betörés elköve-
tőjének sikeres felderítéséről és 
elfogásáról adott tájékoztatást. 
A bűncselekményeket április-
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dióssi Csaba neményi andrás társaságában gratulál 
a 350 ezredik vizsgázónak, simon Miklósnak, 

aki visszanyerte a nyelvvizsga díját

Marosvári lászló, serfőzőné Kozma ilona, 
szabó józsefné, Kovács Krisztina

Visszanyerte a nyelvvizsga díját 
Dunakeszin a 350 ezredik vizsgázó

2017. május 27-én ünnepeltük DunAkeszin, A riAn 4 you 
nyelviskolA szervezésében A 350 ezreDik telc vizsgázót. 
simon miklós volt A szerencsés, Aki DunAkeszin visszA-
nyerte nyelvvizsgájA Díját.

Az ezen alkalomból tar-
tott ünnepségen Dióssi 
Csaba polgármester 
megköszönte a RIAN 

4 YOU Nyelviskola vezetőinek 
munkáját, hiszen már 16 éve le-
hetővé teszik Dunakeszi lakosai-
nak az angol és német nyelv elsa-
játítását. Elmondta, hogy manap-
ság nyelvtudás nélkül nem köny-
nyű boldogulni.

Megemlítette, hogy kb. 10 évvel 
ezelőtt ő is a RIAN 4 YOU Nyelv-
iskola szervezésében tett középfo-
kú nyelvvizsgát. Véleménye sze-
rint a TELC vizsga sokkal barátsá-
gosabb, mint a nyelvtancentrikus 
RIGÓ utcai. A polgármester az 
Önkormányzat nevében, a sor-
solással kiválasztott öt szeren-
csés nyertesnek ajándékcsomagot 
adott át a jeles esemény emlékére.

A Széchenyi István Általános 
Iskolában tartott ünnepséget kö-
vetően a Dunakeszi Polgár érdek-
lődésére Neményi András, a RIAN 
4 YOU ügyvezetője elárulta, hogy 
5 nyelven beszél, de 1981-ben első-
re ő is megbukott német nyelvből a 
RIGÓ utcában.

- Mi a TELC vizsga? – kérdez-
tük az ügyvezető igazgatótól.

- A TELC egy nemzetközi 
nyelvvizsga, központja Németor-

szágban, Frankfurtban található, 
magyarországi tulajdonosa a TIT. 
A TELC Magyarországon 43 vizs-
gahelyet működtet és ezzel a má-
sodik legnagyobb vizsgahely-há-
lózattal rendelkezik. Ezek közül az 
egyiket mi működtetjük Dunake-
szin.

- Hány szintje van?
- A TELC nyelvvizsgának hat 

szintje van.
- Ez a hat szint milyen tudást 

jelent?
- A Közös Európai Referencia-

keret 6 szintje a nyelvtudás mér-
tékének Európa-szerte egységes 
meghatározására szolgál. A nyelv-
tanulókat hat csoportba sorol-
ja: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Alap-
szintű nyelvhasználó: A1-mini-
mumszint, A2-alapszint. Önál-
ló nyelvhasználó; B1- küszöbszint, 
B2-középszint. Mesterfokú nyelv-
használó; C1- haladó szint, 
C2-mesterszint. 

A1 szinten be tudunk mutatkoz-
ni, el tudjuk mondani, mit dolgo-
zunk, mi a hobbink, hol lakunk. 
Ezt a szintet a magyar vizsgarend-
szer nem ismeri el. 

Az A2 szintet sok helyen elfo-
gadják, külföldön is. Ahogy mon-
dani szokták, aki ennyit tud, azt 
már nem lehet eladni. A B1-es 

szint az alapfokú nyelvvizsgának 
felel meg, a B2-es pedig a közép-
foknak. A C1-es szint a felsőfokú 
nyelvvizsga, a C2-es fokozat pedig 
már egészen magas fokú nyelvtu-
dást takar.

- Miben különbözik a TELC a 
Rigó utcai vizsgától?

- A TELC, amellett, hogy nem-
zetközi szinten ismert, elsősorban 
kommunikáció központú. A Rigó 
utcai nyelvvizsga a nyelvtani is-
mereteket, a nyelvhelyességet he-
lyezi inkább előtérbe, a TELC ese-
tében a kommunikációs képesség 
a fontosabb. De más maga a mene-
te is a vizsgának. A TELC esetében 
nem a vizsgáztatóval kell szóbe-
li vizsgát tenni, hanem egy másik 
vizsgázó társunkkal kell beszél-
getnünk. Így a tanulók egy ré-

szének kevésbé stresszes a vizsga.  
Az írásbeli során nincs fordítás, 
kevesebb a nyelvtani feladat, in-
kább azt mérik fel, mennyire ké-
pes a tanuló kifejezni magát egy 
adott nyelven. A feladatokat nem 
Magyarországon, hanem a frank-
furti központban javítják és érté-
kelik. A TELC célja, hogy aki sike-
res vizsgát tett, az használni tud-
ja a nyelvet.

- Mikor lesz a következő nyelv-
vizsga?

- 2017. augusztus 12- én. 
- Indítanak előtte felkészítő 

tanfolyamot?
- Igen. A nyári tanfolyamok jú-

nius 20-tól indulnak. Minden ta-
nulni vágyót szeretettel várunk a 
RIAN 4 YOU Nyelviskolában.

(B. Szentmártoni)

ban követték el. A második be-
törés alkalmával az ingatlan ud-
varából egy személygépkocsit is 
eltulajdonított az elkövető. Az 
eredményes nyomozást segítet-
te, hogy a sértett ingatlantulaj-
donos biztonsági kamera felvé-
tele alapján az elkövetőt sikerült 

beazonosítani, akit a kiadott kö-
rözésnek köszönhetően Buda-
pesten, a XIV. kerületben elfog-
ták május 1-jén. Az elkövetőt a 
dunakeszi rendőrök gyanúsí-
tottként hallgatták ki, akit más 
ügy miatt előzetes letartóztatás-
ba helyeztek. Az eltulajdonított 

személygépkocsit az egyik bu-
dapesti felüljárón találták meg, 
melyet használója ott hagyott, 
akadályozva a forgalmat. Ma-
rosvári László bejelentette, hogy 
a rögzített nyomok és a kame-
ra felvételek bizonyítják, hogy 
a két betörés elkövetője egy sze-
mély, aki ráadásul az egyik in-
gatlanba már korábban is be-
tört.

Szabó Józsefné rendőr száza-
dos, hivatalvezető elmondta, 
hogy a rendőrkapitányság bel-
ső felújítási munkálataival na-
gyobbrészt végeztek a szakem-
berek. Megszépültek, kifestet-
ték az irodahelyiségeket,  lami-
nált padló burkolattal váltották 
a régi padlószőnyegeket. Jelen-

leg a folyosók burkolását végzik. 
Reményeink szerint június vé-
gére a teljes felújítás befejeződik 
– tette hozzá Szabó Józsefné, aki 
bejelentette, hogy megnöveke-
dett hivatal vezetői feladatai mi-
att a rendőrkapitánytól felmen-
tését kérte a sajtóreferensi te-
endők alól. A százados asszony 
kedves szavakkal „köszönt el” 
az olvasóktól, a nézőktől és a 
helyi újságíróktól, akikkel rend-
kívül korrekt volt a szakmai 
együttműködése. Bemutatta az 
új sajtóreferenst, Kovács Krisz-
tina főtörzslászlóst, aki hosszú 
évek óta a rendőrség köteléké-
ben teljesít szolgálatot. 

(Vetési)
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Wittner Mária 
ünnepi beszédében 

a hazaszeretetet 
nevezte legnagyobb 

kincsnek

Felavatták a városi Büszkeségpontot
A DunAkeszi büszkeségpont létesítését Az 1956-os forrADAlom és szAbADsághArc 60. évforDuló tisz-
teletére létrehozott ’56-os emlékbizottság támogAttA – jelentette be szAbó kAtAlin, A DunAkeszi 
programiroda Vezetője a május 11-én tartott aVató ünnepségen, melyen köszöntőt csoma attila, 
ünnepi Beszédet Wittner mária mondott. erős apolka emlékezet című szoBrát dióssi csaBa polgár-
mester és nyíri márton történelemtanár aVatta fel a rendőrség egykori Verseny utcai épülete 
előtt kialakított téren.

Az ’56-os Emlékbizottság legfőbb üzenete, 
hogy a Büszkeségpont emlékeztesse az utó-
kort az 1956-ban történt hősi helytállásra. 
Emlékeznünk kell a dicsőséges, ugyanak-
kor nagyon nehéz időszak történéseire, a bá-

tor hazafiakra. A jelenlévők közül többen is átélték a for-
radalmi eseményeket, még ma is hordozzák az azt követő 
megtorlás sebeit, melyek még nem gyógyultak be – mond-
ta ünnepi köszöntőjében Csoma Attila helytörténész. Az 
önkormányzati képviselő reményét fejezte ki; a Dunake-
szi Büszkeségpont az emlékezés olyan he-
lye lesz, amely segít abban, hogy a törté-
nelmi emlékezetben méltó helyre kerül-
jön 1956, a magyar történelem kimagas-
ló eseménye.

A helytörténész emlékeztet-
te az ünneplőket, hogy Du-
nakeszi Város Önkormány-
zata egy éve létrehozta a vá-
rosi Emlékbizottságot, hogy 
kutassa fel az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc, és az azt 
megelőző korszakban meghur-
coltakat, ismerje meg a szabad-
ságért vállalt személyes áldozatu-
kat. – A feltárt események és tények 
ismeretében alkottuk meg az emlék-
táblát, melyen három olyan tekinté-
lyes – kuláknak nevezett - gazda neve és 
története szerepel, akik 1945 utáni kor-
szak áldozatai, és annak a hét személy-
nek, akik az ’56-os forradalomban hal-
tak meg vagy a szabadságharcban vállalt 
szerepükért ítéltek el őket.  

Két fiatal nemzetőr neve mellett a Kos-
suth téri lövések egyik dunakeszi áldoza-
tára is emlékezik az utókor, miként város-
unk szülöttére, Dunakeszi posztumusz 
díszpolgárára, Gérecz Attilára, aki a bu-

dapesti harcokban esett el 1956. november 4-én – ismer-
tette Csoma Attila, aki – utalva a két, még nevek nélküli 
emléktáblára – bejelentette, hogy megörökítik az I. és a II. 
világháborúban harcolt hős dunakeszi katonák neveit is. 

– A kutatások még tartanak, de már 171 I. világhábo-
rús katona neve ismert, melyhez hasonló nagyságrendet 
képviselnek a II. világháború hős katonai áldozatai is – 
hallhattuk a helytörténésztől, aki arról is beszélt, hogy az 
emléktáblákon a II. világháború civil- és a holokauszt ál-
dozatairól is megemlékeznek majd. 

Ezt követően Dióssi Csaba polgármester és Nyíri Már-
ton, a Fazekas Mihály Általános Iskola történelemtaná-
ra leplezte le a tér középpontjában emelkedő Emlékezet 
szobrot, Erős Apolka szobrászművész alkotását.  

Wittner Mária, ’56-os halálra ítélt, Dunake-
szi város díszpolgára beszédét Ady Endre: Az élet 
című versével kezdte: "Az élet a zsibárusok világa,/
Egy hangos vásár, melynek vége nincs./Nincs sem-
mi tán, melynek ne volna ára,/Megvehető akármi rit-
ka kincs./Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak/ 
Kufár lélekkel hasznot, üzletet;/Itt alkusznak, amott már 
áll a vásár,/A jelszó mindig: eladok, veszek!...” – majd 
hosszú perceknek tűnő néma csend után így folytatta: - 
Még a börtönben vettem Ady kötetét, ő az első kedvenc 
költőm. Ez olyan maradandó vers, annyiszor eszembe 
jut, hiszen ma is ez folyik… csak senki nem vesz szerete-
tet, ami a legnagyobb kincs, amit az ember magával hor-
dozhat. Mi a legnagyobb kincs? A hazaszeretet! A haza-
szeretet, ami nem mérlegel, ami legyőzi a félelmet, hi-
szen ettől mentek a barikádra a fiatalok, idősek, gyere-
kek, öregek. S ettől született annyi dráma. Annyi dráma, 

hogy nincs az a szám, amivel össze tudjuk adni az em-
beri drámákat – emlékeztetett, majd a vers soraira 

utalva kijelentette: - Most megint árulják a ha-
zát. Árulják pénzért, hogy feltöltsék a ban-

kot, csak a lelkük üres, mert nincs bennük 
egy szikrányi szeretet a haza iránt! – fi-
gyelmeztető mennydörgésként hangzot-
tak Wittner Mária szavai, aki ellenpél-
daként a forradalom tiszta lelkű, félel-
met nem ismerő, hazájukat szerető hő-
sök történelmi tettéről beszélt, akik 
meghaltak szabadságunkért. – Élni 
akartak ők is, de nem mérlegeltek, ami-

kor a barikádra szólította őket a haza, 
amikor szabadok akartak lenni – tisz-
telgett a hősök előtt. 

Wittner Mária a ma emberének üzen-
te: - Őket nem feledhetjük el soha! Él az 
üzenetük. Térjetek észre, ez a hazánk. Ez 
a hazánk, amit senkinek nem adhatunk 
oda, mert a haza nem megvehető. Mi a 
világ legszebb nyelvét örököltük, éljünk 
ezzel a gyönyörű nyelvvel. Ne hagyjuk, 
hogy lerombolják a nyelvünket, a hitün-
ket, a szeretetünket, hazánkat. Ezt dik-
tálják az áldozatok – mondta.
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erős apolka szobrászművész és 
emlékezet című alkotása

Kárpáti zoltánné és Margittai gábor

Margittai Gábor: Tiltott kastély 
– Erdélyi történelmi családok 
a jóvátétel útvesztőjében

május 24-én este A rákóczi szövetség és A keresztény értelmiségiek szövetsége 
meghívásárA A kőrösi csoma sándor általános iskoláBan tartotta meg nagy 
érdeklődéssel kísért előadását margitta gáBor író, újságíró, irodalomtörté-
nész. legújAbb kötete megjelenésének Apropóján egy nAgyon elgonDolkoDtAtó 
és szíVBemarkoló előadást hallgathattak meg a jelenléVők a megpróBáltatá-
sokkal teli múltról és a küzdelmes, ám reményteli jöVőről. 

Az esemény kezde-
tén Kárpáti Zol-
tánné, a Rákóczi 
Szövetség városi 

elnöke, a rendezvényt befo-
gadó iskola igazgatója sze-
mélyes emlékeket, erdélyi 
kirándulásokat felelevenítő 
megnyitójában köszöntöt-
te a megjelenteket és méltat-
ta az este előadóját Margittai 
Gábor írót. 

Margittai Gábor évtize-
dek óta járja a Kárpát-me-
dencét feleségével, Major 
Anitával. Mindig azokat a 
területeket kutatják, melyek 

szórványba szorultak, me-
lyeken mindössze egy vagy 
egy magyar sem él. A ké-
tezres évek elején a felvidé-
ki arisztokrácia viszonya-
it térképezte fel, ezt köve-
tően vette kezdetét erdé-
lyi kutatása. Fényképekkel 
gazdagon illusztrált elő-
adása bevezetőjében példá-
kat mutatott a Kárpát-me-
dence pusztuló kastélyai-
ról, köztük számos  épület-
ről is, melyek sajnos a mai 
országhatárokon belül ta-
lálhatóak. 

Az erdélyi arisztokrácia 

életében a legnagyobb törés 
1949. március 2-ről márci-
us 3-ára virradóra követke-
zett be, amikor elűzték őket 
kastélyaikból és jellemző-
en pincelakásokba, mosó-
konyhákba kényszerítették 
őket. Nem ritkán 6-8 tagú 
családoknak 9 négyzetméte-
ren kellett élniük. Hányatott 
sorsuk ellenére a mai napig 
őrzik műveltségüket, nevel-
tetésüket, melyet még a Se-
curitate sem tudott kiverni 
belőlük. 

Az elvett kastélyokat el-
sősorban egészségügyi, ka-
tonai, mezőgazdasági (TSZ 
központ) intézményekként 
használták a kommunizmus 
időszakában, és erősen le is 
pusztították azokat. Az ál-
lami funkciót kapó épületek 
megmaradtak a rendszervál-
tásig, azt követően azonban 
gyakran a környékbeliek 
kezdték fosztogatni és szét-
hordani.

Margittai Gábor szemé-
lyes találkozásokat felidéz-
ve beszámolt arról a küzde-
lemről, melynek során a ma-
gyar történelmet évszázado-
kig alakító családok tagjai 

föladva magyarországi vagy 
nyugat-európai egziszten-
ciájukat elkobzott birtokai-
kért, pusztulásra ítélt kasté-
lyaikért perbe szállnak a ro-
mán állammal. 1921-ben el-
vett birtokaikat már nem 
perelhetik vissza, az 1949-
ben elkobzottakért viszont 
még harcolnak. Margittai 
Gábor kiemelte Bethlen Ani-
kó és Bánffy Farkas szerepét 
és fáradhatatlan munkáját a 
restitúciós folyamatban. Ők 
azok, akik időt, pénzt, fá-
radságot nem kímélve, il-
letve másoknak is segítséget 
nyújtva harcolnak a román 
hivatalokkal jogaik érvénye-
sítése érdekében. 

Az este folyamán szeren-
csére pozitív példákat is 
megismerhetett a hallgató-
ság, elsősorban a Székelyföl-
dön találkozhatunk megszé-
pült, újjáépült kastélyokkal. 
Érdekesség, hogy Kálnoky 
Tibor miklósvári kastélyá-
ban rendszeres vendég Ká-
roly brit trónörökös, aki már 
több birtokot is vásárolt Er-
délyben. 

Lakatos István
Fotó: KesziPress

Az avató ünnep végén Gérecz At-
tila: Boldog Özséb himnusza című 
versét Kunszt Benedek, a Radnóti 
Miklós Gimnázium tanulója mond-
ta el, felkészítő tanára, Bereczné Csil-
lag Mária volt. Az emlékművet Du-
nakeszi Város Önkormányzata az 
1956-os Emlékbizottság támogatá-
sával állíttatta.

…

Emlékezet 
Mindenképpen el akartuk kerül-

ni, hogy a kutatómunka felénél le-
zárjunk egy névsort, s ezzel kirekesz-
szünk emlékező családokat, áldoza-
tokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy az 
Emlékezet szobron több idézettel, pl. 
Vörösmarty Mihály: Szózat című so-
raival „Az nem lehet, hogy annyi szív/
Hiába onta vért…” tisztelgünk a du-
nakeszi áldozatok emléke előtt, akik-
nek a neveit a három emléktáblán je-
lenítjük meg – mondta érdeklődé-
sünkre az avató ünnepség után Erős 
Apolka. A fiatal művész a szoborral 
valamennyi áldozatnak olyan emlé-
ket szeretett volna állítani, hogy a ma 
élők pozitív gondolatokkal távozhas-
sanak egy-egy megemlékezésről. – Az 
emlékmű hangulata nem borús üze-
netet közvetít, hanem a bennünk rej-
lő gondolatokat segíti kifejezésre jut-
tatni. Az emberi szellemet, az embe-
ri gondolatokat egy nyitott kézhez 
hasonlítom. Ezt a formai megoldást 
találtam ahhoz, amely kifejezi, hogy 
feltörnek újra és újra az emlékeink és 
gondolataink. A kézből kiomló szab-
dalt bronzszalag gondolat foszlányo-
kat, idézeteket hordoz, amely azt su-
gallja, hogy történelmünk réteges, 
más-más korokban, kurzusokban 
másképpen olvassuk történelmünk 
lapjait, de mégis egy egészet alkot. – 
mutatta be alkotását Erős Apolka, aki 
nagyon boldog, hogy IV. Béla király 
történelmi alakjának megformázá-
sa után újabb szép művészi feladattal 
bízta meg a város.   

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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deézsiné telek Katalin

eich lászló

laczkovich Krisztina

Molnár lajosné és laczkovich Krisztina

dunakeszi első iskolájának tornacsarnokát zsúfolásig megtöl-
tötték A szent istván iskolA 120 éves épületében Az egykori Diákok 
és peDAgógusok május 12-én. a történelmi léptékű rendezVényre 
érkező „Vendégeket” nagy szeretettel fogadták a tantestület tag-
jAi, Akik A születésnApi ünnepség végén még DAlrA is fAkADtAk mi-
közben begörDült A zsúrkocsin A hAtAlmAs ünnepi tortA.

A jeles eseményre érke-
zőket több évtizedes 
múltba „visszatekin-
tő” fénykép összeállí-
tás, jubileumi könyv, 

az egykori osztálytársak, pedagó-
gusok baráti ölelése fogadta, akik 
pillanatok alatt „újraélték” ifjú ko-
ruk nagyszerű élményeit.

Az örömteli találkozások után 
lassan csendesedett el a vidám zsi-
vajtól hangos terem, hogy hivatalo-
san is kezdetét vehesse a jubileumi 
ünnepség.

Hamarosan mi is átélhetjük azt 
a nagyszerű élményt, amiben elő-
deinknek 120 évvel ezelőtt része le-
hetett, amikor 1897-ben a két tan-
termes iskolából ide költöztek a 
négy tantermesbe, amely az évti-
zedek során folyamatosan bővült 
– hallhattuk Deézsiné Telek Ágnes  
igazgatóhelyettes bevezető szavait. 
Három évszázadot is összefűző tör-
ténések emlékeit őrző iskola kinőtte 
mára az épületet, amelyből szeptem-
berben egy modern, 24 tantermes is-
kolába költözik, ott folytatja sikerek-
kel övezett tevékenységét. 

Az ünnepi beszédek előtt a szüle-
tésnaphoz méltó műsorral köszön-
tötték az iskola egykori diákjait és 
tanárait tehetséges dunakeszi fiata-
lok.

120 évvel ezelőtt, ezen a helyen 
egy négy tantermes, az akkor rend-
kívül modernnek számító épület-
ben kezdte életét Dunakeszi első, és 
akkor egyetlen iskolája. Innen szá-
mítjuk történelmünket, bár a hely-
történeti kutatásokból tudjuk, hogy 
a dunakeszi iskola első írásos emlí-
tése 1720-ból származik – idézte a 
történelmi múltat Laczkovich Krisz-
tina. A Szent István Általános Isko-
la igazgatója emlékeztette az ün-
neplőket, hogy a múlt század nagy 

történelmi viharai, majd a békésebb 
időszakai közepette élte tovább éle-
tét és fogadta a gyerekeket az isko-
la: "4525 gyereket. 4525 arc, mosoly, 
könnycsepp… Megannyi öröm és 
bánat, remény és csalódás, siker és 
kudarc… 4525 álom… 4525 élet." 
- ismertette a számokat, amelyek 
mind-mind egy-egy életet, egy diá-
kot személyesítenek meg.

Elismeréssel a hangjában méltatta 
az egykori pedagógusok áldozatos 
tevékenységét; "Ők egész pedagógi-
ai pályájukon képviselték azt, amit 
Móricz Zsigmond így fogalmazott 
meg: „Embert nevelni a legszebb hi-
vatás. Légy nemes, gazdag lelkű em-
ber, hogy emberré tehess másokat - 
a magad embersége által.“ Követjük 
példájukat a mai tantestülettel is."

Mint fogalmazott, az évfordu-
ló tiszteletére kiadott iskolakönyv 
megírásával emléket kívántak állí-
tani az elmúlt időszak kiemelkedő 
pedagógus személyiségeinek, akik a 
mai napig példaképeik. A jubileumi 
könyv egyik különlegessége, hogy 
az iskolában valaha, a 120 év alatt 
tanult valamennyi diák neve meg-
található.

Laczkovich Krisztina kedves 
hangvételű beszédében köszönetet 
mondott az egykori pedagógusuk 
áldozatos tevékenységéért, kollégái 
és a szülői munkaközösség elszánt, 
alkotó munkájáért.   

A 120 éves évforduló egy korszak 
lezárása is az iskola életében, hiszen 
a következő tanévet új falak kö-
zött folytatjuk – jelentette be. Du-
nakeszi első iskolájának igazgatója 
– bár fájó szívvel hagyják el a régi 
otthont – örömét fejezte ki, hogy új, 
21. századi modern épületben foly-
tatja minden napi életét a Szent Ist-
ván iskola, amely megőrzi és ápolja 
régi értékeit. 

120 éves születésnapi 
ünnepség a Szent István 

Általános Iskolában
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az ünnepség egyik 
fénypontja 
a születésnapi torta 
érkezése volt

régi arcok és újak, ismert szempárok, kézszorítások. ismerős ér-
zések és vegyes, kAvArgó érzelmek. DunAkeszi egyik legnAgyobb 
múltú intézménye, a szent istVán általános iskola jelentős éVfor-
Dulóhoz, s tAlán sorsforDulóhoz is érkezett. történetében nem 
először. 

Azonban a körülmények 
változása csak egy ténye-
ző a sok közül, hiszen a lé-
nyeg belül van. Ahogyan 

Laczkovich Krisztina, a tanintézet 
jelenlegi igazgatója fogalmazott; „Az 
évforduló alkalmából kiadott év-
könyv lapjain a gyerekek pont úgy 
mosolyognak, grimaszolnak, mint 
bármely korban. És ugyanúgy fog-
ják a tanáruk kezét…” – Az iskola 
ugyanis nem csupán az a hely, aho-
vá tanulni járunk. Nyolc év alatt egy 
kicsit második családunkká válik. 
Ezért is fontos az a szellemiség, és az 
a gondoskodó nevelés, amelyet Du-
nakeszi első iskolájának nevelő tes-
tülete mindig is képviselt. 

Eich László tankerületi igazgató, 
aki volt iskolaigazgatóként is kötő-
dik a helyhez, elmondta: élete egyik 
legtartalmasabb, és legküzdelme-
sebb időszakának tekinti az itt töl-
tött három és fél évet. 

Bizonyára gyerekként és tanár-
ként is sokan hasonlóan éreznek e 
sokat megélt épület falai között, hi-
szen rengetegen ragadtak tollat vagy 

klaviatúrát, hogy személyes emléke-
iket megosszák másokkal is. Mol-
nár Lajosné Éva néni, aki igazgató-
ként a nyolcvanas évek meghatáro-
zó alakja volt az intézmény életében, 
inkább szavakban idézte fel emléke-
it. Elmondta, hogy milyen nagysze-
rű összefogás valósult meg, amikor 
gyerek és felnőtt kétkezi munkáját is 
felajánlva, összefogva segített az ak-
kori iskolafelújítás során, s megemlé-
kezett a – Hudra András tanár úr ál-
tal életre hívott – ” Kiselőadók Fóru-
ma” kezdeteiről, a kézilabdás lányok 
országos méretű sikereiről is. 

A jelen lévő – főként középkorú 
vagy idősebb – meghívottak gyakran 
bólogattak, összemosolyogtak, értőn 
egymáshoz hajoltak, vagy éppen el-
homályosuló tekintettel gondoltak 
azokra, akik nem lehettek velük az 
este folyamán. A színes kulturális 
műsorral is tarkított ünnepséget kö-
vetően a tablókkal és képi emlékidé-
zőkkel is díszített tornateremben so-
káig ment a disputa az előző évtize-
dek munkájáról, a korai számítógé-
pes oktatásról (mely az országban az 

első között valósulhatott meg itt, kö-
szönhetően Csányi László tanár úr 
innovatív elképzeléseinek) – de a kö-
zösségi élet lehetőségeiről is: vándor-
táborokról, rendszeres hétvégi ki-
rándulásokról, együtt mókázásról. 
Reményekről és álmokról, melyek 
egy része éppen annak köszönhető-
en válhatott valóra, hogy az ifjon-
ti lelkesedést a pedagógusok hozzá-
értő támogatása vitte tovább azon 
az úton, melynek eredményeképpen 
az illető ma sikeres politikussá, mű-
vésszé, vagy éppen ugyancsak peda-
gógussá válhatott, aki továbbviszi 
mindazt az örökséget, amit több ge-
neráció hagyott az utókorra. 

A jelenlegi tantestület már a jövőt 
képviseli életkorában. Így tagjai len-
dülettel, energiával telve tekinthetnek 
előre, készenlétben arra, hogy az új 
épületben a régi hagyományokat a mo-
dern szemlélettel ötvözzék, ahol így az 
iskola jelmondata - „A hagyomány, az 
együttműködés és a modern tudás is-
kolája" új értelmet nyerhet majd. 

Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: KesziPress

Az iskola, amely 
egy kicsit a második 

családunk is

– 120 év után is ugyanazzal a cél-
lal folytatjuk munkánkat, mint az 
elődök, a nagy formátumú, példás 
életű pedagógusok – hangzott az 
igazgató asszony fogadalma. 

Kedves családtagjaim – kezd-
te ünnepi beszédét Eich László tan-
kerületi igazgató, aki szerint mind-
annyian egy nagycsalád tagjai. Ő is, 
hiszen 3 és fél évig volt itt igazgató.

Eich László ezek után arról szólt, 
hogy az iskola olyan fejlődési pályára 
állt, ami egyedülálló. A Szent István 
iskola a legek iskolája, hiszen Duna-
keszin elsőként alapították, az ország-
ban a leggyorsabban növekvő iskola, 
amit számokkal is alátámasztott.

2009-ben 260 gyerek járt ide, ma 
488 tanulója van, és szeptember 
1-től 650 gyerek jár majd a Szent 
István iskolába. Nyolc és félév alatt 
150 százalékkal emelkedett a tanuló 

létszám. Ez óriási dolog, ami annak 
köszönhető, hogy jól dolgozik a tan-
testület, a szülők szívesen választják 
őket – mondta egykori kollégáiról a 
tankerület igazgatója, aki hozzátet-
te: - Ezt a választást elősegíti a mo-
dern iskola, amely szeptemberben 
megnyitja kapuit.  

Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével a szépkorú Molnár La-
josné, az iskola korábbi igazgatója, 
aki a múlt történéseit felidézve, kü-
lön is megemlékezett két kiváló pe-
dagógusról, Hudra András és Csá-
nyi László emberi és szakmai nagy-
ságáról. 

Az ünnepségen beszédet mondott 
a körzet önkormányzati képviselő-
je, Szabó József is, aki ős dunakeszi 
család sarja, hiszen szülei, nagyszü-
lei is a 120 éves épület falai között 
tanultak, amelyről elérzékenyülve 

szólt. A politikus a nevelőtestület 
hitét és a gyerekek mosolyát emelte 
ki köszöntőjében.

Az ünnepség kedves színfoltja 
volt, amikor Laczkovich Krisztina 
Molnár Lajosnénak, Szakáll László-
nénak, a Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetőjének, és Kliment Gézának, a 
korábbi, és Szabó Józsefnek, a kör-
zet jelenlegi önkormányzati képvi-
selőjének ajándékkönyvvel és virág-
gal fejezti ki köszönetét a Szent Ist-
ván iskola működéséhez nyújtott 
önzetlen segítségükért. 

A jubileumi rendezvény a tantes-
tület vastapssal fogadott műsorával 
és a 120-as számmal díszített szüle-
tésnapi torta „színre lépésével” zá-
rult, melyet késő estébe hajló kötet-
len beszélgetés követett. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Ki gondolná, hogy 
ennyien szeretnek fut-
ni. A reggel kezdődő 
Decathlon futóverse-
nyen az óvodás, alsó 

és felső tagozatos, középiskolás és 
felnőtt kategóriában összességében 
sok százan álltak rajthoz, hogy tel-
jesítsék az életkornak megfelelő tá-
vokat. 

Ezzel egy időben elkezdődött a 
nagyszínpadon a műsorfolyam. 
Modern színpadi tánc, hip-hop, 
pompon, akrobatikus rock and roll, 
harcművészet,  bohóc-show és gye-
rekkoncert; így összegezhetjük rö-
viden a Dunakeszi Programiroda 
által szervezett színpadi produkci-
ókat.    

Az érkező családokat Dióssi Csa-
ba polgármester és a képviselő tes-

tület több tagja fogadta léggömböt 
és Smile palacsintát ajándékozva a 
gyerekeknek. Ki-ki kedve szerinti 
színű lufit kaphatott, s ha véletlenül 
egy elrepült, máris volt pótlás. 

Hosszú sorok kígyóztak az ingye-
nes ugráló váraknál és szükség volt 
a türelemre, mert a gyerkőcök tes-
ti épségének megóvása érdekében 
egyszerre csak korlátozott szám-
ban lehetett „tombolni”. Akik bír-
ták erővel és ügyességgel, kipróbál-
hatták a falmászást, vagy a rodeó 
bikát is. 

Csúcsforgalom volt a Dunakeszi 
Diófa Nagycsaládos Egyesület sát-
ránál. A gyerekek rajzoltak, festet-
tek, fontak, egy ügyes szerkezettel a 
kis rajzaikból kitűzőz készíthettek. 
És itt készült az üstökös. Ez nem 
csillagászati látnivaló volt. A lényeg, 

hogy a lufit nem felfújni kellett, ha-
nem homokkal megtöltötték, színes 
papírszalagokat erősítettek rá, s ha 
lendületesen eldobták, úgy repült, 
mint egy valódi üstökös. Tessék ott-
hon kipróbálni.

Amit viszont otthon nem lehet 
kipróbálni, az a sárkányhajózás. 
A Duna-partra is sokan ellátogat-
tak, hogy utasai legyenek egy nagy 
ívű körre, ezen a városunkban igen 
népszerű különleges vízi jármű-
vön.

Ha visszatekintünk a korábbi 
évekre, elmondhatjuk, hogy min-
den esztendőben az előzőnél gazda-
gabb, színesebb, változatosabb volt 
a programkínálat.     

Katona M. István
A szerző és Vörös István 

felvételei

szikrázó nApsütés, gAzDAg progrAmkínálAt szárAzon és vízen. minDez és még sok minDen más is 
fogadta a dunakeszi Város önkormányzata által idén megrendezett Városi gyereknapra érkező 
családokat, akik száma a nap folyamán sokszorosára nőtt, mondhatni hatalmas tömeggé Vált.   

Gyereknapi vigasságok 
a Katonadombon

Futóverseny, üstökös, sárkányhajó
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Jókedvű Családi nap 

LÉLEGZETELÁLLÍTÓ 
repülő-show Dunakeszin!

hAngulAtos, viDám csAláDi nApot renDezett május 27-
én A DunAkeszi óvoDA és humán szolgáltAtó központ 
csAláD- és gyermekjóléti központjA A DunA-pArti önkor-
mányzati gyermeküdülőBen. 

június 10-én és 11-én légi bemutAtók, nemzetközi sztá-
rok és A honvéDelmi minisztérium egységei urAlják 
majd a dunakeszi repülőteret.

Már a rendezvény 
kezdetén finom, 
étvágygerjesztő il-
latok szálltak a le-

vegőben. A nagy kondérban főtt 
a palócleves, amivel majd ebédre 
invitálják a rendezvényre érke-
zett családokat. A szakácsteen-
dőket Gál Gellért Ákos, a Család- 
és Gyermekjóléti Központ meg-
bízott szakmai igazgatója látta 
el. Kérdésünkre elmondta, hogy 
a központ minden évben szervez 
egy napot a gondozási körbe tar-
tozó gyermekeknek és szüleik-
nek. Erre mindig május vége felé 
kerül sor, és a gyermekek szá-
mára vidám szórakozási lehe-
tőségeket teremtenek. Ügyessé-
gi vetélkedőre, sportolásra, kéz-
műves foglalkozásokra várják a 
meghívottakat s természetesen 
nem kizárt a barátkozás, ismer-
kedés sem. Ez a nap nem a prob-
lémákról, hanem a jókedvről, vi-
dámságról szól, hangsúlyozta a 
szakmai igazgató.

Nos, ez így is történt. Hamar 
belemelegedtek a gyerekek a já-
tékba. Sorba álltak arcfestésre, 
kavicsokat festettek, rajzoltak, 
fontak, kipróbálták a célba do-
bást, hintáztak, libikókáztak s 
főleg a fiúk izgalmas focimecs-
cset játszottak. Látszott, hogy 
mindenki jól érzi magát, köztük 
Kovács Zsolt családja. Az édes-
apa nyakában ülve a három éves 
Kevin „felülről” nézte, milyen is 
a világ. A hat éves Korina és a 10 
éves Felicia örömmel újságolta, 
hogy a célba dobás nagyon jól si-
került. Velük örült a nagymama, 
Kovács Gézáné, aki elújságolta, 
hogy ő 45 éve él Dunakeszin.

Kíváncsian figyelték a gye-
rekek, hogy a központ munka-
társai városi logókkal díszített 
zacskókat raknak ki a fűre. Va-
jon mi lehet bennük, találgat-
ták. Aztán a titokra fény derült. 
Megérkezett Dióssi Csaba pol-
gármester, akit Szabóné Óno-
di Valéria, a DÓHSZK vezető-
je üdvözölt.

– Nagy szeretettel köszöntök 
mindenkit, elsősorban a gyere-
keket. Jó, hogy megint együtt le-
hetünk. Köszönöm a szervezők 
munkáját és köszönöm a szülők-
nek, hogy elhozták a gyermeke-
iket – mondta a polgármester, 
majd elkezdődött az ajándék-
átadás. Mindenki egyformán 
örült, hiszen név és életkor sze-
rint állították össze a meglepetés 
csomagokat, melyekben az édes-
ség mellett babák, írószerek, tár-
sasjátékok és egyéb érdekességek 
voltak.  Ezt követően pedig az 
ügyességi versenyt teljesítő gyer-
mekeknek külön gratulált a pol-
gármester.

A másik meglepetés sem vá-
ratott sokáig. Megérkezett a Du-
nakeszi rendőrkapitányság két 
szolgálati járműve. Előbb jelvé-
nyeket, kitűzőket, világító kar-
kötőket kaptak a gyerekek, meg-
ismerték a tenyérlenyomat ké-
szítést, majd „megszállva” az 
autókat, megszólaltatták a sziré-
nákat, hangosbeszélőket.

A jókedvű rendezvény zárása-
ként sor került az időközben el-
készült palócleves elfogyasztá-
sára is.

Katona M. István
A szerző felvétele

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata az idei repülő-
nappal is a Város 40. szüle-

tésnapja előtt tiszteleg: két napra ma-
gyar sztárok, nemzetközileg is elis-
mert pilóták, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium haditechnikai bemuta-
tója települ a Dunakeszi Repülőtérre.

Június 10-én, szombaton, a 10 órá-
tól megtekinthető haditechnikai ki-
állításon betekinthetünk a harcjár-
művek, harckocsik, radarállomá-
sok, helikopterek világába, sőt, érke-
zik egy Zlin kiképző repülőgép is. 11 
órától megtekinthetjük a legismer-
tebb és egyben legeredményesebb 
magyar műrepülő pilóta, Besenyei 
Péter bemutatóját is. Őt 12:30-tól a 
Gold Timer Gerle repülőgép bemuta-
tója, majd 14 órától Veres Zoltán, ma-
gyar műrepülő Európa-bajnok, több-
szörös Guinness-rekorder bemuta-
tója követi. 15 órától egy újabb Gold 
Timerrel, a Kánya repülőgéppel lát-
hatunk egy bemutatót. (A plakáto-
kon korábban vasárnapi időpontban 
szerepelt Veres Zoltán bemutatója, de 
elfoglaltsága miatt szombaton tartja 
meg a műsort)

Este 20 órától egy hamisítatlan 
retró partyra kerül sor, fellép: Kiki, 
Csordás Tibi, Kefir, Vincze Lilla, Zol-

tán Erika, Náksi Attila – Soho Party 
DJ Set, DJ Dominique, DJ M, DJ 
Malyk.

Június 11-én, vasárnap is meg-
tekinthető 10 órától a haditechni-
kai kiállítás, egészen 20 óráig, a ren-
dezvény zárásáig, valamint 11 órától 
újra megcsodálhatjuk a Kánya repü-
lőgép bemutatóját. 12:30-tól a Malév 
Aeroklub tart páros vitorlázóvonta-
tást, majd 14 órától egy újabb Gold 
Timer, a Gerle bemutatója követke-
zik. A vasárnapi légi bemutatókat a 
Malév Aeroklub zárja parádéjával.

Természetesen mindkét nap lehe-
tőség lesz a sétarepülésre, 15 és 20 óra 
között, valamint a programok közöt-
ti szünetekben. A közönségrepülte-
tést a Malév Aeroklub biztosítja, és 
a saját gépeiken kívül a programban 
részt vesznek a Gold Timer gépek is. 
A gyermekeket vidámpark fogadja, 
a finomságokra éhezőket pedig egy 
különböző édes és sós finomságokkal 
ellátott gasztrórészleg.

A belépés és a bemutatókon való 
részvétel ingyenes, a sétarepülések dí-
jait pedig a Malév Aeroklub határoz-
za meg. Minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk!

Dunakeszi 
Programiroda
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Ungár Cecília 
virtuóz játékát 

a dunakeszi 
közönség is 

élvezheti 
a június 8-i 

hangversenyen

Kováts-
szőcs benedek

Művészeti Iskola 
az eredmények tükrében 

a gyermekkorBan napVilágra kerülő műVészi tehetség csak egy 
lehetőség. hosszú táVon is sikeres kiBontakozását számos felté-
tel szerencsés egyBeesése teszi lehetőVé. a szülői elhatározás 
mellett az értő műVészetoktató köVetkezetes munkája és nem 
utolsó sorBan olyan műVészetoktatási intézmény kell, Amely-
ben folyAmAtos zenepeDAgógiAi nevelést forDítAnAk A tehetség-
gonDozásrA. 

Ungár Cecília hat évesen kez-
dett zongorázni a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolában dr. 

Domoszlai Erzsébet tanítványaként. 
Tizenhárom évesen bejutott az or-
szágos zongoraverseny korosztályos 
döntőjébe. Ettől kezdve több sikeres 
versenyszereplése volt. Közös elhatá-
rozás alapján jelentkezett a Duna Te-
levízió Virtuózok zenei versenyére. A 
válogatón a 404-es sorszámot kapta 
és produkciójával sikeresen bejutott a 
kilenc versenyzőt felsorakoztató elő-
döntőbe. Virtuóz zongorajátékát jú-
nius 8-án megismerheti a város ze-
nekedvelő közönsége is. A VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központban 
Farkas Pál vezényletével, a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar közreműködé-
sével előadja Mozart C-dúr zongora-
versenyét. A koncerten – melynek tá-
mogatója Kállay Gyula és Dunakeszi 
Város Önkormányzata – elhangzik 
még Mozart Varázsfuvola nyitánya és 
Beethoven V. „Sors” szimfóniája. 

Kováts-Szőcs Benedek négy éve 
kezdett zongorázni ugyancsak Do-
moszlai tanárnőnél. Az ígéretes te-

hetségű, 11 éves növendék a múlt 
évben korosztályában megnyerte a 
Farkas Ferenc Zongoraversenyt. Ám 
a zenével való megismerkedése az-
zal járt, hogy kezdett kibontakozni 
improvizatív zeneszerzői képessége 
is. Első szerzeménye a Fénylő rózsa 
címet kapta. Több kisebb darab mel-
lett három testvérével elkészítették a 
Csipkerózsika mese zenés változatát. 
„Csillaghullás” című lírai hangvéte-
lű, különleges szerzeményével kor-
osztályában első helyezést ért el az 
idei VI. Mezőtúri Zeneszerzői Pá-
lyázaton. 

(A Drums Ütőhangszeres Együt-
tes kiemelkedő szakmai sikereiről 
laptársunkban, a május 25-én meg-
jelent Dunakanyar Régióban beszá-
moltunk. A szerk.)           

– Nagy öröm számunkra, hogy 
rendre kiváló versenyeredményeket 
érnek el növendékeink, ezáltal meg-
mérettetik a szaktanár és, termé-
szetesen intézményünk is – mondta 
Farkas Pál igazgató. – A sikerek tit-
ka, hogy a kiváló szaktanári mun-
ka mellé biztosítani tudjuk a Duna-
keszi Tankerület és Dunakeszi Város 
Önkormányzata illetve támogató-
ink segítségével a tanításhoz szük-
séges szakmai, tárgyi feltételeket, 
valamint a nyugodt munkakörül-
ményeket. Négy művészeti ágban – 
zene- tánc-képző- és színművészet – 
képezzük növendékeinket, akik leg-
jobbjai rendre hozzák a díjakat és el-
ismeréseket. Emellett persze minden 
tanulónkra egyforma figyelmet for-
dítunk, hiszen a legfontosabb felada-
tunk a minőségi művészeti nevelés. 

– A tavaszi hónapokban számos 
szakmai versenyen vettünk részt. Ki-
emelkedő helyezéseket és különdíjat 
is nyertek az idei Kodály Zoltán Or-
szágos Szolfézsversenyen növendé-
keink. Felkészítő tanáruk (további-
akban ft.) Szkubán Judit és Márkus 
Erzsébet. Az V. Nemzetközi Hegedű-

fesztiválról István Ádám különdíjjal 
tért haza (ft: Dobai Szabolcs). A Da-
basi Klasszikus gitárversenyen Faze-
kas Flóra második lett, a Fernando 
Sor gitárversenyen második, harma-
dik helyezések születtek (ft: Kökény 
Zsuzsanna, Madarász József). A to-
vábbképző évfolyamokra járó tanu-
lók számára meghirdetett országos 
versenyen Prencsovszky Zsombor he-
gedű tanszakos növendék különdíj-
ban részesült (ft: Kátai Katalin). A 
Kodály Zoltán Zongoraversenyen 
Dr. Domoszlai Erzsébet növendé-
kei közül – Kováts-Szőcs Benedek 
és Löffler Krisztina – második, illet-
ve harmadik lett, ugyanitt Bergl No-
émi és Pálos Grácia egy-egy tanítvá-
nya dicséretben részesült. A „Zene 
és én” mottójú tankerületi rajzver-
senyen Farkasvölgyi Éva tanítványai 
közül öten első, második illetve har-
madik helyezéseket szereztek. A Ma-
gyar Látványtánc Szövetség magyar 
bajnokságán az iskola táncosai mo-
dern balett kategóriában első, a szín-
padi látványtánc kategóriában má-
sodik, modern tánc kategóriában 
ötödik helyezést, a kicsik az amatőr 
kategóriában két első helyezést ér-
tek el (fk: Nagyné Szöllösi Márta). A 
Himnusz című koreográfia a kortárs 
tánc kategóriában különdíjas lett.         

– Ezek az elismerések az elmúlt 
közel három hónapban születtek s 
úgy vélem, önmagukért beszélnek. A 
tanév vége közeledtével készülünk a 
felvételire és, mondhatom, örömte-
li gondban vagyunk, mert minden 
szakra többszörös a túljelentkezés. 
Ezt a problémát majd a Művésze-
tek Házába történő átköltözés oldja 
meg, ahol már a jelenleg hatszáz he-
lyett ezer fő felvételére lesz lehetőség.  

Katona M. István
Fotó: Virtuózok facebook és 

a szerző
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laura a zenélés 
mellett 
gimnáziumi 
tanulmányaiban 
is kiválóan teljesít

László Laura országos 
csembalóversenyt nyert

FAZEKAS GÁLA

A minAp hívtA fel A figyelmünket egy keDves olvAsó, hogy A zenei tehet-
ségekben gAzDAg DunAkeszin tAnult és még mA is A várunkbAn él lászló 
lAurA, Aki korosztályábAn megnyerte Az országos csembAlóversenyt. 

A DunAkeszi fAzekAs mihály német nyelvoktAtó nemzetiségi áltAlános 
iskolábAn hosszú évek ótA kitüntetett hAgyomány, hogy A mADArAk és 
fák nApjA progrAmjAinAk záróAkkorDjA A fAzekAs gálA. A környezeti ne-
VelésBen élen járó iskola a rendezVények sorát felemelő gálaműsor-
rAl zártA, melynek igényes összeállításA és nívós proDukciói A tehet-
ség és A szorgAlom ünnepe volt.  

A 15 éves ifjú tehetség nyolc 
évig a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában tanult, és ez-

zel egyidejűleg a Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskolába járt zongo-
ra szakra. Két évvel ezelőtt nyert fel-
vételt a budapesti Szent István Király 
Zeneművészeti Szakgimnázium-
ba, ahol csembalót kezdett tanulni 
Alföldy-Boruss Csillánál. A dunake-
szi zenészpalánta tehetségének és si-
kerének értékét jól példázza, hogy az 
országos csembalóversenyt három 
évente rendezik. Laura idén korcso-
portjában I. helyezést ért el a közel 
nyolcvan induló közül.

Laura évek óta szorgalmasan gya-
korol, hogy ország-világnak megmu-
tathassa tehetségét, melyet a nívós 
zsűri az országos versenyen első díj-
jal jutalmazott.

Laura esetében különösen helytál-
ló a mondás, miszerint „az alma nem 
esik messze a fájától”, hiszen édesap-
ja, László Mihály költő, író. Édesany-

ja, László Andrea énekes, zeneszerző, 
aki férjével együtt közösen alkot. 

Laura a zenélés mellett minden-
ben kiválóan teljesít, legyen az iro-
dalom vagy biológia – mondta ért-
hető büszkeséggel az előadóművész 
édesanyja, aki saját dalaival örven-
dezteti meg a közönséget. 

– Nagyon inspirálnak férjem nem-
zeti indíttatású, a magyarság érté-
keinek megőrzésére, tovább örökí-
tésére buzdító dal szövegei, melye-
ket boldogan énekelem - fogalmaz-
ta meg előadóművészi ars poeticáját. 
László Andrea és férje közös alkotá-
sait, dalaikat számos hanglemez is 
őrzi, melyek rendkívül népszerűek a 
nemzet sorsa iránt felelősen gondol-
kodó közönség körében. 

Talán nem mindenki tudja, hogy 
László Andrea énekelt a Gyártelepi 
Köröndön emelt Országzászló avató 
ünnepségen.  – A jazz világát is na-
gyon szeretem, szívesen éneklem – 
mondta. – De a szívemhez a nemzeti 

érzelmű dalok vannak legközelebb. 
Nincs annál felemelőbb érzés, mint 
80 ezer ember előtt elénekelni: „Ez 
a föld a miénk …” című dalt – árul-
ta el az előadóművész édesanya, aki 
férjével együtt azt reméli, hogy La-
ura művészi pályája nem lesz olyan 
rögös, útvesztőkkel teli, mint az övé-
ké volt. 

Mit is kívánhatnánk a művész csa-
ládnak, minthogy álmaik váljanak 
valóra, mindhármuk pályáját kísér-
je siker. 

(Vetési)

A diákokkal és az érdeklődő 
szülők sokaságával zsúfolá-
sig megtelt az iskola aulája 
május 11-én, melynek karza-

tán is „csüngtek” a társaik színes műso-
rát érdeklődéssel kísérő tanulók. A ze-
nés, táncos, irodalmi, színházi összeál-

lításban fellépő tanulók látványos sikere 
is azt bizonyította, hogy a pedagógusok 
és a diákok inspiráló egymásra hatása 
csodákra képes. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A tehetség és a szorgalom ünnepe
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2017. jÚniUsi prograMjai

VOKE József Attila Művelődési Központ

Június 8. péntek 19 óra
Virtuóz hangverseny

Közreműködik a Dunakeszi 

Szimfonikus Zenekar, 

karmester: Farkas Pál, 

szólista: Ungár Cecília

Június 10. szombat 16 óra
GDSE Táncgála

Június 11. vasárnap 16 óra
MÁV Magyarság Férfikar koncertje

A belépés ingyenes!

Június 12. hétfő 10 óra

Harisnyás Pippi

zenés-táncos matiné

Június 19-23. hétfő-péntek 
9-16 óráig

Színjátszó- és kézműves tábor

A tábor költsége: 17.000,-Ft

(tartalmazza, az ebédet, uzsonnát 

és az anyagköltségeket. )

Június 23. péntek 12-18 óráig
Városi véradás

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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Csoma attila

Egy negyvenévesről egy másik negyvenes tud a legjobb és leghitelesebb véleményt alkotni

Csoma Attila: „Tegyük még 
élhetőbbé Dunakeszit!”
idén ünnepli dunakeszi, hogy éppen negyVen éVe kapta meg a Városi rangot. ki más tudná a lehető 
legjobbAn feliDézni A település röviD történetét, Aki részt vett Az elmúlt évek fejlesztéseiben, és 
Alig vAn olyAn, Aki nálA jobb helyismerettel renDelkezne. ráADásul csomA AttilA, A voke igAzgAtójA  
is éppen negyvenéves Az iDén.

Dunakeszi környékén 
az újkőkortól talál-
tak letelepedési nyo-
mokat. Egy kb. há-
romezer évvel ezelőtt 

itt élő nép deszkalapokkal, kosár-
fonattal, kivájt szilfatörzsekkel bé-
lelt kútjai meglepően jó állapotban 
maradtak fenn. Az első írásos adat, 
ami a község nevére utal, a 13. szá-
zadból származik, 1255-ben IV. Béla 
adománylevele Kezew néven emlí-
ti. Nos, ebből az állapotból jutott el 
odáig a település, hogy előbb 1970. 
január 1-jével nagyközséggé, 1977. 
április 1-jével pedig várossá nyilvá-
nították Dunakeszit.

„Mára már az akkori 24-25 ezres 
lélekszám szinte megduplázódott, 
negyven éve alig voltak aszfalto-
zott utak illetve a csatornázás szinte 
alig volt a városban, ezek mára szin-
te száz százalékban teljesültek. Ak-
koriban sokkal kevésbé volt város-
ias Dunakeszi, úgy is mondhatnám, 
megelőlegezett bizalom volt a városi 
rang. Szinte nem is tudok olyan szeg-
mensét mondani az itteni életnek, 
ahol ne állt volna be hatalmas fejlő-
dés, főleg az utolsó évtizedben” – je-
lentette ki Csoma Attila, aki Duna-
keszivel együtt ünnepli a negyvene-
dik születésnapját.

A VOKE jelenlegi igazgatója ko-
rábban helyismereti könyvtárosként 
a város teljes történetét megismerte, 
összerakta a helyismereti adatbázist, 
sőt, nem egy kiadvány, könyv is tar-

talmazza a munkásságát Dunakeszi 
múltjáról. Ahogy meséli, rengeteg 
hatás érte a települést története fo-
lyamán, hiszen száz esztendeje még 
mezőgazdasági település  volt, majd 
a vasútnak köszönhetően – a Jármű-
javító érkeztével – beköszöntött az 
iparosítás, ugyanakkor az alagi ló-
versenypálya körül főúri és nagypol-
gári villák emelkedtek ki a földből.

„Ja, kérem, itt herceg is élt annak 
idején” – tudtuk meg Csoma Attilá-
tól.

Majd az ötvenes évek második fe-
létől a könnyűipar megjelenésével 
lakótelepe is lett Dunakeszinek, így 
előbb vagy utóbb mindenki tudta, a 
városi rangot mindenképpen meg-
kapja a település.

Csoma Attila úgy véli, egy dolog 
azonban nagyon hiányzik ebből a sok-
színű városból: egy kimondott köz-
pont, ami az itt élők számár szerve-
ző erővel is bírna. Ezért is volt fontos, 

hogy legalább egy méltó főteret kapjon 
Dunakeszi, amely köré akár a városi 
intézmények is kialakulhatnak.

„Persze ehhez idő, úgy ötven év 
kell… Már ha egyáltalán ebbe az 
irányba halad tovább a város fejlő-
dése és kialakul egy valódi városköz-
pont” – tette hozzá.

Annak viszont kifejezetten örül, 
hogy Dunakeszin lehet, és van is 
igény a kulturális rendezvényekre. 
Ám ez még nem elég, a további igé-
nyeket generálnia kell a városnak.

„A 2017/18-as szezon éppen erről 
fog szólni. A VOKE az elmúlt két év-
ben kívülről és belülről is megújult, 
így helybe tudjuk hozni a színházat 
vagy komolyzenei koncertsorozatot 
bérletes jelleggel, illetve még több ki-
állítást és gyermekprogramot is ren-
deznénk. De egy biztos, mindenkép-
pen minőséggel kell a helyi lakosság 
elé állnunk, ha itt akarjuk tartani a 
szórakozni vágyókat a városban” – 
vélte Csoma Attila, aki azt szeretné 
elérni, hogy a VOKE egy olyan kö-
zösségi térré váljon, ahol minden 
korosztály jól érezheti magát.

És hogy szerinte mi lenne a leg-
szebb ajándék Dunakeszi számára?

„Egyértelműen az, hogy az itt élők 
jobban figyeljenek oda városukra, 
tekintsék még inkább otthonuknak, 
vigyázzanak a környezetükre. Mert 
még élhetőbbé tehetnénk ezzel sze-
retett városunkat” – zárta szavait 
Csoma Attila.

M. L.

2017. április 1. Dr. Zsilinszky László – Rozner Nikoletta
2017. május 6. Szabó László – Horváth Melinda
 Törőcsik Attila – Vörös Szilvia
 Nyári Zsolt – Ulicsni Katalin
2017. május 20. Deli Márk – Bradák Timea Bianka
 Csizmadia Zoltán – Miskolczi Ilona Marianna
 Fehér Dániel – Kristóf Magdolna Mária

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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a szervezők és 
a közreműködők 

idén is óriási 
sikert arattak 

a helyi közösség 
körében

Körforgalmi koncert 
- újratöltve

iDén május 20-án már hAtoDik AlkAlommAl került megrenDezésre DunAkeszin, A bátorkeszi utcA 
körforgAlmábAn viDám összejövetelünk begiDsán péter, vAlAmint A körforgAlom lAkóinAk szer-
VezéséBen. a rendezVény messze túlnyúlt rajtunk — rengeteg segítséget kapunk a Vendégektől és 
a fellépők családjaitól is. 

Külön büszkék vagyunk 
arra, hogy az eseményt 
megelőző hetekben ön-
kormányzati támogatás-

sal és sajáterős kiegészítéssel, sok 
munkával felújítottuk a körforga-
lom szívét, a bográcsozó helyünket, 
mely a tér díszévé vált.

Háromkor kezdődött a rendez-
vény, melyre ismét több száz láto-
gató volt kíváncsi a szikrázó napsü-
tésben. A kicsik akrobatikus rock-
and-roll bemutatójával kezdtünk, 
majd a hip-hop tánccsoport követ-
kezett, őket egyéni fellépők követ-
ték. Eközben szépen megteltek a ki-
rakott asztalok enni-innivalókkal, a 
lakók, a vendégek, az önkormány-
zat és az Auchan jóvoltából. Folya-
matosan főtt a virsli, sült a palacsin-
ta, Varga Gábor sört csapolt. Dél-
után öt órakor Bozsóki Gabi beindí-
totta csokiszökőkutat is. 

Az esemény középpontjában a 
zene állt. Hatalmas sikere volt a 
Drums zenekarnak, a Koncertfúvó-
soknak és a Jazzclubnak is. 

Manuel Betancourt operaénekes 
nívós előadása közben — este 8 kö-
rül — sajnos megérkezett a vihar, és 
ezért néhány fellépő előadása elma-
radt. Reméljük, nem bántódtak meg 
és jövőre ismét eljönnek hozzánk!

A Go Mobility cégnek, Novák 
Eszternek és Rékának köszönhetően 
a vendégek ingyen kipróbálhatták a 
cég Air Wheel működésű elektro-
mos rollerjeit, gördeszkáit. Gyere-
kek és felnőttek között is nagy sike-
re volt az eszközöknek.

Nem lett volna a program teljes 
Ölbey István isteni babgulyása nél-
kül! Az új bográcsozó helyen Ist-
ván órákig készítette a mestermű-
vet, megörvendeztetve azzal a fellé-
pőket és a vendégeket. 

Míg a fellépők szórakoztattak 
bennünket, neves képzőművészek 
kiállításaiban is gyönyörködhet-
tünk. Köszönjük Vándor Gábor-
nak, Tonionak és Palásti Renátá-
nak, hogy megcsodálhattuk alkotá-
saikat!

A lelkes fotósok a rendezvényt kö-
vetően az esemény Facebook olda-
lára feltöltötték fényképeiket, min-
denki boldogan idézhette fel a nap 
szívmelengető pillanatait.

Még alig vagyunk túl az idei ren-
dezvényen, a sok pozitív visszajel-
zésnek köszönhetően máris tervez-
zük a következőt! Viszlát jövőre!

Novákné 
Cseszregi Henriett
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II. Veterán Jármű és Retro Találkozó
A tAvAlyi nAgy sikerre vAló tekintettel iDén is megren-
dezésre kerül a Veterán jármű és retro találkozó A kA-
tonADombon, Ahol külön figyelmet szentelnek Az iDén 
40 éVes Város tiszteletére a 40 éVes gépjárműVeknek.

Június 17-én egy rendkívü-
li időutazásra hívunk és vá-
runk minden kedves érdek-

lődőt, hiszen a Veterán Jármű 
és Retro Találkozó keretein be-
lül oldtimer autók, motorok, 
mezőgazdasági gépek lepik el 
a Katonadombot. Sőt, a jármű-
vek tulajdonosai az autójukhoz 
is öltöznek, korabeli ruhákban 
látogatnak az ország minden 
tájáról Dunakeszire, egy izgal-
mas, színes forgatagot létre-
hozva a Katonadombon.

Arra való tekintettel, hogy 
Dunakeszi idén 40 éve, azaz 
1977. április 1-jén nyerte el a 
városi rangot, külön figyelmet 
szentelnek az 1977-es jármű-
veknek, ők ugyanis egy pont 
köré csoportosulva kerülnek 
majd kiállításra.

A találkozó részeként idén 
a Kemencei Erdei Kisvasút is 
városunkba érkezik, valamint 

cséplés bemutatóra és kami-
on szimulátorra is számítha-
tunk. Azok pedig, akik nem 
csupán néznék, de ki is próbál-
nák, hogy milyen egy igazi ve-
terán járművel utazni, felülhet-
nek az ingyenes veterán buszjá-
ratra, mely minden órában el-
viszi az érdeklődőket egy körre 
(a buszjárat pontos indulási he-
lyéről és idejéről a rendezvény 
helyszínén lehet majd érdek-
lődni).

Ami pedig a színpadi prog-
ramokat illeti: 15:30-tól zenél 
Csipesz és Bandája, 18 órától 
pedig a színpadon Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar.

Retro buli lesz a javából, nem 
érdemes kihagyni! Találkoz-
zunk június 17-én a Katona-
dombon, kapunyitás 9 órakor!

 Dunakeszi 
 Programiroda
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Hallotta már, hogy sajtot, húst, vagy epret vásárolhat a repülőtérnél? 

Virtuális piac a város peremén 
a hatalmas zöldmező horizontján Békésen legelő Birkanyáj közeléBen magasBa emelkedő pille 
könnyű Vitorlázó kisgépek, a repülőtéren Vidáman hancúrozó gyerekek és futó, sportoló felnőt-
tek látványA olyAn természetes A DunAkesziek számárA, mint Az, hogy A nAp keleten kel fel. De Az 
igAzán kuriózumnAk számít, hogy a repülőtér Bejáratánál friss áruk sokasága, ízletes húsfélesé-
gek, ínycsiklandozó sajtok fogadják az érkezőket. kispiAc nyílt A város peremén.

- Honnan jött az ötlet, hogy ebben a 
gyönyörű természeti környezetben 
nyissanak piacot? – kérdeztem Ko-
vács Zsuzsától, aki kíváncsiságomat 
azzal viszonozta, hogy ízletes eper-
rel kínált.

- A Dunakeszi Diófa Nagycsalá-
dos Egyesület havi vásáraiból nőtte 
ki magát a Kispiac. Az egyesületi vá-
sár zártkörű, csak a nagycsaládosok 
részére szervezzük.  A híre viszont 
szárnyra kelt, egyre több egyesületen 
kívüli érdeklődő jelezte, hogy szeret-
ne friss háztáji és kézműves terméke-

ket vásárolni, maguk a termelők pe-
dig azt, hogy megállíthatatlanul ér-
nek a gyümölcsök, zöldségek, sze-
retnék eladni őket. Így merült fel az 
ötlet, hogy heti rendszerességgel biz-
tosítsunk lehetőséget arra, hogy a ke-
reslet a kínálattal találkozhasson. 
Rumi Zoltánnal létrehoztuk tavaly 
nyáron a Kispiacot – tájékoztat a piac 
fő szervezője. 

- Nagyon örültünk, amikor az Ön-

kormányzat nevében Dióssi Csaba 
polgármester úr felajánlotta a repü-
lőtér bejáratánál ezt a parkolót, aho-
vá a vevőnek és eladónak egyaránt jó 
érzés kijönni – osztja meg kedvező 
tapasztalatait. 

- A helyszín jól megközelíthető, 
kényelmes a parkolás, jó levegőn va-
gyunk, a gyerekek zöld környezet-
ben játszhatnak, amíg szüleik elin-
tézik a heti bevásárlást. Nagyon örü-
lünk neki, hogy a Kispiac hétről hétre 
népszerűbb vásárlóik körében.

- Nevezhetjük egyfajta „virtuális 
piacnak”, egy átadóhelynek is, hi-
szen úgy látom, hogy a vásárló részé-
re elő van készítve a megrendelt áru.

- Igen. Előre rendelés alapján dol-
gozunk, ami azt jelenti, hogy van egy 
táblázatunk, amiben az összes terme-
lőnk minden árucikke fel van listáz-
va kiszereléssel, árral együtt. Vásár-
lóink internet segítségével a rendelé-
si időszak alatt bármikor, kényelme-
sen ki tudják választani, hogy melyik 
termelő milyen termékére van szük-
ségük, amit igényük szerint megren-
delhetnek. Egy fél óra alatt el lehet in-
tézni a heti bevásárlás előkészítését. 
A megrendelt árut pedig itt átveszik 
az eladótól. Nem kell várakozni, sor-
ba állni. A Facebook csoportunknak 
(Kispiac Dunakeszi-Fót) már több 
mint 2200 tagja van. Az előre rende-
lés azonban nem csak vásárlóinknak 
optimális megoldás, a termelőinknek 
is nagyon hasznos, hisz nem kell fe-
leslegesen árut kihozniuk, ami adott 
esetben a többszöri ki-be pakolástól 
esetleg veszíthet minőségéből.

- Itt bárki árusíthat, és azok is vá-
sárolhatnak, akik előre nem rendel-
ték meg a terméket?

- Korrekt, szabályozott feltételek 
mellett működünk. Mindenki szám-
laképes, és rendelkezik a szükséges 
hatósági engedélyekkel. Fontos, hogy 
nálunk az előre megrendelt árut nem 
kötelező átvenni, ha nem nyerte el a 
vásárló tetszését. De ez nem jellem-
ző, mert kiváló minőségű a termelők 
kínálata. Természetesen azok is vá-
sárolhatnak, akik erre sétálnak, elő-
re nem rendelték meg az árucikket. 
A termelők olykor hoznak magukkal 

egy kis pluszt is. Most például Rumi 
Zoli zöldség és gyümölcstermelő bir-
tokán eper dömping van. 

- Milyen a termékeket kínálnak?
-  Több száz termékünk van, köz-

tük kézművesek által előállított ké-
szítmények is, mint pl. házi tészta, 
füstölt áru, méz, lekvár, szörp, hús-
készítmények, házi sajtok, aszalvá-
nyok és még hosszasan lehet sorol-
ni a listát. Konyhai alapanyagok, 
lisztek, tojás, de öko tisztítószerek is 
vannak a kínálatunkban. Örömteli, 
hogy nemcsak a kínálat bőséges, ha-
nem a vásárló családok száma is száz 
fölött van, ami folyamatosan bővül. 
Látja, milyen szép az eper  – mutatja 
az előre csomagolt árut.  

- Érdemes felkeresni a repülőté-
ri Kispiacot - pénteken 16 és 17 óra, 
míg szombaton 9.30 és 10.30 óra kö-
zött -, mert különleges a hangulat, 
lelkes Kispiac csapat fogadja a vevő-
ket – mondja hihetetlen lelkesedés-
sel a hangjában az egykori HR-es, aki 
több évtizedig dolgozott multinacio-
nális környezetben. 

A háromgyermekes édesanya, aki 
közgazdász diplomával is rendelke-
zik, szakmai tudását és tapasztalatát 
évek óta a közösség javára is haszno-
sítja, mert mint fogalmazott: „Szá-
momra mindig is fontos volt, hogy 
korrekt és tartalmas kapcsolatokat 
ápoljak az emberekkel, önzetlenül 
segítsem szakmai és emberi gondja-
ik megoldását.” – mondta búcsúzás-
ként Kovács Zsuzsa, aki társaival lét-
rehozta a Kispiacot, amit bizton állít-
hatom, érdemes felkeresni.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kovács zsuzsa 
a Kispiac egyik 

megálmodója és 
fő szervezője

a lászló házaspár 
is a hazai 

készítményeket 
kedveli
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Világjáró Széchenyis 
diákok és tanárok
Erasmus+ KA1

Köznevelési pályázat

2016. májusában nagy öröm-
mel fogadtuk a hírt, hogy másod-
ízben benyújtott Earsmus+KA1 
pályázatunk nyert: négy fő utaz-
hat a Dunakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola tantestületéből 
a célországokba! Bakonyvári Or-
solya, Gresa Ilona és Hudacsek 
Éva Nagy-Britanniában, Druzsin 
Zsuzsanna Németországban vett 
részt szakmai továbbképzése-
ken, amelyek kéthetes tovább-
képző tanfolyamot jelentettek, 2 
fő számára első alkalommal ta-
nári pályafutása alatt. Hudacsek 
Éva Exeterben drámapedagó-
gia területén bővíthette tovább 
tudását, Bakonyvári Orsolya 
Portsmouthban általános iskolai 
tanárok részére szervezett, a tar-
talomalapú oktatás módszerta-
ni alapjaival ismerkedett. Gresa 
Ilona Brightonban Nyelv, kultú-
ra és módszertan témakörben ál-
talános és középiskolai tanárok 
részére szervezett tanfolyamon 
frissítette fel tudását. Druzsin 
Zsuzsanna Regensburgban mé-
lyülhetett el nyelvtanárok részére 
szervezett módszertani tovább-
képzésben. Mindannyian értékes 
új kapcsolatokat kötöttünk kül-
földi pedagógusokkal. Egymás-
tól is tanulva rengeteg új ötletet 
"hoztunk haza", amelyek közül 
sokat azóta is nemcsak folyama-
tosan alkalmazunk nagy sikerrel 
a tanórákon (tanítványaink örö-
mére), hanem kollégáinknak be-
mutatóórák alkalmával is szere-
tettel ajánlottunk. Akinek lehe-
tősége nyílik Erasmus+ pályá-
zatban részt venni, tegye meg, 
felejthetetlen élményekkel gazda-
godhat! 

Tanulmányi kirándulások 
Ausztriában és 

az Egyesült Királyságban

Utazni mindig jó! Tavaszi szü-
netünk hetében, április 8-16. kö-
zött felső tagozatos diákjaink-

nak szerveztünk – a németesek 
részére nyelvtanfolyammal egy-
bekötött- kirándulásokat. Né-
meteseink másik két iskolával 
közösen (Szent István és Né-
meth Kálmán) egy hetet Salz-
burg tartományban töltöttek, 
szabadidejükben a környék lát-
nivalóival ismerkedtek. Az „an-
golos” kirándulás résztvevői 
Skócia, Észak-Írország, London, 
legnépszerűbb látványosságait a 
„Brit korona gyémántjait” cso-
dálták meg. 

HATÁRTALANUL 
– erdélyi tájakon

Iskolánk tavaly sikeresen pá-
lyázott a Határtalanul! prog-
ram keretében egy erdélyi ta-
nulmányi kirándulásra.  Az útra 
való felkészülés során diákjaink 
nemcsak lexikai ismereteket sze-
reztek, hanem egy Vers- és pró-
zamondó verseny, valamint egy 
Rajzpályázat keretében is köze-
lebb kerültek Erdélyhez. 

A vetélkedőkre a tankerület 
bármely iskolájából lehetett je-
lentkezni; a nagyon színvona-
las pályamunkák és igényes elő-
adások pedig arról tanúskod-
tak, hogy a diákokat komoly 
érzelmi szálak kötik az erdélyi 
magyar kultúrához. Erről be-
szélt Czimermann Judit igaz-
gató is azon a hangulatos kiál-
lítás-megnyitón, amely a rajz-
pályázat alkotásaiból nyílt is-
kolánkban. Az előadók közül 
1. Horváth Lilla, 2. Drigán Do-
rottya és 3. Cseszkó Anna bizo-
nyultak a legjobbaknak, a rajz-
pályázaton pedig 1. Lélek La-
ura, 2. Hugyecz Bence 3. Szabó 
Boglárka (5-6. oszt.) és 1. Ben-
kő Nóra, 2. Szabó Vivien, 3. Tö-
rök Viola (7-8. oszt.) kaptak el-
ismerést, Fézer Ramóna, Juhász 
Réka különdíjas lett. Köszönjük 
a tanárok (Kissné Mócsai Vero-
nika, Nagyné Lukács Bea, Hor-
váthné Szalai Vivien, Viski Tün-
de) felkészítő munkáját és a diá-
kok részvételét! 
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A DunAkeszi várossá válásánAk 40. évforDulójA AlkAl-
máBól a katonadomBon rendezett ünnepség műsorá-
bAn szép sikerrel szerepelt A bárDos lAjos áltAlános 
iskolA 3.A zenetAgozAtos osztályánAk árgyélus együt-
tese és Az osztály kisDiákjAiból AlAkult népDAlkórus. 
A zenekAr oktAtói - lAckóné foDor zsuzsAnnA és kovács 
lászló - Az iDei tAnév során egy ereDményes pályázAt 
nyomán jelentős összegű támogatást nyertek.

pest megye 2016 – 2017. évi i/A sAkkcsApAtbAjnokság vég-
eredménye: 6. alagi diák sakk kluB sakkcsapata. a leg-
joBB pontszerzők - Vas tamás, Bernáth péter, petró ta-
más - kupát Vehettek át az adsk elnökétől.  

Szépen szól a citera 

A zenekar létrehozója, 
egyik vezetője, egy-
ben a csoport tagjai-
nak többségét biztosító 

3.a osztályfőnöke, Lackóné Fodor 
Zsuzsanna elmondta, hogy ko-
rábban már pályáztak a Nemzeti 
Tehetség Programban meghirde-
tett támogatásért, ám törekvésü-
ket első ízben csak idén koronázta 
siker. A megítélt 1 millió 860 ezer 
forintból énekes, hangszeres, tán-
cos foglalkozások vezetői, vala-
mint meghívott előadók és szak-
értők tiszteletdíjaira, azok útikölt-
ségeire, új hangszerek - citerák és 
furulyák - vásárlására, kézmű-
ves foglalkozások anyagköltsége-
ire, a pályázati munka bemutatá-
sát szolgáló film elkészítésére, és 
a működésükhöz szükséges egyéb 
kiadásokra is jutott forrás.

– A „Cini-cini muzsika” elne-
vezésű pályázatot Kovács László-
val, a Népművészet Ifjú Mesteré-
vel, népzenész-hangszerkészítővel 
közösen készítettük.  Vele kezd-
tük el három éve a citeraoktatást 
– főként az alsó tagozatban. Nagy 
lelkesedést és a népi hangszerek, 
népi játékok, a népszokások irán-
ti fokozott érdeklődést váltott ki, 
amikor az alsó tagozatban Lász-
lóval elkezdtük a népszokások-
hoz, ünnepekhez – szürethez, ka-
rácsonyhoz, farsanghoz, húsvéti 
és pünkösdi ünnepkörhöz fűző-
dő népi játszóház foglalkozásain-
kat, amelyeket idén már harmadik 
éve tartunk sikeresen az alsó tago-
zatban. E foglalkozások nézőiből 
toboroztuk az érdeklődőket, előbb 
szakköri formában oktattunk, 
majd létrejött a jelenleg tíz diák-
ból álló Árgyélus Együttes, mely 
tagságát mára már sikerült annyi-

ra „megfertőzni” a citerával és fu-
rulyával, hogy méltán bízhatunk a 
folytatásban.  A gyerekek könnyen 
megtanulják a dalokat, hiszen jól 
tudnak kottát olvasni.

- Aztán fellépések következtek, 
beálltak a többiek énekelni, foko-
zatosan gazdagodott a repertoár, 
amely jelenleg már három dalcso-
korból áll. Két hónap tanulás után 
karácsonyi énekekkel már be tud-
tuk mutatkozni az osztályban és a 
városi karácsonyi koncerten, a ké-
sőbb tanult somogyi gyermekda-
lokkal felléptünk a Magyar Kultú-
ra Napján az iskolában, valamint 
szerepeltünk a fővárosban az Er-
dei Iskolák Szövetségének díját-
adóján, Dunakeszi 40. évforduló-
ján, és legutóbb a Bárdos Gálán 
bakonyi gyermekdalokkal mutat-
koztunk be a nagyközönségnek. 

-  Az iskolában egyébként ötö-
dik éve dolgozom, harmadik éve 
vezetem a zenetagozatos osztályt. 
A napközis kolléganőm László 
Mónika, aki néptáncos, és szin-
tén részt vett a pályázati munká-
ban. Közreműködésével már több 
alkalommal rendeztünk az isko-
lában táncházat. Ő vezette a tán-
cot, mi pedig Kovács Lászlóval 
moldvai dallamokat játszottunk 
kobozzal, furulyával, a tizennégy 
éves Gergő nagyfiam pedig do-
bolt. Külső szakértőnk, Birinyi Jó-
zsef népzenész, néprajzos, és fil-
mes is segíti a munkánkat. A pá-
lyázathoz ő tartott egy filmklubot, 
és ősszel tartalmas, rendkívül ér-
dekes hangszerbemutatót rende-
zett az iskolában. Több száz dara-
bos gyűjteményéből igazi ritkasá-
gokat hozott magával. 

     Katona M. István 
Fotó: Birinyi József

Ami 2009-ben nem 
sikerült, az 2017 ta-
vaszán igen, hiszen 
a női felnőtt csapa-

tunk bent maradt az NB II-ben. 
A három csoportos NB II Észa-
ki csoportjában szereplő csa-
patunk edzőjével,  Szénási Ist-
vánnal beszélgettem, aki tavaly 
nyáron vette át az irányítást. 
Kilenc évesen kezdett kézilab-
dázni az NB I-es Elektromos-
ban, majd 2005-2006 bajnoki 
évben az NB I/B-ben szerep-
lő Dunakeszi Vasutas csapatát 
erősítette. Négy éve edző, és a 
mostani eredménnyel sikeres 
munkát tudhat maga mögött, 
hiszen a hölgyek megőrizték 
helyüket az NB II-ben. 

 - Az NB II-be feljutott csapa-
tot vettem át. A vezetésnek és a 
csapatnak egy volt a célja, bent 
maradni. A három csoportos 
NB II-ben az Északi csoport a 
legerősebb bajnokság, ezért is 
büszkék vagyunk az elért ered-
ményekre – mondta az edző. - 
Sok új játékos érkezett, mivel 
feljutást kiharcoló játékosok 
közül a végére csak Birkás Ani-
kó és Selmeczi Katalin maradt 
meg a junior játékoson kívül. 
Első feladat volt a hatos fal és a 
védekezés javítása az erőnléttel 
együtt. A védekezés, támadás, 

gyorsaság fejlesztése volt a cé-
lunk. Jól indultunk, a Szent Ist-
ván csapatát otthonában győz-
tük le. Igaz ezután jöttek a ve-
reségek, de mindegyikből ta-
nultunk, a hajrában három 
pontot szereztünk. Tavasszal 
győzelem Szent István ellen és 
hajrában a Kinizsi, REACSI 
elleni győzelem biztosította a 
bent maradást jelentő 8. helyet.

- Voltak mérkőzések, ami-
kor kisarányú vereséget szen-
vedtetek.

- Igen, de minden vereség 
fáj, Solymár és Salgótarján el-
leni egy, illetve három gól-
lal maradtunk alul. Vasas el-
len hét gólos vezetés után ve-
reség, de mondom minden-
ből tanultunk.  Kijelenthetem, 
mindenki megtette a magáét, 
jó érzés volt látni, hogy a juni-
or lányok is bekapcsolódtak és 
a csapat hasznos tagjaivá vál-
tak. Jött játékosok Deézsi Réka 
átlövő poszton, Szőcs Eszter bal 
szélen, Gál Gyöngyi a kapus, 
Birkás Anikó gólerőssége (90) 
évek óta, rutinja meghatároz-
ta a csapat tartását, s mellé gól-
lövésben Juhos Leila (74), Gru-
ber Zita (48)  jöttek fel. A csapat 
egysége alkotta meg a sikert. 

 Kép, szöveg:  
Solymosi László

Megőrizték NB II-es 
tagságukat!

SAKK
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a nézők arca 
hűen fejezi ki 
a mérkőzések 
feszültségét
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Alázat, fegyelem és küzdenitudás

Másodszor rendezte meg a Felkelő Nap SE
a városi judo-bajnokságot Dunakeszin

immár töBB mint hatszáz gyermek számára oktatja a dzsúdó alapjait a felkelő nap se edzői stáBja 
A DunAkeszin tAlálhAtó áltAlános iskolákbAn. Dobos gábor klubelnök irányításávAl másoDszor 
szerVezték meg a Városi Bajnokságot, melynek Végső állomására, a döntőkre a kőrösi csoma sán-
Dor iskolábAn került sor.

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

nyeket érnek el városunk büszkesé-
gei, ráadásul a judo immár az álta-
lános iskolák negyedik osztályainak 
tanmenetébe is bekerült, így heti egy 
alkalommal a Felkelő Nap SE edzői 
oktatják a sportág alapjait a kisisko-
lásoknak. Ám nemcsak oktatás zaj-
lik, hanem immár második éve több 
lépcsőben megrendezik a városi baj-
nokságot is.

„Tavaly rendeztük meg első alka-
lommal, és az akkori sikerek is visz-
szaigazolták munkánk eredményeit. 
Az elmúlt hetekben pedig az iskolai 
judo program csúcspontjaként idén 
először osztályok szintjén, majd is-
kolai évfolyamonként, végül a leg-
jobbaknak városi döntőként rendez-
tük meg a versenyt, utóbbin például 
85 gyermek állt tatamira” – fogalma-
zott Dobos Gábor, a Felkelő Nap SE 
elnöke, egyben vezetőedzője.

A mester hozzátette, a gyermekek 
súlycsoportokba mérlegeltek 30 kiló-
tól egészen +60 kilóig, és a küzdel-
meket külön fiúknak és lányoknak is 
megrendezték.

„Nagyon sikeresnek tartjuk az is-
kolai judo programot, hiszen im-
már a második éve minden érintett 
– egyesület, iskolák és a városvezetés 

– beteszi a maximumot az eredmé-
nyesség érdekében. A heti egy test-
nevelés órán földharc- és eséstech-
nikákat tanítunk elsősorban, hi-
szen mindkettőt kamatoztathatják 
a gyermekek az élet más területén 
is. Ráadásul a városi bajnokság alap-
ját az első technika adja. Szerencsére 
nagyon pozitív a fogadtatása a prog-
ramunknak, így szeptembertől ott 
folytatjuk tovább, ahol az idén abba-
hagytuk” – jelentette ki Dobos Gá-
bor.

A klubelnök-vezetőedző elárul-
ta, munkájukat az is segíti, hogy a 

sportág egyre népszerűbb a fiatalok 
körében. Nyárra sem terveznek leál-
lást, hiszen két tábort is szerveztek 
az ifjú judosok számára. 

„Előbb napközis rendszerben 55 
fő részére endezünk tábort a Kőrö-
siben, ahol napi négy edzést tartunk 
majd. De lesz egy egyhetes edző-
tábor Balatonlellén is, ahova már 
különbusszal megyünk, és a szülők 
is elkísérhetik a gyermekeiket” – kö-
zölte Dobos Gábor.

M. L.
Fotó: KesziPress



30 Dunakeszi Polgár

Marta Kostyuk és bogyó tamás

apa és fia

kArAte

Roland EB-n ezüstérmes
14 éves ukrán tehetség 

a Dunakeszi Open győztese
karakó sándor edző 12 éVes roland fiáVal együtt ér-
kezett A riportrA.  édesapa 1983-Ban kőrösiBen kezdte 
A kArAtét, olAszországbAn A világkupán 4. lett, 1992-
93-bAn országos bAjnok. Az oktAtást 1994 ótA kezDte el. 
roland a kőrösi iskola 5. a osztályos tanulója mesél a 
sikerekről.

a 25 ezer dollár összdíjazású női tenisz Verseny döntő-
jébe A szAbADkártyávAl inDuló, A junior Ausztrál open 
győztese, Az ukrán mArtA kostyuk és A világrAnglistA 
324. helyén álló AmerikAi bernArDo perA jutott, Akik 
rendkíVül izgalmas mérkőzést játszottak a fináléBan. 

- Édesapád nyomdokaiban 
haladsz? Mióta?

- Emlékszem 2009-ben kezd-
tem én is megismerkedni ezzel 
a szép sportággal, az első sikert 
2013-ban Törökbálinton értem 
el, a 8-9 évesek között. Orszá-
gos bajnokságot nyertem, s az-
óta már a tizenötödiknél tar-
tok. 

- Életed első Európa bajnok-
ságán szépen szerepeltél.

- Szabadkán rendezték meg 
május 5-7 között. A 12-13 éve-
sek 55 kg-os kategóriájában 
ezüstérmet szereztem, csak a 
győztestől kaptam ki.

- Mire tanít meg a karate?
- Kitartásról, fegyelemről, 

megbízhatóságról szól.  Maga-
biztos vagyok, nem félek az el-
lenféltől, nincs félelem érze-

tem, s amit tudok, azt mind fel-
használom a küzdelemben.

- További terveid?
- Nyáron szeretném a bar-

naövességet felváltani kyarára. 
Augusztus 18-20. között az ír-
országi VB-n helyt állni. Elő-
ször lettem válogatott kerettag, 
s így indulhatok 12-13 évesek 
között. Szeretnék sikeres lenni!

Kép, szöveg: 
Solymosi LászlóEgy hétig Dunakeszin 

versenyeztek a női fel-
nőtt mezőny feltörek-
vő tehetséges fiatal-

jai, akik látványos mérkőzése-
ken bizonyították tehetségü-
ket. A 32 főtáblán ott volt öt 
magyar lány is – Nagy Adri-
enn, Udvardy Panna, Horváth 
Adrienn, Békefi Bianka, Buk-
ta Ágnes -, de sajnos a legjobb 
16 közé egyikük sem jutott to-
vább. 

A jól szervezett torna ritmu-
sát alkalmanként megszakí-
totta az eső, ám szerencsére az 
egyéni viadal döntőjére megke-
gyelmezett az időjárás felelős. 
A rendkívül izgalmas és szín-
vonalas mérkőzésen két tehet-
séges fiatal küzdött a győzelmi 
serlegért, akik közül a 14 éves 
ukrán lány tudta jobban kezel-
ni a kritikus pillanatokat. A két 
teniszező hölgy egy-egy látvá-
nyos megoldása, szépen kivite-
lezett labdamenete nyílt tapsot 
váltott ki a közönség soraiban. 

A tenisz szépségeit felvo-
nultató döntőt végül Mar-
ta Kostyuk nyerte a női világ-
ranglista 324. helyén jegyzett 
amerikai Bernardo Pera ellen.  
Az ünnepélyes eredményhir-
detés után – melyen Bogyó Ta-
más, a Nexon Dunakeszi Te-
niszklub vezetőedzője adta át a 
díjakat - a Dunakeszin Polgár-
nak nyilatkozó győztes Mar-

ta Kostyuk elmondta, hogy 
nagyon szeret Magyarország-
ra jönni, mert mindig sikerül 
megnyerni a versenyt, amelyen 
elindul. 

– Nagyon jól éreztem magam 
Dunakeszin, mindenki nagyon 
kedves volt, és igazán szép volt 
a verseny, jó volt a pálya. Úgy-
hogy jó volt itt lenni – mond-
ta mosolyogva 14 éves ukrán 
tehetség, aki azonban a dön-
tőben nyújtott teljesítményé-
vel nem volt teljesen elégedett: 
- Nem sikerült a legjobb for-
mában játszanom, de mindent 
megtettem a siker érdekében. 
Örülök a győzelemnek, mert 
a mérkőzés elején mindketten 
idegesek voltunk, de szerencsé-
re nekem jobban sikerült átlen-
dülnöm a helyzeten.

Marta Kostyuk – akit a te-
niszvilág egyik legnagyobb te-
hetségének tartanak – kérdé-
sünkre kifejtette, hogy idén 
szeretne bekerülni a felnőtt 
világranglistán a legjobb 500 
közé, jövőre pedig - reméli - 
már az előkelő 100 között jegy-
zik majd. 

A dunakeszi nemzetközi tor-
na megnyerésével máris ötven 
pontja van. Marta Kostyuk a 
felnőttek mezőnyében is elin-
dult a csúcsra vezető úton.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress
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lucz dóra első világkupa győzelmét ünnepelhette

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 6-8 órás 
virágkötő munkatársat keresünk!

Lucz Dóra elsőként ért 
célba a szegedi Világkupán

a dunakeszin élő lucz dóra elsőként ért célBa a női ka-
jak egyesek 200 méteres döntőjéBen a szegedi kajak-ke-
nu Világkupa Versenyen. a magyar Versenyzők újaBB öt 
érmet, két-két ArAnyAt és ezüstöt, vAlAmint egy bron-
zot nyertek Vasárnap délelőtt.

Május 28-án, vasárnap 
délelőtti 200 és 500 
méteres döntők so-

rán a rövidebb távon a kaja-
kos Lucz Dóra kellemes megle-
petésre végzett az élen, a kenus 
Devecseriné Takács Kincső má-
sodik, a Hagymási Réka, Szabó 
Ágnes kajakpáros pedig har-
madik lett.

Ötszáz méteren Balla Virág 
és Devecseriné Takács Kincső 
kenupárosa megismételte egy 
héttel ezelőtti, portugáliai vk-
sikerét, míg a Takács Tamara, 
Hagymási Réka, Fazekas-Zur 
Krisztina, Vad Ninetta össze-
állítású kajakos kvartett máso-
dikként ért célba.

A szombati 1000 és 500 mé-
teres döntők során ugyancsak 
öt érmet, három aranyat, vala-

mint egy-egy ezüstöt és bron-
zot szereztek a magyarok.

Lucz Dóra a K-1  200 mé-
ter döntőjében lett pályafu-
tása során először Vk-érmes, 
sőt aranyérmes. Rég volt már 
győztesünk ezen a távon a 
nemzetközi porondon, és Dóri 
úgy érte el ezt a sikert, hogy 
a rajt előtt egy órával még a 
K-2  500 méter B-döntőjében 
szerepelt Nagy Flórával.

Lucz Dóra a Dunakeszi Ka-
jak Klubban nevelkedett, edző-
je éveken át Rasztotzky János és 
László Gizella volt. Dóri szá-
mos nagy sikert ért el város-
unk színeiben, akinek gratulá-
lunk ragyogó győzelméhez. 

A szerk.
MTI fotó




