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Tuzson Bence: 

"A dunakesziek is 
nyertesei lehetnek 
a családtámogatások 
bővítésének"



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
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Július 1-től gyakorlatilag fél áron Juthatnak maJd autóhoz a nagycsaládosok – 
mondta el a lapunknak adott interJúban tuzson bence, a pest megyei 5. számú vá-
lasztókerület országgyűlési képviselőJe, aki hangsúlyozta azt is, hogy egy olyan 
agglomerációs környezetben, mint amilyen városunk, különösen fontos, hogy a 
gyermekeket nevelő családok autóhoz Jussanak. mint mondta, dunakeszi az egyik 
nagy nyertese lehet annak a programnak, amely lehetővé teszi az úJ Járművek 
kedvezményes vásárlását. fontos úJdonság a fiatal házasok gyermekvállalási 
támogatása, amelyet tizennyolc és negyven év közötti nők vehetnek igénybe. a 
csok kamattámogatott hitele Július 1-től immár használt lakás vásárlásához is 
igényelhető – fogalmazott a képviselő, aki szerint a kormány minden döntése ar-
ról szól, hogy könnyebb legyen gyermeket vállalni és nevelni magyarországon.

– Eddig is népszerű volt a csok, de 
a most bejelentett új intézkedések 
miatt várhatóan tovább élénkül az 
érdeklődés. Felkészültek egy ilyen 
lehetőségre, az esetleges rohamra? 

– Igen, nemcsak felkészültünk, de 
bízunk is benne, hogy felélénkülő ér-
deklődés mellett folytatódhat a prog-
ram, hiszen a döntéseket a tavaly 
megtartott családügyi nemzeti kon-
zultációban beérkezett válaszokra 
alapozva hoztuk meg. Tehát felmér-
tük a lakossági igényeket és azokhoz 
igazítjuk a jogszabályi kereteket. Ezért 
is volt fontos, hogy minél nagyobb 
számban küldjék vissza a kérdőíve-
ket, mert így az ország minden polgá-
rának lehetősége nyílt arra, hogy be-
leszóljon, milyen intézkedéseket ve-
zessünk be a családügyi kérdésekben. 
Annak érdekében kértük ki a véle-
ményüket, hogy olyan szabályrend-
szert alakíthassunk ki, amely lehető-
vé teszi, hogy minél többen élhesse-
nek az így felkínált lehetőségekkel, és 
igénybe vehessék az elérhető kedvez-
ményeket. Ezért is szeretném megkö-
szönni Dunakeszi minden lakosának, 

aki visszaküldte a kérdőívet, hogy ez-
zel is támogatta, nemcsak a mi kor-
mányzati munkánkat, de a magyar 
családokat is. A családi otthonterem-
tési kedvezmény, vagyis népszerű ne-
vén a csok kamattámogatott hitelét 
július elsejétől immár használt lakás 
vásárlásához is igényelni lehet venni. 
Fontos újdonság a rendszerben az is, 
hogy a használt ingatlanok vásárlásá-
ra vonatkozóan eltöröltük a harminc-
ötmillió forintos értékhatárt.

– Megemelték a kamattámogatott 
hitelek igényelhető összegét is?

– Igen, az egyik újdonság tehát 
az, hogy a csok mellé kapható ked-
vezményes hitel már használt laká-
sokra is felvehetővé válik, de ezzel 
együtt a kétgyermekes családok tíz-
millió, a három- és többgyermekesek 
pedig mostantól tizenötmillió forint 
kamattámogatott kölcsönt vehetnek 
igénybe használt lakás vagy ház vá-
sárlására.

– Lesz mindennek megfelelő 
anyagi fedezete a költségvetésben?

– Persze, a most bejelentett intéz-
kedéscsomag költségvetési fedezete 
biztosított, ami azt jelenti, hogy jö-
vőre százötvenmilliárd forintot for-
dítunk erre a célra, az idén pedig – 
időarányosan, mivel az év közepén 
indul a program – ennek felét. De 
alapvetően az, hogy mennyit köl-
tünk ezekre az intézkedésekre, első-
sorban attól függ, hogy hányan él-
nek majd a most felkínált, július el-
sejétől elérhető kedvezményes lehe-
tőségekkel.

– Az agglomerációs környezet-
ben különös jelentősége van annak, 
hogy van-e a családban olyan jár-
mű, amivel a szülők óvodába vagy 
iskolába hordhatják gyermekei-
ket, illetve amivel naponta bejár-
hatnak a fővárosi munkahelyükre 
dolgozni. Az új intézkedések segí-
tik a családok ilyen jellegű mobili-
tását is?

– Ez is egy fontos célkitűzés, ami 
különösen érzékenyen érinti Duna-
keszi lakosságát. Jó hír tehát, hogy 
elindul a nagycsaládosok autóvásár-

A családvédelmi 
akcióterv a helyi 

családokat is erősíti
Tuzson Bence: A családtámogatások bővítése továbbra sem 

lezárt folyamat, tehát kitartóan folytatjuk ezt a munkát
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Tuzson Bence és gyermekei

lási programja: a kormány legalább 
hétszemélyes új autó vásárlását tá-
mogatja a legalább három gyermeket 
nevelő családok esetében. Erre 2,5 
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaphatnak, ami az autó 
árának maximum ötven százalékát 
teheti ki. Megkönnyíti városunk la-
kosságának dolgát az is, hogy ezt az 
összeget nem utólag térítik vissza, 
hanem már eleve ennyivel keveseb-
bet kell kifizetni, amikor megveszik 
a családi járművet.

– A kedvezmények előnyös hely-
zetbe hozzák a friss házasokat is. 
Ők mire számíthatnak?

– A fiatal házasok gyermekválla-
lási támogatását minden olyan, ti-
zennyolc és negyven év közötti nő 
igényelheti, aki az első házasságá-
ban él, és legalább három év mun-
kaviszonnyal rendelkezik. Ebben az 
esetben legfeljebb tízmillió forint ka-
matmentes, szabad felhasználású hi-
telt vehetnek fel. Júliustól számítva 
három évig áll majd nyitva ez a lehe-
tőség. A törlesztést a 2019. július 1-e 

után született első gyermek érkezé-
sekor három évre felfüggesztik, majd 
a második gyermek érkezésekor új-
ból három év felfüggesztés követke-
zik, ekkor már a tőketartozás har-
minc százalékát is elengedik. A har-
madik gyermek megszületése után a 
kölcsön további részét teljes egészé-
ben elengedik, így akár vissza nem 
térítendő támogatássá is válhat ez a 
lehetőség. Fontos hangsúlyoznunk, 
hogy ezt a támogatást azok is igény-
be vehetik, akik már házasok és már 
van gyermekük.

– A statisztikák szerint már az el-
múlt két kormányzati ciklusban be-
vezetett intézkedések is fokozták 
hazánkban a gyermekvállalási ked-
vet, de felmérték azt, hogy konkré-
tan milyen eredményeket hoztak az 
eddigi családtámogatási intézkedé-
sek?

– Kormányunk már 2010 óta csa-
ládbarát országot épít, és minden 
döntése arról szól, hogy könnyebb 
legyen gyermeket vállalni és nevelni 
Magyarországon. Ezért folytatunk 

családközpontú kormányzást, és 
ezért növeltük időközben a kétsze-
resére a családoknak járó támogatá-
sokat. Az intézkedések eredményei 
pedig máris láthatóak, nemcsak de-
mográfiai értelemben, hanem olyan 
tekintetben is, hogy javult a kis-
gyermekes családok életminősége, 
minden korábbinál több pénz ma-
rad a zsebükben, és a támogatások 
révén emelkedik az életszínvonaluk 
is. A gyermekvállalás tehát ma már 
nem jár olyan szintű lemondások-
kal, mint a 2010 előtti időszakban. 
Ennek is köszönhető, hogy húsz éve 
nem volt olyan magas a gyerekvál-
lalási kedv hazánkban, mint tavaly, 
és húsz éve nem kötöttek annyi há-
zasságot, mint 2018-ban, amikor 
több mint százezer fiatal mondta ki 
a boldogító igent. És tegyük hozzá 
mindehhez még azt is, hogy a csa-
ládtámogatások bővítését továbbra 
sem tekintjük egy lezárt folyamat-
nak, tehát kitartóan folytatjuk ezt a 
munkát.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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„randevú egy életen át” mottóval országosan tizenegyedik, dunakeszin nyolcadik alkalommal 
rendezték meg a házasság hetét. a városunkban február 10-17. közötti események megnyitóJára 
a voke József attila művelődési központban került sor. az országos rendezvények fővédnöke  
herczeg anita, a köztársasági elnök felesége volt.   

Az életre szóló házasságkötést a Vörös Terem 
tárlóin elhelyezett 34 esküvői fotó jelenítet-
te meg. S az est folyamán a fotókon látható és 
jelen lévő házaspárok Bocsák István Károlyné 

önkormányzati képviselő, családügyi fő-
tanácsnoktól, a Házasság hete főszerve-
zőjétől egy-egy szál  rózsát vehettek át. 

Néhány esküvői ruhát is kiállítottak, 
melyeket tulajdonosaik életük nagy pil-
lanatának emlékeként megőriztek. Kö-
zülük Krosits Tamás és Krosits Varga 
Rozália 2015. november 13-án fogad-
tak egymásnak örök hűséget s jelenleg 
az egy éves Polett szüleiként hozták el a 
tetszetős fehér menyasszonyi ruhát. Különleges látványt 
nyújtott rendhagyó esküvői öltözékével Petrányi Andrea 
és László Róbert. Ez alkalomból magukon viselték a ru-
hakölteményeket, melyek a 2016 novemberében történt 
egybekelésükre készültek. Ők két kisgyermek, a 2 éves 
Zétény és a 8 hónapos Demény boldog szülei. 

Az ünnepséget a múlt év decemberében megala-
kult, és első alkalommal színre lépő Dunakeszi Városi 
Vegyeskar nyitotta meg. Gyombolai Bálint vezényleté-
vel. Kitűnő hangzással John Dowland reneszánsz angol 
komponista két művét énekelték el angolul, illetve dr. 
Gyombolai Pál fordításában magyarul.

Ezt követően Bocsák Istvánné köszöntötte a jelen lé-
vőket. Elmondta, hogy az egy hetes sorozatot érdekes 
programokkal gazdagítják. Bejelentette, hogy Tuzson 
Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője le-
vélben köszöntötte a városi rendezvényt. A levélből – 
melyet Babják Annamária színművésznő olvasott fel – 
idézünk néhány gondolatot:

„…Családban élni jó, és ha az emberek a házassági 
szövetségen keresztül kapcsolódnak egymáshoz, sok-
kal erősebb a társadalom szövete is. Az életre szóló kap-
csolatokban pedig több gyermek születik, biztosítva a 
nemzet jövőjét. A társadalom jövőjét jelentő gyerme-
kek egészséges testi és lelki fejlődésének meghatározó, 
ideális közegét a tartós, stabil családi légkör biztosítja. 

Magyarországon egyre stabilabbak a családi értékek, a 
magyarok egyre inkább érzik, hogy családban élni jó és 
Magyarország egy családbarát ország. Ez kiemelten igaz 
Dunakeszire, hiszen ha csak a számokat nézzük, évről 

évre növekszik a házasságkötések szá-
ma, bizakodóbbak, optimistábbak, de-
rűlátóbbak az emberek, jobban mernek 
tervezni, jobban bíznak jövőjükben… 
Azoknak pedig, akik még párválasztás 
előtt állnak, azt kívánom, hogy találják 
meg azt az embert, akivel kiteljesedhet-
nek. Ha megtalálták, őrizzék, óvják egy-
mást, hogy gyermekeik szemébe nézve 
megtapasztalhassák azt az áldást, amit 

a házasság ad.”
Vidám percek következtek a program kezdetén ki-

osztott tombolajegyek sorsolásával, majd a menyasszo-
nyi ruhákhoz kapcsolódó kultúrtörténeti érdekességek-
ben gazdag előadást tartott Páczelt Andrea textilmű-
vész. Megtudhattuk például, hogy fehér menyasszonyi 
ruhát először Viktória királynő viselt, amikor 1840-ben 
házasságot kötött Albert herceggel. A fehér szín ezt kö-
vetően vált népszerűvé. 

A színvonalas megnyitót követően 12-én a hagyo-
mány és divat témában hallgathattak előadást az érdek-
lődők dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatótól. Dr. Vörös 
Álmos és Gáspár Júlia ötgyermekes házaspárral 14-én 
Bocsák Istvánné beszélgetett arról, hogyan lehet meg-
őrizni a házastársi kapcsolat frissességét. Az evangéli-
kus templom hittantermében 16-án filmvetítésre várják 
az érdeklődőket és a programsorozat zárásaként, 17-én 
koncert lesz a művelődési központban, ahol a Farkas Fe-
renc AMI tanárai, növendékei lépnek fel. Közreműkö-
dik Ungár Cecília és Kováts-Szőcs Benedek zongoristák. 

Az eseménysorozat támogatói között megemlítjük 
Dunakeszi Város Önkormányzatát, a városi egyházköz-
ségeket, az ismert kulturális és művészeti szervezeteket, 
cégeket és magánszemélyeket. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Házasság hete 2019
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az aktuális technikai trendeket és a folyamatos feJlő-
dést szem előtt tartva útJára indították a dunakeszi 
app mobilapplikációt, amely az aktuális rendezvények 
és hírek mellett lakossági beJelentés funkcióval is 
büszkélkedhet.

„büszkén JelenthetJük ki, hogy dunakeszi az egyik leg-
biztonságosabb város az országban, annak ellenére, 
hogy „természetesen” saJnos itt is előfordulnak sza-
bálysértések, olykor bűncselekmények. az elmúlt évek 
intézkedéseinek köszönhetően azonban a bűncselek-
mények száma a felére csökkent” – olvasható az önkor-
mányzat hivatalos weboldalán

A város hivatalos hon-
lapja (www.dunakeszi.
hu) és a Facebook fe-
lületeinken túl a Du-

nakeszi App talán legérdekesebb 
funkciója a lakossági bejelentés, 
amely GPS koordináta helymegje-
lölés segítségével, akár fotóval je-
lenthetik az aktuális, városunkat 
érintő problémát (kátyú, úthiba, 
rongálás stb.), amely egyenesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatához érkezik be.

Mint azt Sipos Dávid, a Polgár-
mesteri kabinet- és Programiro-
da vezetője elmondta, hogy tavaly 
év végén fejeződött be a saját fej-
lesztésű Dunakeszi App tesztidő-
szaka, melyet mobiltelefonokra és 
táblagépekre tölthetnek le a város 
polgárai, és mindenki, aki kíván-
csi Dunakeszi életére, a városi in-
tézmények szolgáltatásaira, prog-
ramokra vagy egy pontos címre. A 
városi hírek, és programok eléré-
se mellett, ami igazán újdonság, 
hogy az applikáció segítségével a 

lakosság bejelentést tehet az utak 
állapotáról, az általa „felfedezett” 
kátyúról, melyről a fényképen kí-
vül leírást is küldhetnek. 

– A GPS koordinátái alapján 
meg tudják jelölni, hogy pl. hol 
van kátyú, kidőlt fa, vagy problé-
ma a csapadékvíz elvezető rend-
szerrel. A Dunakeszi App igény-
bevételével – a személyesen, tele-
fonon, az interneten, postai úton 
tett bejelentés és kapcsolattartás 
mellett - egy olyan felületet hozott 
létre az önkormányzat, melyen ke-
resztül a lakossági igényeket még 
gyorsabban, egyszerűbben tudjuk 
kiszolgálni – mondta Sipos Dávid, 
aki hozzátette: „a Dunakeszi App 
mobilalkalmazás már elérhető és 
ingyenesen letölthető Android 
és iOS operációs rendszerrel ren-
delkező okostelefonokra. Töltse 
le Ön is, hogy első kézből, a leg-
kényelmesebb módon tájékozód-
hasson a városunkat érintő fontos 
ügyekről.”

(Vetési)

A tájékoztatóból kide-
rül, hogy a dunake-
szi.hu-n ezentúl fo-
lyamatosan, időről 

időre nyomon követheti a la-
kosság Dunakeszi közbizton-
sági helyzetét.

„A Dunakeszi Rendőrka-
pitánysággal együttműködve 
biztosítjuk azokat, a minden-

ki számára nyilvános infor-
mációkat, amelyek Dunakeszi 
- Pest megye egyik legbizton-
ságosabb településének - köz-
biztonsági helyzetét érintik. 
A lakosság nyugalmát szem 
előtt tartva fontos megjegyez-
ni, hogy a városban működő 
közterületi térfigyelő rendszer 
126 db kamerája rögzíti az ese-
ményeket, melyek közül több 
rendszám felismerő funkcióval 
(LPR) is rendelkezik.” – írják, 
majd azt is közlik, hogy a web-
oldalon hol található a rend-
szeresen frissülő tájékoztató.

 Az első tájékoztatóban rész-
letesen ismertetik, hogy Duna-
keszi város területén 2019. ja-
nuár 1. és január 31. között mi-
lyen bűncselekmények történ-
tek, de előtte az úgynevezett 
„Kisokos” címszó alatt arra a 
kérdésre adnak választ, hogy: 
Mi a bűncselekmény? „A bűn-
cselekmény a hatályos bünte-

tő törvénykönyv szerint az a 
szándékos vagy – ha a törvény 
a gondatlan elkövetést is bün-
teti – gondatlanságból elköve-
tett cselekmény, amely veszé-
lyes a társadalomra, és amelyre 
a törvény büntetés kiszabását 
rendeli. Napjainkban a bűn-
cselekmények Magyarorszá-
gon – súlyukat tekintve – le-

hetnek bűntettek és vétségek." 
– forrásként a wikipedia.org-ot 
megjelölve. 

A Városi Rendőrkapitányság 
adataiból kiderül, hogy a fen-
tiekben jelzett időszakban va-
gyon elleni erőszakos bűncse-
lekmény (rablás, önbíráskodás, 
kifosztás, zsarolás) nem történt 
Dunakeszin. Egy esetben tör-
tént testi sértés, nyolc alkalom-
mal kellett intézkedni lopás 
vétsége miatt. Megrongálták 
egy gépjármű abroncsait, egyet 
feltörtek, melyből okmányo-
kat tulajdonítottak el. Ismeret-
len elkövető feltörte a zárt ud-
varon parkoló gépkocsit, mely-
ből bankkártyát, okmányokat 
tulajdonított el. Az elkövető-
ről felvétel készült – írja a du-
nakeszi.hu, amely a továbbiak-
ban részletesen felsorolja, hogy 
a Dunakeszi Városi Rendőrka-
pitány még milyen ügyekben 
intézkedett.  A szerk.

Már a Dunakeszi App-on is 
intézheti ügyeit a lakosság

Tájékozódjon első kézből 
Dunakeszi közbiztonságáról



8 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Személyes egyeztetést folytat-
tam a Városháza műszaki osztá-
lyának vezetőjével, amely során 
áttekintettük az általam kezde-
ményezett, ill. a város által ter-
vezett, folyamatban lévő kerü-
leti fejlesztéseket. A városveze-
tés számára kiemelt prioritás a 
Repülőtéri úti kerékpárút meg-
építése. Osztályvezető úr el-
mondása szerint a kerékpárút 
az úttesttől elkülönülten, külön 
aszfaltcsíkon fog futni (én is ezt 
a megoldást szorgalmaztam), a 
megvalósítása pedig a tavaszra 
van beütemezve. Ezzel párhu-
zamosan kerül sor a teljes Re-
pülőtéri út felújítására, amely 
forgalomkorlátozással is jár 
majd. A tervek szerint a jelentő-
sebb korlátozással járó munkák 
zömét az iskolai tavaszi szünet 
alatt fogják elvégezni. Az isko-
la előtti gyalogos átkelőhely az 

út felújítását követően kerül fel-
festésre ismét, ezúttal jól látha-
tó módon.

Korábban beszámoltam róla, 
hogy a Fenyő Lakóparkban ta-
pasztalható víznyomás problé-
ma megoldása napirendre ke-
rült a DMRV-nél. A megoldás 
egy nyomásfokozó egység be-
építése lesz, amely reménye-
im szerint még az idén meg-
valósul. Jó híreim vannak az 
alagligeti lakótársak felé is, ahol 
hasonló víznyomás problémák 
vannak, ugyanis a DMRV egy 
átfogó, több lakóparkot érin-
tő fejlesztést tervez. Ennek so-
rán – tekintettel a jelentős szá-
mú lakosra - nem csak nyo-
másfokozásra, hanem vezeték-
bővítésre is sor fog kerülni. A 
beruházásra vonatkozóan egy-
előre még nincs véglegesen el-
fogadott ütemterv, a városi en-

gedélyeztetési eljárás szakasza 
hamarosan indul. Erre azért van 
szükség, mert a kapacitásbőví-
tés útbontással is fog járni, en-
nek időpontját pedig úgy ter-
vezi a város, hogy addigra már 
az M2 autóút teljes szakasza át-
adásra kerüljön a főváros felé, 
megelőzve a további közleke-
dési nehézségeket.

Szintén a Fenyő Lakópark-
ban, az Esch Győző utcában 
még az idén építenek egy csa-
padékvíz szikkasztót, amelyet 
követően megszűnik az a bal-
esetveszélyes helyzet, hogy na-
gyobb esőzések utáni jelentős 
mennyiségű kavicsos hordalék 
kerül az úttestre.

Hamarosan elkezdődik an-
nak az Alagliget melletti be-
kötőútnak az építése, amelyen 
keresztül az új bölcsőde meg-
közelíthető lesz. A bekötőutat 

úgy fogják megtervezni, hogy 
az elősegítse az alagligeti csa-
padékvíz elvezetését is, ami a 
szakemberek szerint hozzá fog 
járulni ahhoz is, hogy a Kon-
rád utca végén lévő szenny-
víz átemelő rendszeres meg-
hibásodását megelőzzük. Az 
átemelővel kapcsolatos eset-
leges további intézkedések a 
fenti beruházást követően, an-
nak működési tapasztalatait fi-
gyelembe véve kerülhetnek na-
pirendre.

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Minden alkalommal, amikor 

megjelenik az újságban a be-
számolóm, vagy megkapják a 
Képviselői Híradómat, megsok-
szorozódnak a megkeresések 
a körzet ügyes-bajos dolgaival 
kapcsolatban! Ennek nagyon 
örülök, mert látom, sokan kísé-
rik figyelemmel lakókörnyeze-
tünk életét.

Most is ez történt és egy rég-
óta fennálló, de az ott lakók éle-
tét egyre inkább megkeserítő 
problémáról beszélgettem egy 
Nap utcai lakossal, aki az otta-
ni közösség nevében kérte se-

gítségemet. A Játszóház Óvoda 
bejárata ugyanis ott található 
és bár könnyen és egyszerűen 
megközelíthető lenne a Barát-
ság út felől - ott is van megál-
lási, rövid parkolási lehetőség - 
mégis egyre több autós hajt be 
a Nap utcába, a zegzugos kis 
szerviz utakra és viszi be onnan 
gyermekét, megspórolva kb. 20 
métert, eközben pedig komoly 
kellemetlenséget, kényelmet-
lenséget és sokszor vitás hely-
zeteket kiváltva.

Megkerestem az illetékes 
szakembereket a hivatalban és 
velük együtt, közösen próbál-
juk megtalálni az ideális és mű-
ködő megoldást. A lakók részé-
ről a tábla kihelyezés és bün-
tetés kiszabása vetődött fel, 
de nekem az a tapasztalatom, 
hogy ez többnyire nem jelent 
végleges megoldást. Ezért sze-

mélyesen is bejárva a helyszínt, 
igyekszem valami olyan lehe-
tőséget találni, mely hosszútá-
von szünteti meg a problémát. 
(Már van is egy elképzelésem, 
de majd csak akkor ismerte-
tem, ha minden oldalról meg-
erősítik, annak eredményes ki-
vitelezhetőségét.)

A Fillér utcából kaptam egy 
nagyon szépen megfogalma-
zott levelet, melyben a régeb-
bi időkben kialakult utcakép-
pel kapcsolatos változtatási le-
hetőségekről van szó. A Fillér 
utca Kiserdő utca felé eső olda-
lán szeretnék, ha több fa lehet-
ne. Ezt annak idején a földben 
futó vezetékek miatt nem lehe-
tett ültetni oda, vagy kellet ki-
vágni onnan, a felvetés szerint.  

Most, a kérésnek megfelelő-
en, megvizsgáltatom, hogy van 
e lehetőség arra, hogy megszé-

pítsük, fásítsuk ezt a régi, han-
gulatos részét is a Lakótelep 
Szívének.

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakó-
telep Szívének életét. E-mail-
ben a Seltenreich.j@duna-
keszi.hu címen, telefonon a  
06-27/542-805 vagy a 06-70-
337-16-06 számon, hétköznap 
8-19 óra közt, levélben pedig a 
Garas utca 4. szám alatt és ter-
mészetesen személyesen is.

Seltenreich József
4. sz. választókörzet 

képviselője

tavasszal felújítják a repülőtéri utat, 
és elkészül a kerékpárút is

a lakótelep szíve
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Január 24-én délelőtt a bejelen-
tést követően a Varsói utcában 

dolgozott a hókotró, majd a 
Rákóczi út következett

körzeti képvi  selőink jelentik

A 2019. évi fejlesztések kérel-
mében az Új Temető parkoló 
bővítése – újabb kapu nyitásá-
val –, a Gyártelep Klapka utcai 
oldalán támfal újjáépítése, jár-
daépítések, a Kossuth L. utca re-
konstrukciója, a Rákóczi út (Bá-
thory-Kálmán között), a Klapka 
eleje (zsákutca), a Klapka utca 
(Kádár és Zápolya között), a Za-
lán utca (Kölcsey és Klapka kö-
zött) szőnyegezése szerepelt. A 
01.24-i Képviselő-testületi ülés 
nyílt egyebek pontjában bead-
ványom lényegi tartalmáról tá-
jékoztattam a városvezetést.        

- A Zápolya utca 10. előtti be-
szakadt aknatető cseréjét az In-
vitel elvégezte

- A Hunyadi és Alkotmány 
utca kereszteződésében meg-
süllyedt aknatető körül besza-
kadt az aszfalt. Újabb érdeklő-
désemre a 01.21-i határidőre 
kaptam ígéretet. 

A határidő az időjárás mi-
att csúszott, így a DMRV alvál-
lalkozója 01.25-én kezdte el az 
ideiglenes helyreállítást (hi-
deg aszfalt). A márciusban nyí-
ló aszfaltüzemek miatt a végle-
ges helyreállítás tavasszal fog 
megtörténni.

- A Varsói utca 13-15. előtti 
villanyoszlop lámpatest búrája 
a levegőben lógott, melyre 

az ott lakó hölgy hívta fel a fi-
gyelmet. A tavalyi esztendő-
ben már egyszer volt hasonló 
probléma, mely mára ismét ki-
újult. Az Eurovill munkatársai 
pár nappal később teljesítették 
a kérést

- Az egyik Sződi utcai úr je-
lezte, hogy a Thököly-Sződi 
utca találkozásánál az erózió-
tól megrepedt az aszfalt. A be-
jelentő lakótársai nevében a to-
vábbi állagromlás megelőzé-
se érdekében keresett meg. Az 
egyre növekvő repedésnél egy 
nagyobb tehergépjármű alatt 
beszakadhat az úttest. A hely-
szín vizsgálatát és a helyreállí-
tást kértem     

- Csőtörés volt a Thökö-
ly utca 22. előtt. A DMRV-sek 

az ideiglenes helyreállítást az-
nap elvégezték. Morvai János 
kirendeltségvezető az útszélé-
nek visszajavítása miatt egyelő-
re türelmet kért, mivel március-
ban nyitnak az aszfaltozó üze-
mek    

- A körzetben a kis és közép-
feszültségű hálózatok alatt az 
ELMŰ megbízásából gallyazá-
si munkálatok kezdődtek 01.14-
én. Két hét leforgása alatt 7.30 
és 16.00 között a Kossuth L. a 
Hunyadi, az Alkotmány, a Bá-
thory, a Varsói, a Zalán, a Köl-
csey utcában végzik el a galy-
lyazást

- A Brassói utca végén az ak-
nafedél körül repedezett asz-
falt helyreállítása szükséges. A 
balesetveszély elkerülése érde-
kében az osztály illetékeséhez 
fordultam

- A térfigyelő kamerák vá-
rosunkban kihelyezésre kerü-
lő felelősét kerestem meg. Az 
egyik József utcai lakó még 
2018.03.28-i e-mailjében kér-
te a térfigyelő kamera kihe-
lyezésével intézkedésemet, 
mivel a környéken számos be-
törés történt, hozzá már két 
esetben is betörtek. A két 
irányból szükséges térfigyelő 
kamera kihelyezése a betöré-
sek elkerülése és a Klapka ut-

cai gyalogos felüljáró irányá-
ba az illegális szemétlerakás 
megakadályozása érdekében 
lehet eredményes   

- Ismét nagy havazás vette 
kezdetét 01. 24-én, ezért a körzet 
utcáinak síkosságmentesítését 
a Közüzemi Kft felé jeleztem. A 
Klapka utcai gyalogosfelüljáró 
csúszásmentesítését továbbra is 
minden hajnalban elvégzik

 - Három buszmegállóba kért 
pad kihelyezésének időpontja 
felől érdeklődtem írásban   

- Közvilágítási hibák helyreál-
lítása az Eurovill Kft. munkatár-
sai felé: - Bocskai utca 13.

 

   Hircz Tamás
a 6. sz. választókörzet 

képviselője

2019-ben is folytatódnak a fejlesztések városunkban 

Az idei év tervei és az ehhez szük-
séges költségek biztosítása ezen 
sorok írásakor összesítődnek a 
Polgármesteri Hivatalban. A Vá-
ros 2019. évi költségvetése, várha-
tóan a februári Képviselő testületi 
ülésen kerül elfogadásra. Az elfo-
gadott költségvetés ismeretében, 
a későbbiekben részletesen fogok 
beszámolni a körzetünket érintő 
fejlesztésekről. Előzetesen annyit 
közreadhatok, hogy idén is lesz in-
tézményi felújítás és a járdaépítési 
program is folytatódik. 

A fagyok elmúltával elolvadt a 
hó és a jég nagy része. Reménye-
met fejezem ki abban a tekintet-

ben, hogy ezt az időszakot min-
denki át tudta vészelni balese-
tek nélkül. Aki nem, annak miha-
marabbi gyógyulást kívánok. Az 
őszi időszak folytatásaként ha-
ladtak az időszaki munkálatok is. 
A fagyok elmúltával előbukkan-
nak a régebben és az újonnan ke-
letkezett úthibák, melyeknek fel-
mérése és javítása szakaszosan, 
de ezzel együtt ütemezetten tör-
ténik. Ezzel kapcsolatban ismétel-

ten arra kérem a kedves lakótár-
sakat, hogy az úthibákat jelezzék 
az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, 
vagy számomra a lenti elérhető-
ségemen. A közterületek faülteté-
si program idén tavasszal is – a fa-
gyok elmúltával – folytatódik egé-
szen a rügyfakadásig.

A faültetéssel kapcsolatban pe-
dig arra buzdítom Önöket, hogy 
tegyük szebbé környezetünket 
egy-egy fa ültetésével. Az ültetést 

az Önkormányzat által megbízott 
szakemberek végzik el. Az Önök 
feladata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, melyre ezúton is ké-
rem Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,  
Fő út 25.
Üdvözlettel:
 Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Újabb jelzést kaptam az Iskola ut-
cából, miszerint az aszfaltjárda 
több helyen felgyűrődött, baleset-
veszélyessé vált. A problémát ja-
nuár 16-án ismételten jeleztem az 
illetékes osztály felé, ahonnan ez-
úttal biztató jelzést kaptam. Az 
osztály kollégái helyszíni szem-
lén bejárták a területet, felmérték 
a problémát és ígéretet tettek a ja-
vításra: a problémás helyeken fel-
vágják az aszfaltot és újra aszfal-
tozzák a felületeket.

Szintén az Iskola utcát érintő jó 
hír, hogy a korábban a kék isko-
la üres területét részben haszná-
ló építőipari vállalkozás végleg ki-
költözött a területről és ezzel nem 
terheli tovább működésével a kör-
nyék nyugalmát. Hosszú hónapok 
küzdelmei vezettek eredményre, 
mert miután a Barátság útja felújí-
tásával a cég végzett a környékbe-
li munkájával, kértük, hogy a vál-
lalkozás hagyja el a területet. Saj-
nos ez nem történt meg, mert az 

új telephelyükön az ipari áramot 
egy szorgalmi jogi probléma mi-
att sokáig nem lehetett biztosí-
tani. A problémák azonban elhá-
rultak, így a cég teljesen kiköltöz-
hetett, ezzel az Iskola utcaiak és 
a hátsó telekszomszédok élete is 
könnyebb lett.

Januárban ismét rákérdeztem 
arra, hogy áll a Duna sor felső vé-
gének útstabilizálási kérelme, mi-
vel a hóolvadás miatt rendkívül 
rosszá váltak megint az útviszo-
nyok. Időközben a Rózsakert köz-
ből is kaptam megkeresést arra 
vonatkozólag, hogy járjak közbe 
az Önkormányzatnál a köz útjaví-
tása érdekében. Az erre vonatkozó 
levelemet február 8-án küldtem el 
az osztály részére.

Jó hír érkezett a régóta húzó-
dó kajak-kenu edzőközpont kivi-
telezésével kapcsolatban, mivel 
sikerült kivitelezőt találni a beru-
házáshoz, így tavasszal elkezdőd-
het a munka. A tervek szerint a be-

ruházással teljesen meg fog újul-
ni a napközis tábor területe és a 
nyolcvanas években épült faszer-
kezetű táborépület-ebédlő helyét 
egy modern központi épület veszi 
majd át rekreációs helyiségekkel, 
szálláshelyekkel, ebédlővel. A terü-
let továbbra is alkalmas lesz majd 
a városi napközis tábor befogadá-
sára is. Az építkezés egy évet vesz 
majd igénybe, így a város gyerek-
serege és a sportolni vágyók a jövő 
év nyarán vehetik majd használat-
ba az új intézményt.

Szintén beindult és szépen ha-
lad a Magyarság Városi Sportte-
lep dobócentrumának az építése. 
Az önkormányzat 2013-ban vette 
át az államkincstártól a sporttele-
pet és évről-évre igyekszik azt csi-
nosítani. A munkálatok már nov-
emberben elkezdődtek és a kivi-
telezők tervszerűen haladnak, így 
minden reményünk megvan arra 
vonatkozólag, hogy a tervezett áp-
rilis 30-ai határidőre befejeződjön 

a beruházás. A dobócentrum a te-
rület vasút felőli oldalán, az egyko-
ri lőpálya helyén kerül majd kiala-
kításra. Amint elkészül, egy újabb 
értékes funkcióval bővül majd a 
sporttelep kínálata. Nem titkolt 
célunk, hogy Pest megye lejobb 
sporttelepét hozzuk létre a város 
sportolói és lakói számára.

A hónap folyamán az Északi ut-
cában jeleztek felém kátyút, ame-
lyet bejelentettem a Városüzemel-
tetési Osztály felé. Kérem, ameny-
nyiben úthibát észlelnek, jelezzék 
felém emailen, jobb ideje korán 
kezelni a problémát.

Januárban egy babacsomagot 
kézbesítettem a Kikelet utcába, Is-
ten hozta az új jövevényt közössé-
günkben.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik

Már az idei esztendő első hónap-
jában tájékoztattam a képviselői 
választókörzetemben élő lakó-
társaimat arról, hogy intenzíven 
lobbiztam a Szent István parkban 
meglévő parkolóhelyek számá-
nak további bővítése érdekében. 
Örömmel erősítem meg -, amit 
már több alkalommal is hangsú-
lyoztam -, hogy polgármester úr 
és a képviselő-testület támogatja 
a gépjárműtulajdonosok igényei-
nek megvalósítását. Ma már tény-
ként írhatom le, hogy megkezdő-
dött a szilárd burkolatú út építé-
se. Ezt a rég várt fejlesztést olyan 
jelentős szempontok tették szük-
ségessé, mint az, hogy már hosz-
szú ideje jóval kevesebb kiépí-
tett parkolóhely van a Szent Ist-
ván park környezetében, mint az 
állandó jelleggel ott parkoló sze-

mélygépkocsik száma. Emiatt so-
kan a zöldterületen vagy a men-
tők, tűzoltók behajtását nehezítő 
szerviz utakon állnak autójukkal, 
ami rendkívüli helyzet esetén sok 
kellemetlenséget okozhat.

A körzetben élők már megta-
pasztalhatták, hogy az épülő szi-
lárd burkolatú út és a közel hat-
van gyephézagos parkolóhely fe-
lület igénye miatt a szakemberek 
néhány fát átültettek a kutyafut-
tató mellett. A beruházás jóvol-
tából az út északi és déli oldalán 
létesülő mintegy hatvan gyephé-
zagos parkoló remélhetőleg érzé-
kelhetően enyhíti a körzet parko-
lási gondjait, megszűnnek a sza-
bálytalan parkolások, végre min-
den zöldfelületet funkciója szerint 
élvezhet az ott élő lakóközösség. 

Kedves Lakótársaim! Örömmel 

jelentem, a beruházás megkezdő-
dött, melyet még idén át is adnak, 
melynek köszönhetően a Szent 
István park és környezete tovább 
szépül, kellemesebb környezet-
té válik. 

Arról is szeretném tájékoztat-
ni Önöket, hogy a védőnőháló-
zat segítségével ebben a hónap-
ban összegyűjtjük a körzetemben 
2018-ban született gyermekek 
adatlapjait, akiknek szülei igény-
lik, hogy a tavasszal elültetésre 
kerülő születésfa előtt elhelyezett 
emléktáblára felkerüljön a nevük. 
Amint tapasztalhatják, a Szent Ist-
ván szobor mellett már nagyon 
szép számmal vannak születés-
fák. A legújabbat március végén, 
április elején szeretnénk elültetni 
és kihelyezni a táblát. Ezért kérem 
azokat a szülőket, akik élni sze-

retnének ezzel a lehetőséggel, ez 
irányú igényüket közvetlenül hoz-
zám is eljuttathatják a kz@dkrm.
hu címre. Kérem, írják meg gyer-
mekük nevét, születési dátumát, a 
szülők lakcímét és elérhetőségét 
(telefon, e-mail cím), hogy a csa-
lád is részese lehessen e kedves 
tavaszi ünnepségnek. 

 
Kárpáti Zoltán

2. sz. választókörzet 
képviselője

megkezdődött az összekötő út 
és a parkolóhelyek építése a szent istván parkban
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

Az enyhülés után, a hó első 
napjaiban folytatódott a Széche-
nyi-Ungvár utca kereszteződésé-
nek átépítése, kiszélesítése. A ke-
reszteződés eleve szűk, gyakor-
latilag egy sávos méretű volt. A 
járdasziget kialakítása tette szük-
ségessé és egyben lehetővé, 
hogy az amúgy is szűk kereszt-
metszetet mintegy 1,2 méterrel 
megnöveljék. A munkálatok foly-
nak, mint azt a Tóváros lakói és az 
arra járók láthatják, sőt, mire az 
újság megjelenik, talán már el is 
készül. Ezzel az átépítéssel meg-
oldódik nemcsak a szemétszállí-
tó és a nagyobb terjedelmű gép-
kocsik (seprőgép, hókotró-, lo-
csoló-, tűzoltóautó), hanem a 

személygépkocsik be- és kihaj-
tása is. 

Örömmel tapasztalhatják a 
Szent Erzsébet Katolikus óvodá-
ba járó gyermekek szülei, hogy 
épül a Spar parkolójától az óvoda 
parkolójához vezető részen a jár-
da. Ez ugyan rövid szakasz, de ezt 
használva, mégsem kell a gyere-
kekkel az úttesten megközelíteni 
az óvoda bejáratát.

Akut és visszatérő probléma 
a Tóvárosban, hogy a belső Kos-
suth utcán időnként nem tud vé-
gigmenni sem a kukás autó, sem 
a locsolóautó, sem a seprőgép, 
de a legnagyobb baj, hogy a tűz-
oltóautó sem, a belógó fák miatt. 
Az idén már elkezdték az ELMŰ 
emberei a vezetékekbe belenőtt 
fák vágását. Hamarosan sor kerül 

– a fent említett okból – a mun-
kát zavaró, akadályozó növény-
zet levágására is. Jobb lenne elé-
be menni a problémának, hiszen  
sok esetben az ott lakó embe-
rek ültették és gondozzák a nö-
vényzetet. Javaslom, hogy minél 
előbb nézzék meg az ingatlanjuk 
előtt lévő fákat, bokrokat, s vé-
gezzék el a szükséges metszést, 
gondozást.  

Ugyanígy gondot okoznak – 
elsősorban a fent említett terüle-
ten, de máshol is - a parkoló au-
tók. Alapvetően az a probléma, 
hogy kevés a parkolóhely telken 
belül, ezért kénytelenek az au-
tósok az utcán parkolni. Ebben 
a kérdésben bízunk az Önkor-
mányzat segítségében, mert ezt 
saját erőből a lakosság nem tud-
ja megoldani.

Végre megoldás születik a vá-
ros magasabban fekvő területe-
in szinte állandó vízellátási prob-
lémára. Tavaly felmérte a hely-

zetet a DMRV, indokoltnak talál-
ta a panaszokat, mely nemcsak 
a Toldi Dombliget lakópark ma-
gasabban fekvő területeire érvé-
nyes, hanem több magasabban 
fekvő területre is. Ezért nem lo-
kális megoldásban gondolkodik 
a vízmű, hanem olyan fejlesztést 
tervez, melynek során nemcsak 
nyomásnövelő berendezést épí-
tenek be, hanem a gerincvezeték 
felbővítése is szerepel a tervek-
ben. A munkálatok megkezdésé-
re még várni kell, egyelőre a ter-
vezés és engedélyezés fázisában 
tart a beruházás. 

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. sz. választókörzet 

képviselője

Jómagam és a városvezetés is 
fontosnak tartja, hogy a XXI. szá-
zadi igényeket kielégítő informá-
ciós rendszerrel szolgáljunk a vá-
ros lakosságának. Célunk, hogy a 
különböző korcsoportok a lehe-
tő legmegbízhatóbb és szemé-
lyüknek megfelelő kommunikáci-
ós csatornákból tájékozódjanak a 
Dunakeszit érintő fontos informá-
ciókról. Bizonyára Önök közül már 
többen értesültek róla, hogy janu-
árban útjára indítottuk a Dunake-
szi App mobilapplikációt, amely 
összeköttetésben van a hivatalos 
városi honlapunkkal (www.duna-
keszi.hu), a hírek és programok 
mellett új funkcióval is bővült. Az 
alkalmazáson keresztül lehető-
ségük nyílik kátyúkat, úthibákat 
bejelenteni, amely egyenesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatára érkezik be, ahonnan az 
ügyintézők azonnal továbbítják a 
Városüzemeltetési Osztály mun-
katársainak. A bejelentések fel-
dolgozása folyamatos, ám fon-
tos felhívnom a figyelmüket arra, 
hogy a téli hónapokra való te-

kintettel a kátyúkat ideiglenesen 
hideg aszfalttal tudják kezelni, 
amely nem minden esetben nyújt 
végleges megoldást, azonban az 
idő enyhülésével értelemszerű-
en tartós aszfalttal kezelik majd 
a bejelentett kátyúkat, úthibákat. 
Itt fontos azt is megjegyeznem, 
hogy sokan még mindig nincse-
nek tisztában az állami kézben 
lévő utakkal, amelyekre ezúton 
is felhívnám a figyelmüket: Fő út, 
Fóti út, Kossuth Lajos utca, Rév út, 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Szent Ist-
ván út (egy szakasza). 

A fent említett utak tehát nem 
városi kézben vannak, így az eset-
leges úthibákat nem az Önkor-
mányzat felelőssége kijavítani. Et-
től függetlenül arra kérem Önö-
ket, hogy ugyanúgy jelentsék a 
hibát, ugyanis a Városüzemelte-
tési Osztály munkatársai továb-
bítják a Magyar Közút irányába a 
problémát. Sok kérdés érkezik fe-
lém azzal kapcsolatban is, hogy 
az applikációnak miért van szük-
sége kamera, valamint helymeg-
határozási hozzáférésre. Ezek 

az adatok szintén a kátyú, illet-
ve egyéb bejelentésekhez szük-
ségesek, ugyanis GPS koordiná-
ta alapú meghatározáson keresz-
tül könnyebben és gyorsabban fel 
tudják mérni a területet, valamint 
a kép is segítségünkre van az azo-
nosítás során. 

Körzetemet érintő jó hír, hogy 
befejeződtek a Szent Imre temp-
lomnál lévő, 45 fokos parkoló-
helyek kialakítási munkálatai. Ez 
nem csak a templomhoz, de a 
Széchenyi általános iskolába köz-
lekedők életét is megkönnyí-
ti. Ha már a fejlesztéseknél tar-
tunk, bár nem az én körzetemet 
érinti, mégis a közelben lévő be-
ruházásokról van szó, ezért ér-
demes megemlítenem. Elké-
szült a Toldi utca – Eszterházy Pál 
utca kereszteződésénél lévő, hi-
ányzó járdaszakasz kivitelezése, 
amely a Szent Erzsébet Katolikus 
Óvodába, valamint a Spar üzlet-
hez közlekedő gyalogosok hely-
zetét hivatott megkönnyíteni.  
Február rövid hónap, így bátran 
mondhatom, hogy hamarosan a 
tavaszba lépünk, amikor is elkez-
dődnek szabadtéri rendezvénye-
ink. Előtte azonban nem feledke-
zünk meg a hölgyek ünnepléséről 

sem. Az Önkormányzat – a tava-
lyi évhez hasonlóan - egy nőnapi 
gálakoncerttel kedveskedik a du-
nakeszi hölgy lakosoknak. Felhív-
nám a figyelmüket arra, hogy a 
koncert, bár városunk hölgyeinek 
ingyenes, de regisztrációs jegy-
hez kötött. Erről bővebben a vá-
rosi honlapon tájékozódhatnak. 
Március 14-15-én szeretettel invi-
tálom Önöket a Dunakeszi Viadal-
ra és városi megemlékezésünkre 
a Március 15-e parkba. 

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán

alpolgármester, 
10. sz. választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

tisztelt lakótársaim!

megkezdődött az összekötő út 
és a parkolóhelyek építése a szent istván parkban
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A Környezetvédelmi és Rendezett Városért 
Tanácsadó Testület év eleji összefoglalója

Az ünnepek óta eltelt hó-
napban munkatársa-
ink bejárták a lakókör-
zeteket, és összeírták 

azokat a városrendezési és környe-
zetvédelmi problémákat, melyeket 
tapasztaltak. A fagyos időjárás mi-
att elsősorban az útjainkat felverő 
kátyúk szaporodtak meg, ezeket 
összesíteni fogjuk a már bejelen-
tett esetekkel, hogy kezelésük mi-
nél hamarabb eredményes legyen. 
Az új városi applikáció lehetősé-
get ad arra, hogy a lakosság is be-
jelentse az úthibákat. 

Egy felmerülő pályázati lehető-
ség kapcsán mértük fel a belterüle-
ti és külterületi illegális hulladék-
lerakásokat, és örömmel tapasz-
taltuk, hogy belterületen alig talál-
tunk olyan helyet, ahol a lerakott 
hulladék elérné az 1 m3 térfogatot, 
a belterületi hulladéklerakások je-
lentősen csökkentek, köszönhető-
en a Közterület Felügyelet folya-
matos figyelmének, a városi kame-
rarendszernek, az eddigi Köztisz-
tasági Napoknak, és a lakossági 
hulladékkezelési kultúra látható 
javulásának. 

A „hétköznapi” utcai szemetelés 
azonban még mindig gondot okoz, 

holott folyamatos az újabb hul-
ladékgyűjtő edények kihelyezé-
se. (Munkatársaink is több helyre 
kértek ilyet kihelyezni, de a lakos-
sághoz is fordulunk: amennyiben 
lakókörnyezetében hiányát érzi 
utcai hulladékgyűjtő edénynek, 
forduljon bizalommal hozzánk a 
rendezettvarosert@freemail.hu 
e-mail címen, jelölje meg a pontos 
helyszínt, és kollégáink meggyő-
ződnek az igény indokoltságáról.) 
Persze e mellett kérjük a lakosság-
tól a kihelyezett hulladékgyűjtők 
és kutyaszemetesek folyamatos, 
rendeltetésszerű használatát!

Szintén nagy öröm, hogy kül-
területeinken is jóval kevesebb il-
legális hulladéklerakást találunk, 
mint a korábbi években. Ez szintén 
köszönhető egyrészt az Önkén-
tes Köztisztasági Napokon való 
tömeges lakossági részvételnek, a 
Mezőőrség tevékenységének, va-
lamint annak, hogy korábbi „be-
járatott” lerakóhelyek környé-
két sikerült városrendezési eszkö-
zökkel valamint fizikai akadállyal 
rendezni, ezáltal több helyen egy-
szerűen ellehetetlenült az illegá-
lis lerakás. Ezzel együtt továbbra 
is folyamatosan várjuk ezzel kap-
csolatos jelzéseiket fenti elérhető-
ségünkön. 

Testületünk az elmúlt hetekben 
átdolgozta és aktualizálta azt az 
oktatás-kiegészítő anyagot, amit 
az elmúlt három évben már sike-
resen eljuttatunk városunk isko-
láiba. Az anyag Dunakeszi hulla-
dékgazdálkodási, környezetvédel-
mi és kisállat tartási problémáira 
hívja fel a figyelmet, az iskolá-
sok 4. osztálytól 8. osztályig vesz-

nek részt egy rendhagyó környe-
zetvédelmi órán. Célunk az, hogy 
erősítsük a környezettudatos, fe-
lelős hulladékgazdálkodást, fel-
hívjuk a figyelmet ennek környe-
zetvédelmi, anyagi vonzataira a 
digitális tananyag segítségével. Az 
anyag – az iskolák kérésére – ezút-
tal nem tavasszal, hanem már feb-

ruárban az intézményekbe kerül.  
Megköszönve eddigi segítségüket 
továbbra is várjuk városrendezési, 
környezetvédelmi észrevételeiket!

A két testület nevében tisztelettel:
Nyíri Márton
testületi tag

a környezetvédelmi 
és a rendezett vá-
rosért tanácsadó 
testület az ünnepek 
óta is sok Jelzést, 
megkeresést kapott 
közlekedés, csapadék-
víz-elvezetés, hulla-
dékkezelés kérdés-
körben. 

Együtt a környezetünkért!
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Tóth Ferenc 
emlékét őrzi 
a róla elnevezett 
zeneterem

Tóth Ferenc 
özvegye

A kiváló zenészre emlékezve…
fúvóstanár és karmester. e két, önmagában is telJes embert kívánó foglalkozás tóth 
ferenc nevéhez fűződik. a kiváló zenepedagógus és a dunakeszi koncertfúvósok koráb-
bi karnagya február 13-án lett volna hetven éves, azonban 2018. Január 31-én elhunyt. 
emlékére a farkas ferenc ami 6-os rézfúvós zenetermét, melyben egykor és Jelenleg is 
a fúvósnövendékek tanulnak, tóth ferencről nevezték el. 

A teremavató ünnepségre 
február 13-án került sor. 
Elsőként Mácsai Norbert 
saját, „Fanfár egy legen-

dához” című kompozícióját adta elő 
mély átéléssel, majd Farkas Pál in-
tézményvezető köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Tóth Marian-
nát, a karnagy özvegyét és testvérét, 
Tóth Bélát. Ezt követően Nemeskéri 
Emese idézte fel a karnagy életútját. 
Főiskolai tanulmányait a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti főiskolán végezte el, 
majd 1972-től 2009-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig tanított a zeneiskolában. A 
tanintézmény fúvósegyüttesét 1972-
ben alapította meg. A nyolcvan ze-
nészre gyarapodott zenekarnak 45 
évig volt karmestere. Tanítványai-
ból mindig kihozta a maximumot, a 
magas szintre emelt zenei műveltsé-
get, a hangszer maximális ismeretét 
és használatát.     

Zenekarával elért sikereire büsz-
ke volt, örömmel töltötte el a közön-
ség szeretete. Bizonyítja ezt számta-
lan teltházas hangverseny. Olyany-
nyira magáénak érezte az együttest, 
hogy például a kottákat maga írta és 
sokszorosította, ő tervezte a zene-
kar logóját, ő készítette el a hangsze-

rek szállításához szükséges ládákat, 
hangtompítókat és kottaállványokat. 
A hangversenyeken teljes odaadást 
nyújtott s ezt elvárta zenésztársaitól 
is. A majd fél évszázados karnagyi 
pályafutásának 2017-ben lett vége, 
amikor az együttes új karmesterrel 
kívánt tovább dolgozni. 

Több szakmai kitüntetés mellett 
1996-ban Dunakeszi Városért kitün-
tetésben, 2002-ben Dunakeszi Város 
Emlékérem, 2014-ben Polgármesteri 
elismerésben részesült. 

A megemlékezés után Bagi Ádám 
trombitán előadott szóló produkció-
ját, majd Kovács András, Tóth Máté 
és Varga Sándor trióját hallgathatta 
a közönség Korányi Judit zongorakí-
séretével. A műsor közben kivetített 
fotókon láthattunk életképeket Tóth 
Ferencről.  

A koncert után Farkas Pál felavat-
ta a zenészről elnevezett zenetermet, 
melynek bejárata mellett egy tárló-
ban kották, fotók, szemüveg, kar-
mesteri pálca és az elismerések őrzik 
a karmester emlékét. 

Kérdésünkre Tóth Marianna el-
mondta, hogy nagyon örült, amikor 
eldőlt a terem névfelvétele. – A pá-
rom élete példaértékű pedagógus-

ként, emberként. Tizenöt évig éltem 
vele és otthon is állandóan azzal fog-
lalkozott, mit és hogyan lehet jobban 
tanítani és előadni a zenekarral. Sze-
retném, ha ezt az életművet az utó-
kor is megőrizné.  

Katona M. István
A szerző felvételei
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Mit okozhat, 
ha a gyermek túl korán 

kezdi el az iskolát?
a köznevelési törvény szerint minden olyan gyermek tanköteles, aki augusztus 31-ig betöl-
ti a hatodik évét. ám a hatévesek egy része még nem érett az iskolakezdésre. ha pedig egy 
gyermek túl korán kezdi meg iskolai tanulmányait, sorozatos kudarcok érhetik, csökken-
het az önbecsülése. az ilyen helyzetek megelőzésére érdemes iskola-előkészítő csoportot 
keresni.

A következő hetekben dönte-
nek az óvodák pedagógusai 
a hozzájuk járó gyermekek 
iskolaérettségéről, a szülők-

nek pedig áprilisban kell leadniuk 
a jelentkezési lapokat az általuk vá-
lasztott általános iskolákban. Az is-
kolaérettség megállapítása ugyan-
akkor sok esetben nem könnyű fel-
adat, hiszen akár 1-2 év különbséget 
is mutathat a gyermekek fejlettsége a 
6. életév környékén.

„Az iskolaérettség testi, értelmi, 
érzelmi, pszichés és szociális alkal-
masságot jelent az iskolára. A gyer-
mekek ebben az időszakban nagyon 
sok testi-lelki változáson mennek ke-
resztül. A központi idegrendszerben 
is jelentős érési folyamat megy végbe. 
Ez a folyamat általában 7-8 éves kor-
ra zárul le” – fogalmaz Szakács Adri-
enn, a dunakeszi KONELI intézmé-
nyek gyermekpszichológusa.

Az óvoda feladata nem az iskolára 
való felkészítés, ugyanakkor az isko-
larendszer az első pillanattól óriási 
elvárásokat támaszt a gyermekekkel 
szemben. Az óvodából egy óvodás 
ballag el júniusban, szeptembertől 

viszont már egy kisiskolásnak kel-
lene belépnie az iskola kapuján. Ho-
lott a szakember szerint az átmeneti 
időszak két évig is eltarthat. „A gyer-
mekek 7-8 éves korára állnak teljesen 
készen azok a készségek, amelyek a 
folyamatos, sikeres és eredményes is-
kolai munkavégzéshez szükségesek: 
a figyelemtartás, a finomkoordináci-
ós szervezettség, a feladattudatosság, 
a szándékos figyelem stabilizációja. 
Éppen ezért az iskola első két évének 
valójában egy átmeneti időszaknak 
kellene lennie a két intézmény kö-
zött” – tájékoztat Szakács Adrienn.

Fontos, hogy a gyermekeknél a le-
higgadás, a csökkenő impulzivitás, 
a fegyelmezettebbé válás a termé-
szetes érési folyamat eredménye, és 
ne a fegyelmezés következménye le-
gyen. Hiszen például a kérdezés a vi-
lág megismerésének módja és a krea-
tivitás alapja.

A szakember rámutat: az iskolá-
ban szinte az első perctől beindul a 
teljesítményhajsza, a differenciálás. 
Az első osztályban még nincs osz-
tályzás, piros és fekete pont viszont 
van. Így beindul a verseny, hogy ki-

nek van a legtöbb, kinek a legkeve-
sebb.

A korai iskolakezdés hosszú távon 
meghatározóvá válhat a gyermek is-
kolával kapcsolatos viszonyulásá-
ban.   „Ha egy gyermek nem érett az 
iskolakezdésre, mégis megkezdi is-
kolás éveit, sorozatos kudarcok érhe-
tik. Sérülhet az önbecsülése, az ön-
értékelése. Szorongás, kisebbrendű-
ségi érzés alakulhat ki benne” – fi-
gyelmeztet Szakács Adrienn. 

A gyermekpszichológus szerint az 
iskolaérettség megítélése összetett 
kérdés, amelyben mindig célszerű 
figyelembe venni az adott gyermek 
egyéni érdekét. A sikeres iskolakez-
dés érdekében érdemes lehet iskola-
előkészítő csoportot keresni, amely 
egy éven keresztül pontosan azokat a 
kognitív, érzelmi, szociális, pszichés, 
mozgásos és beszédkészségeket fej-
leszti, amelyek elengedhetetlenek a 
sikeres, boldog, kiegyensúlyozott is-
kolakezdéshez, mindeközben pedig 
a háttérben zajló idegrendszeri érési 
folyamatok is befejeződnek.
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A Radnóti Miklós Gimnázium 
évek óta top helyen a középiskolák rangsorában

az eduline felmérése sze-
rint büszkék lehetünk mi, 
dunakesziek, főként gim-
nazista diákJaink és taná-
raink, ugyanis 2018-ban a 
nem budapesti gimnáziu-
mok közül a listán a 9. he-
lyen végzett a radnóti mik-
lós gimnázium. 

Ha országos szinten vizs-
gáljuk a középiskolá-
kat, szintén nem érheti 
szó a ház elejét, ugyanis 

a város gimnáziuma évről évre felfe-
lé halad a ranglistán, köszönhetően 
minden elhivatott, felelősséget érző 
pedagógus kollégának, minden tá-
mogató szülőnek és öntudatos diák-
nak, aki hozzájárul az intézmény si-
kereihez.                        

Azok a szülők, akik teljesítményt 
várnak el és a diákok, akik a dunake-
szi gimnáziumot választják tovább-
tanulás céljából, egy tudatos szem-
léletre alapoznak, ugyanis mindany-
nyian felelősséggel tartoznak a jövő 
generációjáért. 

Nyiri István, a gimnázium igazga-
tója így nyilatkozott lapunknak:

"Az intézmény idén ünnepelte a 
megalapításának 55. évét. A fél évszá-
zad alatt az oktatás színvonala ma-
gasra emelkedett. 2018-ban a HVG 
felmérésében már az országos 22. he-
lyen, még Pest megyében a 2. helyen 
álltunk, amire természetesen rend-
kívül büszkék vagyunk. Ez mutat-
ja, hogy az itt dolgozó pedagógusok, 
alkalmazottak mindent megtesznek 
azért, hogy a diákok a legmagasabb 
szintű tudással vágjanak neki a felső-
oktatásnak. Ebben az eredményben 
nagy szerepe van a jól motivált diá-
koknak, és a családi háttérnek is. 

Tavaly a végzős diákjaink 94 %-a 
tanult tovább egyetemen vagy főisko-

lán. A 100 végzős diákunk több mint 
száz középfokú és 43 felsőfokú nyelv-
vizsgát szerzett. Az országos tanul-
mányi versenyeken is nagy sikere-
ket érnek tanulóink. Ötvennél is több 
versenyen, illetve számos sportverse-
nyen képviselik iskolánkat az idejá-
ró diákok. Kiemelkedően jól szere-
pelnek diákjaink a természettudomá-
nyos tantárgyakból illetve az idegen 
nyelvekből. 26 tanuló végzett az első 
tíz helyen, különböző országos döntő-
ben. Közülük 5 az első helyezett lett.

Az iskola falai között 700 diák ta-
nul úgy, hogy az iskolai tanulmá-
nyi átlag évek óta 4,5 körül mozog. 
Minden harmadik diákunk kitűnő 
vagy jeles tanuló. Az intézményben 
nyolc évfolyamos és nyelvi előkészí-
tő képzéssel összekapcsolt négy évfo-
lyamos képzés működik. Jelenleg fel-
menő rendszerben bővül az iskola 
négyévfolyamos képzése, mert szá-
mos diák szeretne nálunk tanulni. 

Fontosnak tartom azonban kiemel-
ni, hogy a Dunakeszi Radnóti Mik-

lós Gimnázium nem csak a tanulás-
ról szól. A nevelés és oktatás mellett a 
szabadidő kulturált eltöltéséről igyek-
szünk gondoskodni. Számos sport-
lehetőséget biztosítunk, működik a 
Radnóti Diákszínpad, illetve egyéb 
diákrendezvény színesíti a hétközna-
pokat. 

Az idei évben már számos nagy is-
kolai rendezvényt szerveztünk. Sze-
retném kiemelni a pályaválasztá-
si napot, az érzékenyítő napot, vala-
mint a szalagavató bált. Mindegyik 
nagy elismerést aratott a diákjaink és 
szüleik körében egyaránt." 

Egy település iskolájának eredmé-
nye nagyban függ a helyi dákoktól és 
szüleiktől. A diákok az idejük nagy 
részét az oktatási intézményben töl-
tik, így nem csak a szülők, de rész-
ben a tanárok feladata is, hogy a fia-
talok a lehető legszínvonalasabb ok-
tatást és nevelést kapják egy nyitott 
szemléletű, minőségfókuszú isko-
lában. A szülők által elvárt teljesít-
mény és az eredmények pedig arról 
árulkodnak, hogy Dunakeszi az ok-
tatás színvonalában is egy átlag felet-
ti városnak számít. 

A 2019-es érettségi vizsgák május 
6-tól kezdődnek, így a dunakeszi fi-
ataloknak még van egy pár hónap-
ja felkészülni arra, hogy a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázium még 
feljebb tornázza magát a ranglistán. 

Hajrá dunakeszi gimnazisták! 
 (B. Szentmártoni)

Nyiri István igazgató
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Időpontok: 2019. 03. 08. (pén-
tek) 16:00 és 19:00 óra
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ (Állomás 
sétány 17.)
Fellépők: Kállay Bori, Szegő 
Adrienn, Berkes János, Bozsó 
József és a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar.

A koncert Dunakeszi Város 
Önkormányzata jóvoltából a 
dunakeszi lakcímmel rendel-
kező hölgyeknek INGYENES. 
További jegy(ek) 2500 Ft./da-

rab áron vásárolhatók szabad 
férőhelyek függvényében. A 
regisztrációs jegyek és a nor-
mál áru jegyek már átvehetők/
megvásárolhatók a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán 
és a József Attila Művelődési 
Központban. 

Szeretettel várjuk Önöket 
nőnapi operettgála-koncer-
tünkre - olvasható a város hi-
vatalos honlapján.

Már igényelhetők és megvá-
sárolhatók a jegyek

az önkormányzat tavaly a nőnap alkalmából egy gála-
koncerttel kedveskedett a városban élő hölgyeknek, 
amelyre a nagy népszerűség miatt rohamosan fogytak 
a regisztrációs Jegyek. erre való tekintettel idén már-
cius 8-án két időpontban is megrendezésre kerül a nő-
napi operettgála a dunakeszi szimfonikus zenekar és 
vendégművészek előadásában.

Nőnapi ajándék 
koncert Dunakeszin 
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Hubina Józsefné gyermekeivel 
(a kisebbik, Lajos, obonyost visel)

Asztalos Istvánné 
(K. László József 
községi bíró testvére) 
Gyurika fiával, 
aki obonyost visel

Szabó Ferenc községi esküdt családja 
(1914–1918)

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben 

Kisgyermekek Dunakeszin 
a 20. század elején
a 20. század eleJén a magyarországi falvakban – ahogyan dunakeszin is – a gyermeket isten áldá-
sának tartották, egyúttal azonban természetesnek is, az élet veleJáróJának. a csökkenő, de még 
mindig magas fokú gyermekhalandóság ellensúlyozására egy-egy családban nagy számú gyerme-
ket vállaltak. a régi dunakeszi családokban az első világháborút megelőzően 8-10, később az 4-8 
gyermek volt a Jellemző, és sokszor a legtöbbJük meg is érte már ekkorra a felnőttkort. 

A gyermeket születését köve-
tően megkeresztelték, ezáltal 
bekerült a közösségbe. A ke-
resztszülők a családból vagy 

a legszűkebb baráti körből kerültek ki. A 
gyermek nevét is rendszerint ebből a kö-
zegből nyerte. Keresztszüleiktől ajándé-
kot kaptak ekkor: kislánynak fülbevalót, 
kisfiúnak paplant, ruhát adtak; az anya 
a komaasszonytól rétest, a komától egy 
jó üveg bort kapott. Az egyévesnél fiata-
labb gyermek végig az édesanyjával ma-
radt, akire teljes mértékben rá volt utal-
va, miközben a nőnek ugyanúgy dolgoz-
nia kellett, mint a szülést megelőzően. 
Ezért a legjobb az volt, ha a kicsi sokat 
aludt, a rosszul alvó csecsemőknek kü-
lönféle főzeteket (pl. máklé) adtak. A 
gyerekeket sokáig szoptatták, mivel úgy 
gondolták, ettől erősebb lesz, illetve ter-
mészetes fogamzásgátlónak is tartották. 
Ezután tejbe áztatott kenyeret, majd ke-
nyérfalatkákat (pl. szalonnával) kaptak. 
Ha már az anya nem szoptatott, szaba-

dabban mozgott. A kicsit a nagyszülők-
re vagy a nagyobb testvérekre hagyta. A 
gyerekeket eleinte párnába pólyázták, 
majd egy sajátos, obonyosnak nevezett 
ruhadarabba öltöztették. Hároméves ko-
ruk után nemüknek megfelelő népvise-
letben jártak.

A gyerekeket a család – szülő, nagy-
szülő, idősebb testvér – közösen nevelte, 
akiket a kicsinek magáznia kellett, miu-
tán megtanult beszélni. Amíg nem vé-
geztek értékelhető (vagyis kenyérkereső) 
munkát, addig a gyerekek külön asztal-
nál étkeztek. A felnőttek beszédébe nem 
szólhattak bele, de ha kérdezték őket, 
mindig válaszolniuk kellett. A fegyelme-
zés elsősorban az édesanya feladata volt. 
A dunakeszi gyerekeket gyakorlatilag 
születésük pillanatától fogva vallásos ne-
velésben részesítették. Eleinte – elsősor-
ban – az édesanya otthon tanította őket, 
majd ünnepnapokon elmehettek szüle-
ikkel a templomba. A dunakeszi gyere-
kek 3-4 éves korukra tudták a fontosabb 
imákat, 5-6 évesen pedig már kellő is-
merettel rendelkeztek ahhoz, hogy részt 
vegyenek a közösség ünnepein is. A csa-
lád feladata volt, hogy a gyerek 6 éves ko-

rára elsajátítsa a közösség értékrendjét, 
ismerje a szokásokat. A vallásos nevelé-
sen túl a mindennapi életre is igyekeztek 
felkészíteni gyermekeiket: az első dolog, 
amit meg kellett tanulniuk, az a nevük, 
a szüleik neve és az illő köszöntés volt. 
Amennyiben egy gyerek nem köszönt il-
lendően, őt is, családját is megszólták. 

A szülőknek rendszerint nem voltak ha-
tározott nevelési elveik, csak azt tudták, 
milyen felnőttet kívánnak nevelni a gye-
rekből. Alapvető céljuk volt, hogy gyer-
mekük edzett, kitartó, munkára kész, tisz-
telettudó, tisztességes és vallásos felnőt-
té váljon, aki képes a paraszti életben fon-
tos teendők elvégzésére. A munka értékére 
nevelés szinte a bölcsőben elkezdődött. Az 
édesanya mondókákon és énekeken ke-
resztül tanította gyermekének a parasz-
ti élet fontos ismereteit. A kisfiúknak kü-
lönböző anyagokból (pl. csuhé, fa, szalma) 
szekeret, állatokat készítettek, a kislányok 
rongy- vagy csuhébabát kaptak.

A gyermekek hatéves koruktól kerül-
tek iskolába, ekkortól már kisebb mun-
kákkal is megbízták őket, vagyis véget 
ért a kisgyermekkor.

Dr. Kerekes Dóra történész 
Révész István Helytörténeti 

Gyűjtemény vezetője
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Borszéki Ferenc: jó érzéssel 
tekintek vissza a múltra

a közel negyvenötezres dunakeszin kevesen vannak, akik úgy ismernék a település feJlődésének történetét, az 
urbanizáció felé vezető út kihívásait, mint borszéki ferenc, a város egykori főépítésze, aki nemcsak szemtanúJa 
volt a nagy idők változásainak, hanem aktív szereplőJe is. a Januárban 80. születésnapJát ünneplő építészmérnök 
emlékezetében ma is élénken él, mekkora változást Jelentett, hogy az alig néhány ezres kis községben felépült az 
első három tízemeletes épület, elkezdődött a víz, gáz,- és telefonhálózat kiépítése. küzdelmesen szép idők voltak 
– mondJa némi nosztalgiával hangJában.

A fiatal dunakeszi épí-
tészmérnök szakmai 
pályája – mint napja-
inkban is oly sokak-

nak – Budapesten kezdődött, 
ám naponta a főváros déli olda-
lára ingázni fárasztó és időigé-
nyes volt már akkoriban is, így 
a Dunakeszin induló ÁÉV 43. 
számú Házgyárban jelentkezett 
munkára, aminek hamar híre 
ment a kis településen.

-  Még fel sem vettem a mun-
kát az új munkahelyemen, ami-
kor egy este korábbi lakásunk 
ajtaján megszólalt a csengő. A 
községi tanács akkori elnöke, 
Velner Lajos jött; „Nincs mű-
szaki emberünk, gyere hoz-
zánk dolgozni” – mondta, ami-
re én igent mondtam. Így kerül-
tem be a település fejlődésének 
vérkeringésébe, amely a hatva-
nas évek második felében kez-
dődött el. Addig egy csendes, 
alvó kis község volt. Dunakeszi 
arculata igazából 1975-ben kez-
dett megváltozni, ekkor kezdő-
dött a Fő út mellett három tíz-
emeletes és négyemeletes lakó-
telep építése a Nap utcában és a 
Tallér utcában. Ezek a nagy je-
lentőségű beruházások már a 

várossá válás előhírnökei vol-
tak, hiszen Dunakeszit 1977. 
április 1-jén nyilvánították vá-
rossá – idézi a település életét 
meghatározó Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa dön-
tését.  

A város egykori főépítésze 
szakmai részletességgel idézi fel 
a korszak műszaki és társadal-
mi elvárásait, igényeit, melyek-
nek igyekezett megfelelni a fő-
város szomszédságában elterü-
lő, kiváló adottságokkal rendel-
kező Dunakeszi. 

-  Már akkoriban rendkívül 
vonzó volt a település, jó volt a 
közlekedés a fővárosba, a nagy-
üzemek vonzották a munkavál-
lalókat, sorra épültek a lakótele-
pek. Óriási igény volt a korsze-
rű lakásokra. Egy pesti válla-
lat készítette a beépítési tervet. 
E szerint haladt a város kiala-
kítása az évek során, amely be-
vált, azóta is működik. A ter-
vekben háromezer lakás építé-
se szerepelt, de az OTP 2200-
nál leállította a beruházást. 
Egyébként az is jelzi a nagy üte-
mű fejlődést, hogy építészként 
közel 400 családi házat tervez-
tem Dunakeszin, köztük a sa-

játunkat a Kossuth Lajos utcá-
ban, ahol ma is élünk a felesé-
gemmel. Annak idején én ké-
szítettem el Dunakeszi első 
településrendezési tervét, me-
lyet négyévenként felül kellett 
vizsgálni. 

Rengeteg információval és 
tanulsággal teli beszélgetésünk 
során felidézi, hogy Dunake-
szi fejlődésében – még a rend-
szerváltozás előtt – Velner La-
jos után Török Sándor, majd a 
várossá nyilvánítástól Metykó 
Gyuláné volt a tanácselnök, őt 
követte Villási László. Dunake-
szi első polgármestere dr. Ör-
ményi László volt, aki 1992-ben 
nevezte ki városi főépítésznek 
Borszéki Ferencet.

-  Egészen 1999-ig, nyugdíj-
ba vonulásomig szolgáltam fő-
építészként a várost. Így főnö-
köm volt még polgármesterként 
Villási László és Kecskeméthy 
Géza is.  

Legnagyobb büszkeséggel 
Dunakeszi közműellátásának 
fejlesztéséről beszél. 

– Ez volt a vesszőparipám! Én 
kezdtem el a gázhálózat kiépí-
tését Antal Jánossal, a HNF vá-
rosi titkárával a Fő út és a vas-
út közötti területen. Nagyon 
szigorú feltételei voltak, nem 
volt egyszerű dolog. A hetve-
nes, nyolcvanas években kez-
dődött el a vonalas telefonhá-
lózat fejlesztése is. Ezer vona-
lat kaptunk, a pártbizottság és a 
tanács külön bizottságot hozott 
létre, hogy eldöntse az igénylők 
jogosultságát. Dunakeszin a Fő 
úti közvilágítás kiépítése a het-
venes évek elején valósult meg, 
melynek költségeit 80 százalék-
ban az Elektromos Művek fe-
dezte. Ennyi évtized távlatából 
visszatekintve még inkább úgy 
látom, hogy nagy idők, törté-
nelmi korszakok voltak a het-
venes, nyolcvanas évek. Ekko-

riban épült a Szakorvosi Ren-
delőintézet, melynek kivitelezé-
sét versenytárgyaláson nyerte 
el az építő cég. Új épületet és 
sportcsarnokot kapott a Rad-
nóti Miklós Gimnázium, meg-
épült a Liget utcai Tüdőgondo-
zó és orvosi rendelő. Az én ne-
vemhez fűződik a Hunyadi úti 
Piros óvoda, és a Posta utcai ál-
talános iskola korábbi épüle-
tének bővítése is, de a Szilágyi 
út, a Szent István út építése, a 
Szent Mihály templom mellet-
ti kis Posta terének kialakítása 
is, mint ahogy az Önkormány-
zat mögötti út építése is – sorol-
ja a jelentősebb fejlesztéseket, 
de közben arról is szót ejt, hogy 
a főépítész élete sem egyszerű.

-  Az eltöltött évek során a 
megvalósulások sajnos nem 
mindig az én szakmai igényes-
ségemnek megfelelően történ-
tek. De, amibe bele lehetett 
szólni, azt megtettem – mond-
ja elegáns tömörséggel fogal-
mazva, majd hozzátette kérdé-
semre: - Építészként számom-
ra az élet nagy tanulsága, hogy 
alapvetően szeretni kell azt, 
amit csinálok, csináltam. En-
nek tükrében büszkén, jó érzés-
sel tekintek vissza a múltra.

A rendkívül tartalmas, és jó 
hangulatú beszélgetés végén 
nem hagyhattam ki a kérdést, 
hogy nyolc évtized bölcsessé-
gével, távol a mindennapos hi-
vatali küzdelmek szorításától, 
hogyan ítéli meg a mai Duna-
keszit? 

-  Óriási a fejlődés, a város na-
gyon jó irányba halad, rendkí-
vül pozitív folyamatoknak lehe-
tünk tanúi. Nagyon örülök az új 
uszodának, iskolának, az épü-
lő bölcsödének, óvodának, a vá-
rosi úthálózat kiépítésének. Jó 
érzés végig menni Dunakeszin! 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress



19Dunakeszi Polgár

Dióssi Csaba 
polgármester, 
Sápiné Laczkó 
Gertrúd, és férje, 
valamint 
az életmentő 
Bereczki család

bereczki József és családJa életet mentettek. a polgármester elismerő szavakkal, aJándékcsomag-
gal és virággal köszönte meg a dunakeszi családnak az azonnali és feltétlen segítségnyúJtást, 
mely példaként szolgálhat mindenki számára. 

Dióssi Csaba személye-
sen fogadta az életmentő 
Bereczki-családot, akik 
2018. augusztus 11-én 

késő este megmentették egy buda-
pesti férfi, Sápi János életét.  -  Ki-
emelkedő dolog az, amit tettek – 
mondta polgármester a jelenlévő 
családnak.

Sápi János és felesége, Sápiné Lacz-
kó Gertrúd keresztlányuk esküvőjé-
ről tartottak hazafelé. A férj hátfá-
jásra panaszkodott, ezért felesége azt 
javasolta, álljanak meg, hogy leve-
gőzni tudjon. Ekkor Dunakeszin ha-
ladtak át éppen, ahol Sápi János el-
kezdett félrehúzódni autójával.

- A Mányoki Ádám téren rosz-
szullétem miatt megálltam, majd el 
is veszítettem eszméletemet. A mel-
lettem ülő feleségem ezt látva az au-
tóból kiszállva a Mányoki Ádám tér 
és a Zápolya utca sarkán lévő csa-
ládi ház kapujában tartózkodó tár-
saságtól kért és kapott segítséget. 
A társaság idősebb Bereczki József 
és családja volt, aki családi ünnep-
ség után kísérték ki a vendégeiket. 
A család és vendégeik, feleségem és 
később érkező családom elmondá-
sa alapján, azonnal és önzetlenül 

jött és segített. Volt, aki szívmasz-
százst csinálta, volt, aki a mentőt 
hívott, volt, aki a feleségemet igye-
kezett nyugtatni, volt, aki vizet és 
takarót hozott. Mint később a men-

tők és az orvosok mondták, az ő se-
gítségük nélkül nem éltem volna túl 
az infarktust. Hála nekik itt vagyok! 
Újra élek! – hangzottak a hálás sza-
vak – számolt be a dunakeszipost.

Sápiné Laczkó Gertrúd hozzátet-
te, hogy az életmentő család, a férje 
infarktusát követő kritikus első né-
hány percben rögtön segített, s va-
lószínűsíthetően ennek köszönheti a 
férje az életét.

Nem volt tapasztalatunk az élet-
mentésben, de tennünk kellett va-
lamit. Az egész család hozzájárult a 
sikeres életmentéshez – mesélte Be-
reczki József.

Sápi János és felesége tavaly au-
gusztusban – a csaknem tragikus 
estet követően – ünnepelték 41. há-
zassági évfordulójukat. A férfi janu-
árban ünnepelte születésnapját és 
egyben azon a napon érte el a nyug-
díjas korhatárt is. Mindezt nem él-
hette volna meg a Bereczki-család 
segítségnyújtása nélkül.

Fotó: KesziPress

Életmentő családnak mondott 
köszönetet a polgármester

Drámai percek a Mányoki Ádám téren
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Egykori londoni séf főz 
a Duna-parti szabad strandon

dunakeszi úJabb értékes környezettel gazdagodott a duna-parti szabad strand megnyitásával és folyamatos feJ-
lesztésével, amely a nyári hónapokban ezreknek nyúJt kellemes felüdülést, pihenési és sportolási lehetőséget. 
a sétánnyal, Játszótérrel, tanösvénnyel kiépített gyönyörű természeti környezet napJainkban már a téli évszak-
ban is sokak kedvenc helye, melynek vonzereJét tovább növeli a tavaly megnyílt wave box étterem. 

A hatalmas fák árnyékában meghú-
zódó éttermet üzemeltető fiatal 
csapat tavaly egycsapásra meghódí-
totta a vízparton pihenő dunakeszi-

ek szívét választékos kínálatával és azzal a kü-
lönleges élménnyel, hogy a strandolók óriás ki-
vetítőn nézhették az oroszországi labda-
rúgó világbajnokság mérkőzéseit.  

- Télen-nyáron nyitva vagyunk – tá-
jékoztat Bondár Viktor, a Wave Box ét-
terem főszakácsa, egyik tulajdonosa. - 
A nyári nyitva tartás mindenki számára 
természetes, de mi szerettük volna télen 
is kiszolgálni a közönséget. Az volt a cé-
lunk, hogy létrejöjjön egy törzsközönség, 
akik minden évszakban számíthatnak 
ránk, mi pedig rájuk. Ez egyfajta kölcsö-
nösség – mondja miközben megkavarja 
az üstben készülő illatos paprikáscsirkét. 

- Igen ám, de a téli hétköznapok szinte telje-
sen veszteségesek voltak, ezért valamit ki kel-
lett találnunk, hogy ebben az évszakban is le-
jöjjenek az emberek a szabad strandra. Egy is-
merősöm, aki hasonló egységet működtet a 
Balatonon, azt tanácsolta, hogy készítsünk 
bográcsos ételeket, mert az télen is bejön egy jó 
forralt bor kíséretével! Megfogadtuk, bejött! – 
mondja mosollyal az arcán, de erről árulkodik 
a jóízűen ebédelő vendégek látványa is. 

- Már van téliesített, fedett éttermünk is, de 
ha valaki kint akar étkezni, azt is megtehe-
ti. Jelenleg a hétvégi napokon fogadjuk a ven-
dégeket. Pénteken délután kettőkor, szomba-
ton tízkor, vasárnap pedig tizenegykor nyi-
tunk ki, de minden alkalommal este hat-
kor zárunk. Szombaton már reggel hatkor 

elkezdjük a főzést – ismerteti a részleteket.  
Az étterem kínálata igazán gazdag, melyben 
éppúgy megtalálható a közkedvelt bogrács-
gulyás, a paprikáscsirke galuskával, a cigány-
pecsenye, a brassói, a rántott hús, vagy mint a 
street-food szendvics, a hamburger, a hot-dog, 

és specialitásuk, a kürtöskalács is – mutatja az 
igényes kivitelű étlapot Bondár Viktor, aki sok 
helyen főzött már a világban, legutóbb nyolc 
évig Londonban, ahonnan gyermekük születé-
se hozta haza a családot.

A fiatal séffel kint, a csábítóan csalogató 
paprikáscsirke mellett beszélgetünk, melynek 
illata az arra sétálókat valósággal vonzza, akik 
közül két kisgyermek még az üstre is kíváncsi.

- Három éve élünk Káposztásmegyeren, a 
gyerekünk nagyon szereti a Dunát és hétvégé-
ken gyakorlatilag mindig ide járunk. Nagyon 
örülünk, hogy a megújult szabad strandon van 
egy új étterem, ami hétvégén is nyitva van. 
Kedvencünk a sajtos-tejfölös lángos, de a pala-
csintát és a kürtőskalácsot is imádjuk – hang-
zottak Bácsi Judit elismerő szavai, aki gyerme-

kével és barátnőjével látogatott el a dunakeszi 
szabad strandra, ahol azonnal szívükbe zárták 
a környezetet és az étterem kínálatát.

Egy másik társaság a szomszédos Gödről ér-
kezett, melynek hölgy tagjai voltak a „szóvi-
vők”, akik ugyancsak elismeréssel nyilatkoz-

tak a látványosan kiépülő Duna-part-
ról, a sétányról, az öles fák között létesí-
tett játszótérről, no és az étterem gazdag 
választékáról.  

Az elénk tárulkozó idilli kép is arról 
„mesél”, hogy Bondár Viktor és fiatal 
társai igényességükkel, fiatalos lendüle-
tükkel meghódították a téli Duna-par-
tot, a természetet kedvelő közönséget, 
akik szívesen fogyasztanak egy ízletes 
meleg ételt vagy szendvicset a Wave Box 
étteremben. 

- Ilyenkor, téli hétvégéken sokszor 
már 11 óra körül megkezdődik a roham, jön-
nek a játszótérről a kisgyermekes családok, 
a sétálók, a sportolók, a kirándulók, akik-
nek egyik kedvenc helye lett a dunakeszi Du-
na-part. Nyári napokon a legtöbben a stran-
dolók közül ülnek be egy ebédre, hűsítő sörre 
vagy fagyira. Az emberek szeretnek jókat enni, 
kellemes környezetben pihenni, kikapcsolód-
ni. Mindezt, itt a Duna-parton élvezhetik, akik 
szórakoztatására szívesen kínálunk fellépési 
lehetőséget helyi zenészeknek, művészeknek. 
Én pedig azt garantálom, hogy a Wave Box-
ban elfogyasztott ebéd felér egy igazi gasztro-
nómiai élménnyel, mert mi minden ételt házi 
alapanyagokból készítünk el – mondta Bondár 
Viktor, az étterem főszakácsa. Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Bondár Viktor főszakács
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Dér Győző és felesége

Évgyűrűk – Dér Győző 
szobrász életmű kiállítása

a magyar kultúra nap-
Ját követően nyílt meg 
az 1960 óta dunakeszin 
élő dér győző szobrász 
életmű kiállítása a voke 
József attila művelődési 
központ magyarság galé-
riáJában. a harangozó ka-
talin által rendezett tár-
lat közel ötven esztendő 
képzőművészeti munkás-
ságának termését össze-
gezi. az ünnepélyes meg-
nyitón a farkas ferenc 
kvartett tagJai működtek 
közre.  

Dér Győző városunk 
közéletének becses, 
példaadó személyi-
sége. Markáns, fér-

fias, szűkszavú, kiegyensúlyo-
zott ember. A zaj, a hírkeltés 
nem jellemzője. Az értékterem-
tés számára parancs. Jó a társa-
ságában lenni. A tárlaton közel 
öt évtized alkotó munkájáról 
kapunk átfogó képet. A lenyű-
göző gazdagságú kiállítás még-
is reprezentatívnak nevezhető, 
hiszen számos munkája külföl-
di és hazai barátok, megrende-
lők tulajdonába került.

Dér Győző valósághű alkotó. 
Munkái a mesterség tiszteleté-
ről vallanak. Elvont megfogal-

mazásai is közérthetőek. Egész 
pályáját az alkotókedv és mun-
kabírás jellemzi. 90. életévéhez 
haladva is erős tempót diktál 
magának. Szellemileg, lelkileg, 
fizikailag is lendületes. Művei-
vel, példájával jobbátevésre int 
bennünket. Teljesítményében 
nem csupán az örökölt gének, 
hanem a sport is nagy szerepet 
játszott: birkózó súlycsoportjá-
ban hatszoros magyar bajnok 
és a hazai válogatottba is meg-
hívást kapott.

 Sokféle anyaggal dolgozik: 
fát farag, fest, rézlemezt dom-
borít, csontból, üvegből, bőr-
ből is alkotás születik általa. 
Az anyagot és technikát álma-

ihoz igazítja. Hogy micsoda te-
hetséggel áldotta meg őt az ég 
és föld Ura – a képzőművésze-
ti alkotásokon túl – bizonyítják 
nyomtatásban megjelent ver-
sei, prózai írásai.

Dér Győző alkotásainak 
egyik ihlető forrása a magyar 
történelem. Mindig is izgatta 
a kérdés, hogyan formálódott 
a magyarság sorsa. Már az in-
dulása idején, az 1972-ben ké-
szített Busójárás vall erről. A 
mozgalmas, sok alakos, min-
den részletében pontosan ki-
dolgozott mű a török elleni 
küzdelmeket idézi. Több mun-
káján megjelenik az emberi-
ség egyik legnagyobb szerve-
zési teljesítménye, a honfogla-
lás. Művei sorában nagy hang-
súlyt kap elődeink találmányai 
közül a visszaforduló íjászat. A 
lovával szinte egybenőtt har-
cos megformálása – remekmű. 
Mesterművei közül is kiemel-
kedik az expresszív, drámai ha-
tású Nándorfehérvári diadal. A 
nagy, történelmet alakító tet-
tek mellett a számára mérv-
adó emberek arcmását is elké-
szítette. Ezekben az alkotások-
ban remek rajztudása, jó meg-
figyelőképessége jut érvényre. 
A portrék etikai tisztaságot, 
tartást sugallnak. Kiemelkedik 

közülük Dér Márton méltósá-
got sugárzó portréja és a ne-
künk irányt mutató Kisida Elek 
professzor arcmása.    

Dér Győző művészeté-
ben különösen fontos szere-
pet kap a ló. Ahogy ő is vallja: 
valamennyiünkben él valami 
nosztalgia a ló iránt. Évezrede-
ken át jóban és rosszban, élet-
ben és halálban, békében és há-
borúban, mulatságban- mun-
kában társunk volt a ló. A mes-
ter itt bemutatott munkáiban 
vall a lovakhoz fűződő benső-
séges kapcsolatáról.

Bár nem a ma nyíló tárlat tár-
gya, viszont az életmű részét ké-
pezik Dér Győző köztéri alko-
tásai. 1996 őszén a város egyik 
központi helyén, a 2. számú főút 
mellett az ő elképzelése alap-
ján jött létre a millecentenáriu-
mi emlékhely. Az itt felavatott 
kompozíció egyik eleme a mér-
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Kollár Albin

Lovaggá avatott festőművész
pest megye és dunakeszi kulturális értékeinek gazdagításáért a magyar kultúra lo-
vagJa címben részesült tuzson-berczeli péter a város Jeles festőművésze.

A Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány, a buda-
pesti Stefánia Palo-
ta Honvéd Kulturá-

lis Központjában rendezett ün-
nepi gála során XXIII. alkalom-
mal díjazta a Magyar Kultúra 
Lovagja cím adományozásával 
azokat a művészeket, irodal-
mi és közéleti személyisége-
ket, akik hosszú ideje kimagas-
ló szinten cselekszenek telepü-
lésük és a határon túli magyar 
kultúra gyarapításáért.  A Kul-
túra Lovagjainak avatása az idei 
esztendőben is a Magyar Kultú-
ra Napja Gála keretében zajlott. 
Ennek alkalmával a Magyar 
Kultúra Lovagja címmel ismer-
ték el Tuzson-Berczeli Péter, 
Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett festőművészt, a du-
nakeszi DunArt Képzőművé-
szeti Egyesület tagját.

Kérdésünkre Peti Sándor, 
a DunaArt elnöke elmondta, 
hogy a kitüntető címre az álta-
la képviselt civil szervezet, a je-
lölt tudtán kívül több mint négy 
éven át pályázott, amely az idei 
esztendőben sikerrel járt. Kü-
lönös öröm számukra, hogy 
Tuzson-Berczeli Péter szemé-
lyén keresztül Dunakeszi város 
egy újabb jelentős sikert tudhat 
magáénak, amelyhez a DunArt 
is hozzájárulhatott. 

Az idei kiírásra Európa és 
Ázsia több országából, kis te-
lepülések és nagyvárosok ci-
vil szervezetei és önkormány-
zatok, a kultúra szinte minden 
ágából 198 személy elismerésére 
tettek javaslatot. A Kultúra Lo-

vagrendje 13 országból felkért 
275 tagja a jelölések értékelé-
sét követően tette meg ajánlása-
it a Kuratórium számára. Az így 
kialakított 50 fős indítványt az 
alapítvány Tanácsadó Testülete 
bírálta el. A döntéshozók a Ma-
gyar Kultúra Lovagja cím oda-
ítélése során az idei évben első 
alkalommal dunakeszi alkotót 
is elismerésben részesítettek, in-
doklásuk értelmében:

„Tuzson-Berczeli Péter (Du-
nakeszi) festőművész harminc-
öt éves alkotói munkásságával 
és művészeti-közéleti tevékeny-
ségével jelentős mértékben hoz-
zájárult Pest megye és Duna-
keszi kulturális értékeinek gaz-
dagításához, a kortárs magyar 
festészet gyarapításához. Két-
százötven kiállítása, országos 
művészeti szervezetek tagsága, 
festészeti szakértői tevékenysé-
ge, valamint különböző díjak és 
a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetése jelzi a marosvásár-
helyi születésű művész aktivitá-
sát, együttműködő képességét. 
1991-től alkotásai adományo-
zásával a beteg gyermekek, ár-
vízkárosultak, hajléktalanok, a 
kultúrát és a sportot segítő jóté-
konysági programok támogató-
ja. A Magyar Művészeti Akadé-
mia köztestületi tagjainak sorá-
ba fogadta.”

Megkeresésünkre Tuzson-
Berczeli Péter elmondta, hogy 
a meglepettségen túl különösen 
értékes számára ez az elismerés, 
hiszen az egyéni sikereken túl-
mutat. Egyrészt a civil kezde-
ményezés okán, másrészt mivel 

elsősorban a közösségért vállalt 
szakmai-helyi értékgyarapító, 
több évtizedes munkát ismer-
ték el. Öröm számára Dunake-
szi jó hírének terjesztése és ér-
tékeinek gazdagítása, ami mel-
lett - szerény lehetőségein be-
lül nem csak országosan, de itt 
helyben is -, természetes módon 
támogat alkotásainak felajánlá-
sával közösségi célokat. Legyen 
szó közintézmény dekorálásá-
ról, jótékonysági bál támoga-
tásáról, helytörténeti vetélkedő 
vagy helyi ifjúsági zenei verseny 
díjfelajánlásról, de nem utol-
só sorban a DunArt Egyesület 
működésének segítéséről.

Az eddig elismertek öt föld-
rész 26 országából kerültek ki, 
többek között hazánkból olyan 
jeles személyiségek, mint: Dr. 
Papp Lajos emeritus professzor, 
Jókai Anna író, dr. Andrásfalvy 
Bertalan egyetemi tanár, Sütő 
András író, Mága Zoltán he-
gedűművész, Szvorák Katalin 
népdalénekes, Böjte Csaba fe-
rences szerzetes vagy a közel-
múltban elhunyt Kányádi Sán-
dor költő. 

A Kultúra Lovagjainak avatá-
sa a Magyar Kultúra Napja Gálá-
nak országosan jegyzett hagyo-
mánya. Az idei jeles eseményre, 
a Magyar Kultúra Lovagja cím-
ben részesült dunakeszi művészt 
családja mellett elkísérte Cso-
ma Attila, a Dunakeszi Önkor-
mányzat képviselő- testületének 
tagja, és Peti Sándor a javaslat-
tevő DunArt Képzőművészeti 
Egyesület elnöke.

(B. Szentmártoni)

téktartó talapzatra helyezett, 
nyugalmat, erőt sugárzó süttői 
mészkőtömb, amelyre a hét ma-
gyar honfoglaló törzs neve ke-
rült. Az emlékmű együttes má-
sik eleme - ősi szimbólum meg-
formálása – Dér Győző ihletett, 
precíz kopjafa alkotása. A mes-
ter a kopjafát a csúcsára faragott 
Szent Koronával, sajátos magyar 
létünk jelképével, szakrális jel-
lé alakította. Dér Győző másik 
megvalósult térszobrászati ter-
vén Dunakeszi történetét fa-
ragta meg. A több mint öt mé-
ter magas, településünk védő-

szentjét is megjelenítő kompozí-
ció a főtérre került. A mű sokak 
által látogatott helyen „mesélt” 
múltunkról. Néhány év múl-
va megváltozott a tér funkciója 
és a szobor sorsa méltatlan for-
dulatot vett: a térről eltávolítot-
ták és a gondatlan tárolás miatt 
részben elpusztult.  Dér Győző 
keserűen, de felindultság nélkül 
tudomásul vette a veszteséget, 
azonban alkotó ereje nem ren-
dült meg. A benne rejlő lehető-
ségek kibontakoztatására, újabb 
művek létrehozására összponto-
sította figyelmét. Ma is az alko-
tás öröme hajtja előre. Mindany-
nyiunk örömére. 

A megnyitót követően az al-
kotót hűséges, odaadó társa, fe-
lesége és barátai köszöntötték.

A kiállítást 
megnyitotta 

és a tudósítást írta: 
Kollár Albin

Fotó: Vörös István
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TEKERŐS 
Gyerektáncház

értő kezekben szépen szól 
a tekerőlant. a különle-
ges hangzásával elJát-
szott népdalok saJátos 
zenei élményt nyúJtanak. 
ha pedig több hasonló 
hangszert szólaltatnak 
meg egyszerre, például a 
tekerős barátok, akkor 
adott a lehetőség, hogy a 
gyermek és felnőtt hall-
gatóság akár táncra is 
perdülhet. 

Mindez megvaló-
sul a Fő téren talál-
ható „A Kávéház-

ban” a március 3-án, 16.30-
kor kezdődő farsangi Teke-
rős Gyerektáncházban. A 
zene és tánc mellett népi já-
tékok, kézműves foglalko-
zás, hangszerbemutató is gaz-
dagítja a délutánt. A program 
szervezői Farkas-Mezei Zsó-
fia népijátszóház-vezető és fér-
je, Farkas Szilárd, aki a Tekerős 
Barátok zenekar tagja. 

A kétgyermekes házaspár-
ral felsőgödi otthonukban be-
szélgettünk. Szilárd, aki gé-
pészmérnök, korábban hat évig 
egyesületben néptáncolt, s im-
már tizenöt éve játszik tekerő-
lanton. A Tekerős Barátok egy 
közösség, melyet a tekerő mint 
hangszer, és a tekerőmuzsika 
szeretete tart össze. Tagjai kö-
zül többen zenélnek az idén 30 
éves Magyar Tekerőzenekar-
ban is. 

Négy éve Kozsuch Zsolt atyá-
val közösen rendeztek egy ad-
venti koncertet a Szent Mihály-
templomban, ami rendkívül si-
keres volt. Ott találkoztak a ká-
véház akkori tulajdonosával, 
akinek megtetszett az együt-
tes, és sikerült elindítani az 
együttműködést. Szerveztek 
egy táncházat, mely ezután 

havi rendszerességgel ismétlő-
dő eseménnyé alakult. Célkö-
zönségük korábban és jelenleg 
is az óvodás- és kisiskolás korú 
gyermekek és családjaik.

Zsófia, aki építészmér-
nökként dolgozik, elvégez-
te a Hagyományok Háza 
népijátszóház-vezető képzését, 
és a táncház keretén belül kéz-
műves foglalkozást tart. Az el-
múlt években készült többek 
között nemezvirág, falovacs-
ka, csuhéangyal, szalmadísz, 
papírsárkány. Fő szempont a 
természetes anyagok használa-
ta, régi népi mesterségek meg-
ismertetése.  Az idei évtől be-
kapcsolódott a programba Tő-
kei Krisztina óvodapedagógus, 
aki az „Így tedd rá!” módszer-
rel tanítja a táncot, éneket, népi 
játékokat.

A szervezők célja, hogy gye-
rekek és szüleik közösen meg-
éljék, megszeressék a népze-
ne és a népművészet világát, 
amely rengeteg kincset rejte-
get. Ehhez az A Kávéház folya-
matosan biztosítja számukra a 
hangulatos helyszínt. Köszö-
net érte!

(További információk: 
https://www.facebook.com/
groups/363191050694194/)

 
Katona M. István
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Március 1. péntek 
18:00 óra

FFAMI Összművészeti Gála 
műsor

Támogatói jegyár: 500,-Ft

Március 2. szombat 
13:00 óra

Dunakanyar Hangja I. 
VÁLOGATÓ

Március 8. péntek 16:00, 
valamint 19:00 óra

Nőnapi Koncert

Március 9. szombat 
10:30 óra

Dunakeszi Teátrum:
Halász Judit koncert

Március 9. szombat 
16:00 óra

Dunakanyar Hangja II. 
ELŐDÖNTŐ

Március 9. szombat 
19:00 óra

Uray György Színház:
Egy asszony két vétkecskéje

Jegyár: 1800,-Ft

Március 10. vasárnap 
14:00 óra

Papagáj kiállítás

Március 12. kedd 18:00, 
valamint 20:30 órakor

Dumaszínház:
Hadházi László önálló 

estje „Megyünk a levesbe” 
címmel

Jegyár: II. előadásra 3600,-
Ft (I. előadásra minden jegy 

elkelt!)

Március 14. csütörtök 
18:00 óra

A DunaArt Képzőművészeti 
Egyesület kiállításának 

megnyitója

Március 16. szombat 
18:00-21:00 óráig

Dunakanyar Hangja III. 
DÖNTŐ

Március 22. péntek 
11:00-18:00 óráig

Városi VÉRADÁS

Március 23. szombat 
20:00 óra

Dunakeszi Teátrum:
Ismerős Arcok koncert

Március 24. vasárnap 
19:00 óra

Uray György Színház: 
Örkény: Egyperces novellák

Jegyár: 1800,-Ft

Március 26. kedd 
19:00 óra

Nyitott Akadémia: dr. Almási 
Kitti előadása

„Elvárások szorításában” 
címmel

Jegyár: 2400,-Ft

Március 30. szombat 
9:00-13:00 óráig

BABABÖRZE

Március 31. vasárnap 
19:00 óra

Babják Színjátszó Stúdió: 
„A pillangók szabadok” c. 
előadása Jegyár:1800,-Ft

VOKE  (2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu
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Szicíliai jutalomúton 
egy dunakeszi diák

szép sikert ért el a dunakeszi széchenyi istván 
általános iskola diákJa, szita martin a tavalyi 
tanévben: a kosáry domokos történelemverseny 
országos döntőJének 1. helyezettJe lett. a verseny 
győztesei és felkészítő tanáraik Jutalma egy négy 
napos szicíliai kirándulás volt, melyre most febru-
árban került sor.

Az utazás, de maga a vetélkedő is 
izgalmas élményeket nyújtott. 
Ezen a versenyen magyarorszá-
gi és határon túli magyar okta-

tási intézmények 7–10. évfolyamos diákjai 
mérték össze tudásukat. Az egyes évfolya-
mok versenyzőinek más-más történelmi 
korszak tananyagából, valamint a Rubicon 
történelmi folyóirat egyes cikkeiből kellett 
felkészülni. A 7. osztályosok az 1867-es ki-
egyezéstől a trianoni békediktátumig tartó 
időszakot dolgozták fel, s a több száz ver-
senyző négy fordulóban adott számot tu-
dásáról. Az utolsó két fordulóra a 7.-8. osz-
tályosok számára a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum konferenciatermében került 
sor; az elődöntőn 19 versenyző, a végső for-
dulóban pedig hat diák vett részt. Itt már 
nemcsak történelmi ismeretekre, de föld-
rajzi, művészettörténeti tájékozottság-

ra, sőt színészi-improvizációs képességek-
re is szükség volt. A rendkívül sok játékos 
feladat között szerepelt például a triano-
ni békeszerződésen elhangzott érvek meg-
jelenítése: ebben a feladatban Szita Mar-
tin Apponyi Albert szerepében vitázott 
a Georges Clemenceu-t megszemélyesítő 
szegedi diákkal. A jó hangulatú vetélke-
dő résztvevői végül mindannyian Rubicon 
folyóiratokat, történelmi tematikájú köny-
veket és videófilmeket kaptak ajándékba, a 
győztesek pedig izgatottan várták a febru-
ári jutalomutat.

Az utazás időpontja nem volt vélet-
len, hiszen Szicíliában februárban már 
koratavaszi  időjárás van. Így a magyar 
télből a 16-18 C0-os melegbe érkeztünk 
Cataniába, illatos narancs- és citrusligetek 
közé. A Földközi-tenger legnagyobb szi-
gete bővelkedik  látnivalókban, így zsú-

folt volt a programunk. Szicília történelme 
rendkívül változatos: elsőként a görögök 
gyarmatosították és hoztak létre itt gazdag 
városokat, majd a Római Birodalom hódí-
totta meg. A későbbi évszázadok során Bi-
zánc, azután az arabok fennhatósága alá 
került, majd francia, német és Habsurg-
uralom következett, míg a 19. században 
önálló királysággá vált. Az egyes történel-
mi korszakok mind nyomot hagytak Szi-
cílián. Szírakuzában – mely egy időben a 
Földközi-tenger térségének legerősebb gö-
rög városa volt – megcsodáltuk az ősi bel-
várost, mely ma a Világörökség része. Itt a 
híres keresztény katedrális Pallasz Athéné 
ókori görög templomának maradványai-
ra épült, a város kövei alatt pedig a keresz-
tényüldözések katakombái idézték a múl-
tat. Különleges élmény volt megtekinteni 
Taorminában a 15 ezer néző befogadásá-
ra alkalmas görög színház romjait, melyet 
Csontváry híres képéről ismertünk. A tör-
ténelmi és építészeti emlékekkel való is-
merkedés mellett számos egyéb kaland-
ban is részünk volt: leereszkedtünk az 
Alcantara-szurdok szikláihoz, átgyalogol-
tunk a tengeren Isola Bella szigetére, majd 
másnap megpróbáltunk feljutni az Etna 
krátereihez. Ez utóbbi sajnos nem sikerült, 
ugyanis vihar támadt a hegyen, autóink el-
akadtak a nagy hóban. De a sziget egyéb 
látnivalói, no meg a finom szicíliai édessé-
gek kárpótlást nyújtottak.

Sok élménnyel szolgált ez a különle-
ges utazás. A versenyen elért eredményé-
ért Koncz Edina tanárnőnek, az utazás tá-
mogatásáért pedig a Széchenyi István Is-
kola Szülői Alapítványának is hálásak va-
gyunk. Köszönjük!

Bodnár Zsuzsanna
magyar – történelem 

szakos taná



27Dunakeszi Polgár

Újabb sportág 
a VSD-nél, kendóval 
bővül a repertoár!

„a magyar kendó a világ élvonalába tartozik, a sportág nagy-
Jai között tartanak minket számon, mégis sokak számára 
ismeretlen még ez a sport” – kezdi németh péter, a szakág úJ 
vezetőJe. egy igazán kemény küzdősportról van szó, amelyet 
egyesületi keretek között idén Januárban kezdtünk el felépí-
teni a városi sportegyesület dunakeszivel. péterről tudni ér-
demes, hogy volt válogatott kerettag versenyző, 3 danos fia-
tal mester, aki maga is városunk lakóJa és három kisgyermek 
apukáJa. ő avat be minket most az úJ vsd-s sportág megalaku-
lásának részleteibe! 

- Miről szól a kendó? 
- A kendó a szamuráj kard-

forgatás művészete, egyben a 
japán kultúra része is. Egyfe-
lől egy kemény, ’full contact’ 
küzdősport, ami komoly fel-
készültséget igényel a verse-
nyeken. Olyan képességeket, 
készségeket fejleszt, amely 
idővel a sportoló személyisé-
gének részévé is válhat, így az 
élet minden területén kama-
toztatható tudást ad: kitar-
tás, koncentráció, éles és nyi-
tott elme, edzett test, fegye-
lem, küzdeni tudás, tisztelet 
és tanulás. Ez így talán több is 
mint sport!

- Mikor érdemes próbálkoz-
ni vele?

- Gyerekkorban elkezdeni 
természetesen előny, hiszen 
egyből a fejlődési szakaszokba 
tud kapcsolódni a kendó fej-
lesztő ereje. De felnőtt korban 
is „csodákra képes” az em-
berrel és hosszú, kiegyensú-
lyozott életutat biztosíthat. A 
kard kezelésének tanulása ál-

tal, életünk problémáinak ke-
zelését is tanuljuk – tartja egy 
régi japán mondás. 

- Mit érdemes tudni a ma-
gyar kendóról?

- Többszörös Európa-baj-
nok és VB bronzérmes vá-
logatottunk, valamint egyé-
ni versenyzőink csodálatos 
eredményei annak is köszön-
hetőek, hogy a Magyar és a 
Japán Kendó Szövetség már 
majd negyven éve kiváló vi-
szonyt ápol és sok nagyszerű 
mestert képeztek ki nekünk 
azért, hogy átadhassák tudá-
sukat. A mostanra beérett fi-
atal versenyzők feladata: gya-
rapítani a sikereket, fejleszteni 
az utánpótlást és elkezdeni ki-
nevelni a jövő újabb bajnoka-
it, kendósait. Ezzel a szándék-
kal érkezik a kendó Dunake-
szire is, és a VSD segítségével 
remélem, mostantól sok kis fi-
atal, vagy felnőtt érdeklődővel 
találkozunk az edzéseken. 

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

Kecskés Zoltán: 
„Célunk, hogy 
megragadjunk 
a középmezőnyben”

derült égből villámcsapásként érte a hír a vs dunakeszi lab-
darúgó csapatának szurkolóit, amikor pár nappal ezelőtt ki-
derült, távozik ifJabb albert flórián a vezetőedzői posztról. a 
válás békés volt, és a megye i-ben Játszó gárda már úJ szakem-
ber, kecskés zoltán irányításával készül a tavaszi szezonra.

Amikor egy szűk-
szavú közlemény 
jelent meg a VS 
Dunakeszi olda-

lán arról, hogy távozik klub 
megye I-es felnőtt csapatá-
nak vezetőedzője, Ifj. Albert 
Flórián, bizony megijedtek a 
szurkolók, és azonnal talál-
gatni kezdték a távozás okát. 
Nem véletlen, hiszen nagyon 
megszerették a szakembert, 
aki rengeteget tett a város 
labdarúgásáért: egyrészt fel-
juttatta a csapatot a megye 
I-be, másrészt meghatározó 
szerepe volt a klubnál dolgo-
zó edzői gárda továbbképzé-
sében.

A szurkolókat sietett meg-
nyugtatni Temesvári István, 
a VSD elnöke, aki elmondta, 
barátsággal váltak el a szak-
embertől, aki egy olyan le-
hetőséget kapott az élettől, 
amit nem akart elszalaszta-
ni, de egyszerre két helyen 
nem tudott volna száz száza-
lékosan helyt állni. Elismer-
te ifjabb Albert Flórián ered-
ményes és hatékony munká-
ját, ugyanakkor hozzátette, 
néhány játékos is távozott a 
tavaszi szezonra készülő csa-
patból. Ennek ellenére úgy 
véli, nem eshetnek kétség-
be, és ha kell, bátran nyúlnak 
majd a különböző korosztá-
lyos csapataikban játszó te-
hetségekhez.

A vezetőedzői posztra 
Kecskés Zoltánt szerződtet-
te a klub, aki elődjéhez ha-
sonlóan ismert NB I-es lab-
darúgómúlttal rendelkezik 
– több mint 150 mérkőzést 
játszott a magyar első osz-
tályban az Újpest, a Ferenc-
város, az MTK és a Volán szí-
neiben –, többszörös magyar 
bajnok és Szuperkupa-győz-
tes, valamint A licences edző.

„Egy ütőképes csapa-
tot vehettem át, amely Fló-
ri munkájának köszönhető-
en újoncként is megállta a 
helyét a bajnokságban. Nem 
is lehet más célunk, csak az, 
hogy az őszi szezonban elért 
8. helyet megőrizzük, azaz 
megragadjunk a középme-
zőnyben, illetve megpróbál-
junk annyi pontot szerezni a 
február 23-án induló tavaszi 
idényben, mint amennyivel 
fordult a gárda a téli pihenő-
ben” – jelentette ki lapunk-
nak Kecskés Zoltán, aki heti 
négy alkalommal tart edzést 
a csapatnak.

Mindenesetre nem lesz 
egyszerű dolga abban, ha el 
akarja érni a kitűzött célt, 
ugyanis négy stabil kezdőjá-
tékos is eltávozott a klubtól, 
köztük a két legeredménye-
sebb támadó is – a hatgólos 
Maka Alex és az öt találatot 
elért Zsivóczky-Pandel Péter 
–, akiknek a pótlása nem lesz 
egyszerű feladat.

„Mondanom sem kell, 
hogy a távozókat nagyon ne-
héz lesz pótolni, annak elle-
nére, hogy négy új játékos is 
érkezett a klubhoz. Idő kell 
ahhoz, hogy őket beépítsem 
a csapatba, de ebből van most 
a legkevesebb, hiszen már-
is itt van a nyakunkon a tö-
köli bajnoki találkozó. A vé-
delem volt a csapat erőssége 
ősszel, és az az elképzelésem, 
hogy még letisztultabb, tuda-
tos védekezésből kiinduló já-
tékunkkal megálljuk majd a 
helyünket” – fogalmazott az 
új vezetőedző.

A csapat az őszi szezont a 
8. helyen fejezte be 22 szer-
zett pontjával a tizenhat csa-
patos bajnokságban.

M. L.
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Kovásznától Zangláig 

ÖNKÉNTESKÉNT INDIÁBAN 
Kőrösi Csoma Sándor nyomában

a rákóczi szövetség és a keresztény értelmiségiek szövetségének meghívására 2019. Január 22-én a kovásznai 23 
éves konnát árpád, az elte régészeti intézetének idén végzős hallgatóJa tartott fényképekkel gazdagon illuszt-
rált élménybeszámolót a kőrösi csoma sándor általános iskola auláJában szép számban megJelent hallgatóság 
részére. az ifJú régész a csoma szobáJa alapítvány keretében négy hetet önkéntesként dolgozott zanglában.

A zanglai kolostor a 
Zanszkár folyó közelé-
ben található, a Hima-
lájának egy mai napig 

viszonylag elzárt, nehezen megkö-
zelíthető vidékén. Ebben az észak-
indiai kolostorban 1823-24-ben 
Kőrösi Csoma Sándor 16 hónapot 
töltött a tibeti nyelv tanulmányo-
zásával. 

Kárpáti Zoltánné igazgató asz-
szony bevezetőjében elmondta, 
hogy különös izgalommal készült 
az alkalomra, hiszen iskolájuk 
névadójának emlékét is felidéz-
hették ezzel az előadással. Kőrö-

si Csoma Sándor szellemi és fizi-
kai teljesítménye a mai napig pél-
daként szolgálhat valamennyi ma-
gyar ember számára. Kollár Albin, 
a Rákóczi Szövetség helyi szerve-
zetének tiszteletbeli elnöke a csa-
lád régi barátjaként méltatta Ár-
pád fiatal kora ellenére elért eddi-
gi nagyszerű eredményeit és fel-
idézte a Kovásznán minden évben 
megrendezett Csoma-konferenci-
ák emlékét is.

Konnát Árpád elmondta, hogy 
elsősorban Csoma emléke előtt 
való tisztelgésből, a keleti népek és 
kultúrák megismerése, illetve ka-

landvágy miatt döntött úgy, hogy 
részt vesz a zanglai önkéntes mun-
kában. Elhatározásában az is mo-
tiválta, hogy a nagy tudós szülőhe-
lyéről, az egykori Háromszék vár-
megyéből még nem volt önkéntes 
Zanglában. A motivációra és a ki-
tartásra szüksége volt, hiszen há-
romkörös felvételit kellett telje-
sítenie a részvételhez, és számos 
támogatót is meg kellett nyernie, 
hogy céljai teljesüljenek. 

Már az indiai helyszínre való el-
jutás is kalandos volt, de az elvég-
zendő munka során még több ki-
hívásnak kellett megfelelni. A 
résztvevőket megérkezésük után 
kettesével, hármasával családok-
nál szállásolták el. Többen a he-
lyieket tanították angol nyelvre, 
míg ő építési munkálatokban vett 
részt. A falu melletti buddhista 
zárda területén egy szolártermet 
kezdtek építeni, a 2018-as évre az 
alapozás volt tervbe véve. Árpád 
elmondta, hogy indiai tapaszta-

latai jelentős hatást gyakoroltak 
gondolkodásmódjára. Elsősorban 
azt tudatosította magában, hogy 
mennyire hálás lehet jelenlegi 
életkörülményeiért, hiszen Indi-
ában emberek sokaságát látta eu-
rópai szemmel nézve felfoghatat-
lan mélyszegénységben élni. Tes-
ti és lelki erőben is gyarapodott a 
négy hét fizikai munka és a közel 
két hét magashegyi túra után.

Bátorság! – felelte Árpád arra a 
kérdésre, hogy mit üzen a fiatalok-
nak, mit kell tenniük, hogy elérjék 
álmaikat? Minden fiatalban le-
gyen meg a bátorság, hogy a kitű-
zött és elérni kívánt céljaikat meg-
valósítsák és a nehézségektől ne 
ijedjenek meg. Azt ajánlotta, hogy 
minden ifjú  válasszon magának 
példaképet, olyan személyt, aki-
nek az élete, munkássága segítsé-
get nyújt abban, hogy megvalósít-
sák álmaikat. 

Dr. Lakatos István Antal
Kőrösi Csoma Sándor 
16 hónapot töltött a tibeti 
nyelv tanulmányozásával
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A VSD korfball szakosztály tagjai

Tizenháromezren korcsolyáztak a főtéren
vidám fiatalok örömteli hangJát zengte a főtéri Jégpálya, akik Jól begyakorolt mozdulatokkal sportoltak a ki-
váló minőségű Jégen a tv kamerák előtt. a vs dunakeszi korfball szakosztály lelkes tagJai vezetőJükkel, nagy 
bandorral az élen egy remek úJítással ismét világgá röpítették a város Jó hírét. a kiváló korfball szakedző egy 
úJ sportágat alkotott a korcsolyázás és a korfball ötvözése révén, mégpedig a Jégkorfballt, amely felkeltette a 
digi sport stábJának az érdeklődését is.

Egy példa a sok közül, hogy mi-
lyen nagy népszerűség övez-
te idén is a főtéri fedett jégpá-
lyát, amely 2018. november 30-

tól egészen 2019. február 3-ig szolgálta ki a 
sportolni, a korcsolyázni vágyókat.  

- A látogatottság a tavalyihoz hason-
ló volt. Ebben a szezonban is mintegy 13 
ezren korcsolyáztak Dunakeszi főterén – 
nyilatkozta érdeklődésünkre Illés Luca, 
az országszerte több mobil jégpályát üze-
meltető Jégpályák Center Kft. képviseleté-
ben, aki elmondta, hogy más, nagyváros-
okhoz viszonyítja is kimagasló a dunakesziek 
aktivitása. 

- Számunkra szinte természetes -, hiszen 
a folyamatos visszajelzések is azt mutatták -, 
hogy kicsik és felnőttek egyaránt nagyon meg-
kedvelték a fedett korcsolyapályát. Két éve, 
amióta mi üzemeltetjük a jégpályát, csak po-
zitív véleményeket hallottunk. Igaz, hogy sokat 
tettünk ezért a kedvező megítélésért. A pályát, 
a jég minőségét folyamatosan karbantartottuk, 
a karácsony előtti időszakban még az előírtnál 
is többször, hiszen óriási volt az érdeklődés – 
mondta a cég képviselője. 

Illés Luca azt is elárulta, hogy az előző évben 

használt korcsolyákat újakra cserélték, mely-
nek köszönhetően még kellemesebb élményt 
jelentett a felhasználók számára az adventi vá-
sárral körbevett pályán korcsolyázni, élvezni 
a mozgás, a sportolás örömét. Majdnem min-
den második látogató bérelt korcsolyát – tud-
tuk meg. 

– Ez volt az önkormányzat célja, ezért dön-
tött a jégpálya megnyitása mellett, mert ko-
rábban sokaktól hallottuk; Budapestre utaz-
tak, hogy élvezhessék e népszerű téli sportot – 
mondta Sipos Dávid, a Polgármesteri kabinet és 
a Programiroda vezetője, aki a szülési szabad-

ságát töltő korábbi vezetővel, Szabó Ka-
talinnal és munkatársaival együtt sokat 
dolgozott a főtéri jégpálya és adventi vá-
sár sikeréért. 

- Az évek óta jól bevált gyakorlat sze-
rint hétköznap délelőtt az iskolák tanu-
lói korcsolyázhattak díjmentesen, délután 
és hétvégén pedig a nagyközönség élhe-
tett a lehetőséggel. A dunakesziek egy jel-
képes összeg, 500 forint ellenében. A di-
ákok utaztatására autóbuszt biztosított 
az önkormányzat, költségét a város fizet-
te. Mi is érzékeljük, hogy a lakosság köré-

ben nagyon népszerű ez a szolgáltatás, melynek 
színvonalával elégedettek, amit kifejezésre is jut-
tatnak. Ezért az önkormányzat elkötelezett ab-
ban, hogy a 2019/2020-as esztendő téli idősza-
kában is felépíttesse a jégpályát a IV. Béla király 
téren, amit már ezekben a hónapokban meg kell 
pályáztatnunk, mivel egyre több városban igény-
lik a mobil jégpálya megnyitását. Az a település, 
amelyik csak ősszel kezd a szervezésbe, az biztos, 
hogy nem jut pályához. Mi már ezekben a napok-
ban egyeztettünk az iskolákkal, hogy a következő 
idényben mikor szeretnék igénybe venni a főtéri 
jégpályát – tájékoztatott Sipos Dávid.  

 Vetési Imre

• Pest megye 2018 - 2019. évi diákolimpia I kor-
csoportjában 4. Virág Levente (Szent István 
Ált. I.)
• A 40. Pest megyei országos nyílt sakkverseny 

4. fordulójában a I. korcsoportban: 4. Virág Le-
vente
• III. korcsoportban: 3. Turbucz András (Rad-
nóti)

SAKK
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Csuka Alexandra a mérkőzések többségében ellenállhatatlan  

NŐI KÉZILABDA

Csuka Alexandra 110 góllal vezeti 
az NB II góllövőlistát 

városi sportegyesület dunakeszi női kézilabda csapata 2018 őszét az első helyen zárta. góllövésben a 28 éves csu-
ka alexandra, kitűnő Játékos, magasan vezeti az nb ii északi csoportJának góllövőlistáJát 110 góllal. csapatban 
irányító szerepkörben Játszik, vele beszélgettem.

A szüleid támogatták a kézi-
labdát, ez mennyire játszott 
szerepet a pályafutásodban?

- Családunkban a kézilab-
da szeretete hagyományos-
nak mondható. Nagypapám 
és testvére is kézilabdázott. 
Anyukám nagynénje pedig, 
nagypályás kézilabda váloga-
tott volt. Szüleim és a testvé-
reim is űzik, űzték ezt a spor-
tot. Mióta az eszemet tudom, 
szeretem a kézilabdát. Ami-
kor kicsi voltam, alig vártam, 
hogy elkezdhessek kézilab-
dázni. Akkoriban csak nyolc 
éves kortól volt erre lehetőség.

- Mit adott neked eddig a 
kézilabda?

- Hosszú lenne felsorolni mit 
is adott számomra, az életem 
része lett. De röviden rengeteg 
élményt, sikert, nagy csatákat.  
Megismerhettem remek edző-
ket, játékosokat, szurkolókat 
és szakmai stábtagokat. 

- Pályafutásod során hol 
játszottál és milyen ered-
ménnyel és élménnyel?

- Az első csapatom a Vasas, 
majd a Vasas ASI csapata volt.  
Utánpótlás szinten országos 
bajnokságokat nyertünk. Egy 
rövid kitérőt tettem Budaka-
lászra, ahol több korosztály-
ban is kipróbálhattam magam, 
itt Rigó Zoltán vezette csapata-
inkat.  14 évesen Dunaújváros-

ba igazoltam Mátéfi Eszterrel, 
Kovács Péterrel és Imre Vil-
mossal, remek volt a szövetségi 
kapitánnyal is együtt dolgoz-
ni. Dunaújvárosban játszot-
tam 2006-ban az első NB I-es 
mérkőzésemet; bemutatkoz-
hattam a felnőtt nagycsapat-
ban. A Dunaferrből, Siófokra 
kerültem, ahol tagja voltam az 
NB I-be jutó gárdának, mellyel 
sikerült is bent maradnunk az 
első osztályban. BSE csapatá-
val is sikerült az NB I-be fel-
jutnunk és bent maradnunk, 
itt két szezont játszottam. Leg-
nagyobb sikereim közé tarto-
zik, hogy az MTK-val Magyar 
Kupa négyes döntőbe jutot-
tunk, negyedikek lettünk. A 
csapatnak és nekem is óriási 
élmény volt.

- Strandkézilabdában nagy 
sikert értél el?

- Igen, a teremkézilabda 
mellett megismerkedtem ko-
molyabb szinten a strandkézi-
labdával is. A Magyar strand-
kézilabda válogatottal Dániá-
ban, 2013 júliusában, Európa 
Bajnoki címet szerezhettünk. 

- Minden sportoló rémálma 
a sérülés?

- Engem is utolért a 2014-
es szezon elején, sajnos súlyo-
san megsérültem, csak a sze-
zon végére sikerült felépül-
nöm. Az MTK után, a Vasas-
ban folytattam pályafutásom a 
másodosztályban, igazi edző-

legenda volt az edzőm, Csík 
János személyében. Sajnos a 
felkeszülés során ismét súlyos 
sérülést szenvedtem. A Vasas 
után Szentendrére kerültem, 
egy igen családias csapatban 
játszottam és két év után úgy 
döntöttem, hogy Dunakeszi-
re igazolok, ahol édesanyám 
Csuka Zsóka lett az edzőm. 
Célunk a bajnokság megnye-
rése.

- NB II góllövőlistáját nagy 
fölénnyel vezeted, (s ez öröm) 
mik a további terveid?

- Örülök, hogy a góllövő lis-
tát vezetem, de számomra ez 
egy másodlagos dolog, mert a 
legfontosabb, hogy a csapato-
mat tudjam segíteni.  Átlago-
san 10 gólt lőttem, a legtöbbet 
a KASE ellen, 13-at. Örülök, 
hogy minden mérkőzésen ott 
vagyok a legjobb góllövők kö-
zött, ezt szeretném tavasszal 
folytatni. 2005 óta 1200 gólt 
dobtam.  A cél, feljutni az NB I 
/B-be. A sikersorozatot tavasz-
szal is folytatni akarjuk.

- Hogy érzed magad Duna-
keszin?

- Nagyon jól érzem magam 
Dunakeszin és örülök, hogy 
egy színvonalas, folyamatosan 
fejlődő egyesülethez kerülhet-
tem, ahol minden feltételt biz-
tosít az elnökség és a városve-
zetés. 

 Solymosi László
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