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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

Hozza el balkonládáját és a nálunk 
vásárolt virágokkal mi beültetjük…

Az ültetéshez felhasznált virágföldet 
AJÁNDÉK-ba adjuk!!!

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

A kitüntetettek Dióssi Csaba polgármester társaságában 

Az idei városi kitüntetéseket és díjAkAt ünnepi kép-
viselő-testületi ülés keretében március 28-án ad-
ták át a vOke József attila művelődési közpOntban.      

A megjelenteket – köztük Dióssi Csaba polgármes-
tert, a képviselő testület tagjait, valamint a ki-
tüntetetteket – Szabó Eszter, a Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársa köszöntötte. A Himnusz 

eléneklése után Dióssi Csaba elnökletével a testület egyhan-
gú szavazással elfogadta az egyetlen napirendi pontot, az el-
ismerések átadását.

Ezt követően a polgármester mondta el gondolatait:
– Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, külön kö-

szöntöm díszvendégeinket, az idei kitüntetettjeinket és a 
barátokat, rokonokat. Kitüntetéseinkkel szeretnénk meg-
köszönni és elismerni a városunkért végzett eddigi kivá-
ló munkájukat. Számunkra nagyon fontosak az Önökhöz 
hasonló emberek, akik aktív szerepet vállalnak közössé-
günk összefogásában és építésében. Egy település büszke-
ségét a benne élők eredményei adják. Mi bátran mondhat-
juk, hogy Dunakeszi Önöknek is köszönhetően egy büszke 
város, amelynek lakói mögött valódi teljesítmény áll. Bízom 
benne, hogy a jövőben is sikeresen építjük együtt Dunake-
szit és öregbítjük jó hírnevét. A közösség érdekében tovább-
ra is számítunk munkájukra. Jó egészséget, kitartást, erőt és 
sok sikert kívánok Önöknek.    

A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kivételes te-
hetségű növendékei – Oroszki Tamás és Kováts-Szőcs Bene-
dek (fk. Dr. Domoszlai Erzsébet) a Kállay Gyula által adomá-
nyozott zongorán Grieg illetve Dohnányi egy-egy bravú-
ros művét szólaltatta meg, Bangó Géza hegedűn Csajkovsz-

kij Valcer című darabját játszotta el magas színvonalon (fk. 
Dobai Szabolcs).            

A nagyszerű előadást követően kezdődött az elismeré-
sek átadása. A díjakat és kitüntetéseket Dióssi Csabától és a 
képviselő testület egy-egy tagjától vehették át a saját szakte-
rületükön illetve a városért nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyért a következők:

Kitüntetésben 
és díjban részesültek: 

Dunakeszi Város Díszpolgára – Kállay Gyula 
Dunakeszi Város Díszpolgára – Dr. Szentléleki Károly

Dunakeszi Városért kitüntető cím – Eich László
Dunakeszi Városért plakett – Dunakeszi Diófa Nagy-

családosok Egyesülete 
Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj 

– Pállné Kovács Mária
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj 

– Bálintné Horvát Ibolya 
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj – Becze Ágnes

Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj 
– Dr. Ercsei Katalin

Dunakeszi Városi Közművelődési Díj 
– Duszáné Majtényi Alice

Dunakeszi Sport Díj – Dobos Gábor

Az ünnepség a Szózat hangjaival fejeződött be, majd a fo-
gadáson Dióssi Csaba mondott pohárköszöntőt, melyben 
ismételten elismerését fejezte ki a díjazottaknak és kitünte-
tetteknek.  Katona M. István

Fotó: sunnyphoto.hu

Nemzeti ünnepünk alkalmából 
átadták a városi kitüntetéseket
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A kormány célja, 
hogy javuljanak 
a hazai 
demográfiai 
folyamatok

a gyermeket vállaló családOk 
ma már sOkkal JObb anyagi kö-
rülmények között élnek, mint 
2010-ben, ezt ma már felelősség-
gel kiJelenthetJük, és a statisz-
tikák is minket igazOlnak – fO-
galmazOtt a lapunknak adOtt 
interJúban tuzsOn bence, a pest 
megyei 5. számú választókerü-
let Országgyűlési képviselőJe. 
mint mOndta, a kOrmány célJa 
az, hOgy a gyermeket vállaló 
családOk helyzete még tOvább 
JavulJOn.

– Milyen alapokon nyugszik a 
családvédelmi akcióterv?

– Miután a családokról szóló nem-
zeti konzultációban felmértük a ma-
gyar emberek véleményét a családtá-
mogatásokkal kapcsolatban, világos-
sá vált, hogy jelentős többség egyet-
ért azzal, hogy segíteni kell a magyar 
családok, a fiatalok gyermekvállalá-
sát. Ennek nyomán szavazta meg az 
Országgyűlés a családvédelmi akció-
terv intézkedéscsomagját. Ezzel is je-
lezni kívánjuk, hogy mi nem egy más 
vallású, bevándorló, idegen népesség 
betelepítésével akarjuk megoldani 
Magyarország demográfiai problé-
máit, hanem épp ellenkezőleg, a ma-
gyar fiatal nemzedékeket kívánjuk 
felkarolni, hogy megvalósíthassák 
álmaikat, családot alapíthassanak, és 
sok gyermeket nevelhessenek.

– Egybeesik ez a mai fiatalok igé-
nyeivel és szándékaival?

– Minden felmérés eredményei azt 
jelzik, hogy a fiatalok, amikor csa-
ládot alapítanak, sokkal több gyer-
meket szeretnének, mint ameny-
nyi később valóban meg is születik. 
A mi felelősségünk tehát, hogy meg-
teremtsük számukra a feltételeket, 
a megfelelő jogi környezetet ahhoz, 
hogy valóban annyi gyermeket vál-
lalhassanak, amennyit szeretnék fel-
nevelni. Másfelől pedig már az elő-
ző két ciklusban is azon dolgoztunk, 

hogy csökkentsük a szülők vállá-
ra nehezedő terheket, vagyis azon, 
hogy a gyermekvállalás anyagi ter-
hei ne okozzon gondot a fiatalok szá-
mára. Ennek eredménye az is, hogy a 
gyermeket vállaló családok ma már 
sokkal jobb anyagi körülmények kö-
zött élnek, mint 2010-ben, és ezt a 
statisztikák is igazolják. Ezt ma már 
felelősséggel kijelenthetjük, és a szá-
mok, az eredmények minket igazol-
nak. A mi célunk azonban az, hogy 
a gyermeket vállaló családok helyze-
te még tovább javuljon.

– Melyek azok az intézkedések a 
családvédelmi akciótervben, ame-
lyek azokat a fiatalokat igyekeznek 
előnyös helyzetbe hozni, akik még 
nem nevelnek gyermekeket, hanem 
csak most készülnek a családalapí-
tásra?

- Várhatóan nagy lesz az érdeklő-
dés a júliustól elérhető Babaváró tá-
mogatás iránt. Ez tulajdonképpen a 
fiatal családok gyermekvállalási tá-
mogatása, ami tízmillió forint ösz-
szegű, kamatmentes, szabad fel-
használású kölcsönt jelent, ami há-
rom gyermek vállalása esetén vissza 
nem térítendő támogatássá alakul át. 
A kormány célja, hogy javuljanak a 
hazai demográfiai folyamatok, és azt 

hiszem, hogy ez is egy olyan intézke-
dés, amely úgy szélesíti ki azok kö-
rét, akik élhetnek a kedvezményes 
lehetőségekkel, hogy közben való-
ban előnybe hozza őket.

– Kormányzati részről rendszere-
sen hangsúlyozzák, hogy a bölcső-
defejlesztési program folyamatos. 
Mit kell ez alatt értenünk?

– A bölcsődefejlesztési program 
célja, hogy a jelenlegi ötvenezer férő-
helyet hetvenezerre bővítésük, tehát 
ez egy hosszabb távra szóló nagyobb 
kezdeményezés. A jelenlegihez ké-
pest húszezerrel növeljük a bölcsődei 
kapacitások számát, így végül 2022-
re nyílhat meg a hetvenezredik férő-
hely hazánkban. Ez azonban nem-
csak építkezéseket, intézménybőví-
téseket jelent, hanem egy alaposan 
átgondolt feladatvállalás, vagyis egy-
úttal azt is jelenti, hogy gondosko-
dunk a megfelelő szakemberek biz-
tosításáról a bölcsődékben, továb-
bá áttekintjük azok finanszírozási 
rendszerét is, de megemeljük a ma-
gán- és a családi bölcsődék támoga-
tását is. Ez tehát egy komplex, össze-
tett feladat, amelynek megvalósítása 
több évbe telik majd.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy a fiatalok annyi gyermeket vállalhassanak, 
amennyit szeretnék – mondta lapunknak Tuzson Bence

Nemzeti sorskérdésekről 
kell dönteni
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Változás történt néhány helyi szavazókörben 

Dicsőséges tavaszi hadjárat 
a Mogyoródi Sándor-

huszárokkal 

2019. május 26. 
Európai Parlamenti 

képviselők választása

a dicsőséges hOnvédő tavaszi hadJárat 1849. április 
2-tól máJus 21-ig tartOtt a fő hadszínterén, melynek 
sOrán a magyar hOnvédsereg óriási, ám nem telJes ka-
tOnai sikert ért el. a 170 éve történt eseményekre em-
lékeztek április 8-án dunakeszin, ahOvá ferenczi JánOs 
huszár alezredes vezetésével lOvagOltak be a mOgyO-
ródi sándOr-huszárOk. 

az európai parlamenti képviselők választását máJus 23-
26. között tartJák az unió tagállamaiban, hazánkban 
2019. máJus 26-án lesz a vOksOlás, mellyel kapcsOlat-
ban dr. mOlnár györgytől, a dunakeszi helyi választási 
irOda vezetőJétől kértünk táJékOztatást, aki elmOndta, 
hOgy több szavazókörben haJtOttak végre raciOnalizá-
lást a 2018-ról 2019-re történt váltOzásOk miatt.

A korhű katonai ruhába öltö-
zött hagyományőrzők dél-
ceg csapatát a kíváncsi ér-

deklődéssel rácsodálkozó óvodá-
sok serege várta a Március 15. té-
ren. A régmúlt idők, ám soha nem 
feledhető hős honvédek emléke 
előtt tisztelgő város nevében Sza-
bó József önkormányzati képviselő, 
és a Dunakeszi Programiroda kö-
zössége fogadta a Mogyoródi Sán-
dor-huszárokat. Ferenczi János – a 
kölcsönös köszöntés után – rövid 
beszédében elmondta, hogy emlé-
kezni jöttek, s reményét fejezte ki, 
hogy a ma ifjúsága is méltóképpen 
ápolja majd a hősök emlékét. 

A huszár alezredes két tablót 
adott át Szabó Józsefnek a duna-
keszi átvonulás emlékére, melye-
ken a korábbi eseményeket örökí-
tették meg. Ezt követően a Mogyo-
ródi Sándor-huszárok képviselője 
megkoszorúzta az 1848-49-es em-
lékművet.

A „hivatalos” program után a 
gyerekek megismerkedhettek a hu-
szárok fegyverzetével, de a bátrab-
bak meg is simogathatták a lova-
kat. 

- Az 1849-es Tavaszi hadjárat 
során Görgey Artúr fővezér sere-
géből egy portyázó egység kivál-
va - Mogyoród és Fót érintésével - 

Dunakeszin térképezte fel, hogy a 
térségben vannak-e ellenséges ala-
kulatok. A felderítő csapat a Dunán 
átkelve, a szigeten folytatta katonai 
tevékenységét, majd Vácnál újra át-
kelt a folyón, hogy a fő csapathoz 
csatlakozva részt vegyen az oro-
szok ellen vívott győztes ütközet-
ben – elevenítette fel a 170 éve tör-
tént eseményt Ferenczi János, aki 
a Dunakeszi Polgár érdeklődésére 
küldetésükről így beszélt: 

– Ez a mi hagyományunk, ez 
a mi kultúránk, melyet meg kell 
őriznünk, és be kell mutatnunk a 
felnövekvő nemzedékek számá-
ra. Éreztetni kell az emberekben, 
hogy ezek mi vagyunk. Amikor 
huszár ruhát öltök, akkor úgy ér-
zem, hogy egy kicsit a lelkemet is 
átöltöztettem. Eleink emlékét őriz-
ni kell, amihez kell egy belső embe-
ri tartás – hangoztatta a délceg hu-
szárkapitány.  

A Mogyoródi Sándor-huszárok 
a megemlékezés és tisztelgés után 
elindultak, hogy a dunai komppal 
átkeljenek a szigetre, hogy az elöl-
járó „parancsát” teljesítve feltérké-
pezzék a terepet, és Vácnál csatla-
kozzanak a győztes csatát meghívó 
csapatokhoz.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jelenlegi önkormányzati beru-
házások, az utóbbi idők lakos-
ságszám-változása, valamint 

az előző választások tapasztalatai 
eredményeképpen szükséges volt 
a szavazókörök racionalizálásá-
ra, melyet a Dunakeszi Helyi Vá-
lasztási Iroda a 2019. évi Európai 
Parlament tagjainak választására 
végzett el. Legnagyobb változás, 
hogy az 1. sz. szavazókör a Ma-
gyarság Városi Sporttelepre (Fő 
út 145.) került át, illetve megszűnt 
az Eszterlánc Óvoda - János ut-
cai Tagóvodájában a szavazási le-
hetőség. Új szavazókört a Válasz-
tási Iroda nem alakított ki, azon-
ban városon belül jelentős átcso-
portosításokat hajtott végre, ezért 
kérjük, hogy minden választópol-
gár figyelmesen olvassa el a Nem-
zeti Választási Irodától kapott ér-
tesítőt! Amennyiben valaki nem 
kapott ilyen értesítőt, a 2120 Du-
nakeszi, Fő út 25. szám alatti ön-
kormányzati ügyfélszolgálaton 
személyesen kérhet tájékoztatást, 
kollégáink ki fogják tudni nyom-
tatni az értesítő szelvényt – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Molnár 
György.

 A Dunakeszi Helyi Választá-
si Iroda vezetője elmondta, hogy 
a választási határnapok tekinteté-
ben is történtek változások, me-
lyek az alábbiak lettek. 

Fontos változás, hogy az átje-
lentkezés végső határideje a vá-
lasztás hetének pénteki napjáról 

szerdai nap 16 órájára került át,  az 
EP választás tekintetében egészen 
pontosan 2019. május 22. 16 órá-
ra. Ezen időpontot követően sze-
mélyesen vagy ügyfélkapus azo-
nosítással csak a kérelem vissza-
vonására van lehetőség, 2019. má-
jus 24-én, 16 óráig.

A mozgóurna iránti kérelmet az 
irodához:

- levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten leg-
később május 22-én 16 óráig,

- személyesen vagy ügyfélka-
pus azonosítással interneten má-
jus 24-én 16 óráig, vagy

- május 24-én 16 órát követően 
ügyfélkapus azonosítással inter-
neten május 26-án 12 óráig,

a szavazatszámláló bizottság-
hoz:

- meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelke-
ző személy általi kézbesítéssel a 
szavazás napján, május 26-án, leg-
később 12 óráig lehet benyújtani.

Külképviseleten történő szava-
zásra vonatkozó kérelmet 2019. 
május 17-én 16 óráig adhat be, aki 
a kérelem beadása után mégis Ma-
gyarországon szeretne szavazni, 
az május 22-én 16 óráig visszavon-
hatja kérelmét.

 Bármilyen, a választást érintő 
egyéb kérdés esetén a valasztas@
dunakeszi.hu e-mail címen a Vá-
lasztási Iroda munkatársai tudnak 
tájékoztatást nyújtani.

A szerk.
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dunakeszi közbiztOnsága az OrszágOs átlagnál JObb, 
a bűncselekmények száma az utóbbi időben ötven szá-
zalékkal csökkent, amely a várOsi rendőrkapitányság 
bűnmegelőző és felderítő tevékenységének köszönhe-
tő, amit az önkOrmányzat nagyra értékel. 

a közelmúltban elindítOtt magyar falu prOgram pályázati lehetőséget kínál a nagyObb települések számára 
is feJlesztési célJaik megvalósítására. dunakeszi a helyi piacOk pest megyében prOgram keretében 148,3 millió 
fOrintOt nyert, melyből megúJul, és kiépül a repülőtéri út végénél, az ipari park mellett, péntekenként nyitva 
tartó termelői kispiac.

Dióssi Csaba márci-
us 27-én két élet-
mentő és egy bűn-
cselekmény elköve-

tését megakadályozó rendőrnek 
mondott köszönetet. A polgár-
mester elismerését fejezte ki a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kötelékében szolgálatot teljesí-
tő rendőröknek, akik hatékony 
és eredményes tevékenységükkel 
hozzájárulnak a város közbiz-
tonságának megszilárdításához, 
a lakosság szubjektív biztonság-
érzetének növeléséhez. A város-
vezető jóérzéssel beszélt arról, 
hogy hetente – átlagosan - egy-
két kisebb bűncselekményt kö-
vetnek el a városban. 

– A tények, a számok azt mu-

tatják, hogy jóval jobb Dunake-
szi közbiztonsági helyzete, mint 
azt a tényeket, a valóságot ke-
vésbé ismerők gondolják – tette 
hozzá Dióssi Csaba.

Az önkormányzat kiemelt kér-
désként kezeli a lakosság köz-
biztonságát, melynek érdeké-
ben minden támogatást megad 
a rendőrségnek, s egyben elisme-
ri a példaértékű rendőri helytál-
lást. A lakosság megfelelő tájé-
koztatása érdekében az önkor-
mányzat a Dunakeszi Rendőrka-
pitánysággal együttműködve a 
városi honlap (www.dunakeszi.
hu) „Közbiztonság” menüpont-
jánál hetente feltünteti azokat a 
mindenki számára nyilvános in-
formációkat, amelyek Dunake-

szi - Pest megye egyik legbizton-
ságosabb településének - közbiz-
tonsági helyzetét érintik.

Dióssi Csaba polgármester el-
ismerésben részesítette Juhász 
Ádám, rendőr főtörzsőrmestert 
és Gánóczi Viktor főtörzszászlós 
körzeti megbízottakat, akik éj-
szakai járőrszolgálat közben ész-
revették, hogy a gyártelepi gya-
logos vasúti felüljárónál a síne-
ken fekszik egy magatehetetlen, 
sérült férfi. A járőrök azonnal 
cselekedtek, és még a vonat ér-
kezése előtt lehúzták a vágányról 
a férfit, akinek ez által megmen-
tették az életét.

A harmadik jutalmazott 
Wrendőr törzszászlós, aki szol-
gálaton kívüli napon észrevet-

te, hogy egy férfi bűncselekmény 
elkövetésére készül. Megfigye-
lés közben felismerte a körözés 
alatt álló személyt. A törzszász-
lós szolgálatba helyezte magát, 
és azonnal értesítette a rendőr-
kapitányságot és a helyszínre ér-
kező kollégái segítségével elfog-
ták a férfit, akiről kiderült, hogy 
budapesti lakosként a főváros-
ban több bűncselekményt köve-
tett el.

Az Önkormányzat számára 
nagyon fontosak a hasonló áldo-
zatkész emberek, akik aktív sze-
repet vállalnak Dunakeszi lako-
sainak személyi biztonsága és ér-
tékeik megőrzésében.

A szerk.
Fotó: KesziPress

A lapunknak nyilatkozó 
Dióssi Csaba polgármes-
ter elmondta, hogy a pá-

lyázati forrásból kulturált kör-
nyezetet alakítanak ki. A terület 
térkőburkolatot kap, árnyékolók-
kal ellátott árusítóhelyeket építe-
nek ki, elkészülnek a Kispiac mű-
ködtetéséhez szükséges tároló he-
lyiségek, kiépül az elektromos-, 
víz-, szennyvízhálózati rendszer, 
valamint a WC is az új parkolók 
építésével együtt. 

A polgármester kitért a 
Facebookon megjelent vélemé-
nyekre is, melyek többsége nem 
érti, hogy miért nem a lakóte-

lep szívében – az évek óta torzó-
ként – éktelenkedő piacot újít-
ja fel a város, alakít ki egy modern 
bevásárlócsarnokot, amelyre óriási 
igénye van a lakosságnak. 

- Az Önkormányzat is ezt szeret-
né, melynek megújítására már ter-
vek is készültek. Sőt, a „vásárcsar-
nok” tulajdonosai közöl néhány-
tól megvásároltuk a tulajdonré-
szét, ám még mindig azok vannak 
többségben, mintegy 60 százalékos 
50 százaléknál valamivel kisebb 
arányban, akik nem hajlandók el-
adni tulajdonrészüket, vagy irreá-
lisan magas összeget kérnek érte. 
Az Önkormányzat pedig kizárólag 

hivatalos értékbecslés alapján tehet 
vételi ajánlatot, ám ennek mértéké-
től lényegesen eltér a tulajdonosok 
igénye, amit közpénzből nem fizet-
hetünk ki – hangsúlyozta a város-
vezető.   

Dióssi Csaba kiemelte; a város-
nak is az a célja, hogy megszerezze 
a lakótelepi piac többségi tulajdon-
részét, melynek érdekében 2017-
ben már áldozott 25 millió forintot 
a képviselő-testület döntése alap-
ján. Sajnos ez a folyamat megtor-
pant a fentebb jelzett okok miatt. 

A polgármester szerint a Repü-
lőtéri út végénél megújuló termelői 
Kispiac lehet az első lépés azon az 

úton, melynek végén majd sikerül 
egykoron felépíteni a Barátság úton 
egy modern, minden igényt kielé-
gítő vásárcsarnokot. 

- Meggyőződésem, hogy ezt az 
élet ki fogja kényszeríteni, me-
lyet az Önkormányzat pályáza-
ti források elnyerésével együtt tud 
csak felépíteni a következő öt év-
ben, melynek bekerülése költsé-
ge több milliárd forint. A lakosság 
ezirányú természetes igényének ki-
szolgálása érdekében mindent el-
követünk a jövőben, miként tettük 
ezt napjainkban a Kispiac felújítá-
sáért - húzta alá Dióssi Csaba pol-
gármester. V. I.

Életmentő rendőröket 
köszöntött 

a polgármester

A fejlesztésre 148,3 milliót nyert a város
Megújul a Repülőtéri úti termelői Kispiac
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körzeti képvi  selőink jelentik

Ahogy már előzetesen jelez-
tem, a tavasz beköszöntével 
megkezdődnek a város terve-
zett beruházásai. Aki a Duna so-
ron sétál, láthatja, hogy elkez-
dődött a Duna-parti „Napközis 
Tábor” területén a nyíltvízi ka-
jak-kenu edzőközpont építése. 
Az épület több féle funkcióval 
bír majd, de fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a tervek úgy készül-
tek, hogy a nyári táboroknak 
továbbra is helyet tudjon adni, 
sőt a kerítés odébb vitelével 
még több hely lesz a gyerme-
kek számára. Az idei évben (az 
építkezési munkálatok miatt) 
Roska Péter táborvezető úrral 
egyeztetve a Szent István Álta-
lános Iskolában lesz megtart-
va a nyári tábor, de jövőre újra - 
a már felújított - Duna-parti tá-
borban lesznek a gyerekek. 

Ezen sorok írásakor is szeret-

ném figyelmükbe ajánlani vá-
rosunk balatonakarattyai üdü-
lőjének gyermek sporttábora-
it, amelyeket az Önkormány-
zat Sportigazgatósága szervez. 
A felhívás megtalálható a vá-
rosi honlapon, valamint a vá-
rosszerte kihelyezett óriáspla-
kátokon. 

A járdaépítési program kere-
tében elindult a Bem utcai járda 
tervezése. Az útjavítások felmé-
rése és javítása szakaszosan, de 
ezzel együtt ütemezetten tör-
ténik. Ezzel kapcsolatban ismé-
telten arra kérem a kedves la-
kótársakat, hogy az úthibákat 
jelezzék az ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu e-mail címen, a 

Dunakeszi App mobilalkalma-
záson keresztül, vagy számom-
ra a lenti elérhetőségemen. A 
közterületek faültetési prog-
ramja a vegetáció megindulá-
sával, a szakemberek javasla-
tára őszig szünetel. Természe-
tesen, aki jelzi számomra fa-
ültetési igényét, annak az őszi 
időszakban biztosítva lesz a fa-
csemete. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el, az Önök fel-
adata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását. Ha már a kör-
nyezettudatosságnál tartunk, 
bizonyára Önök is megtalál-
ták postaládájukban az Önkor-

mányzat „Zöld Dunakeszi Prog-
ram” 4 oldalas, összefoglaló ki-
adványát, amelyből részletesen 
tájékozódhatnak többek között 
a faültetésről, a szelektív hul-
ladékgyűjtésről és a városi vi-
rágültetési programról is. A ki-
advány online is elérhető váro-
sunk honlapján:  

www.dunakeszi.hu oldalon.
Tájékoztatom Önöket, hogy 

következő fogadóórám idő-
pontja 2019. április 25. 18.00 
óra, helyszíne a Radnóti Miklós 
Gimnázium.

Igényeiket az alábbi e-mail-
ben jelezzék számomra:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
 Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves Lakótársaim!

Kedves Lakótársaim!

Az Önkormányzat és lakos-
ság számára nagyon fontos a 
Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz 
Béla utcai csomópont bizton-
ságossá tétele. A Kossuth utca 
változatlanul számozott orszá-
gos főútvonal, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. tulajdona, de 
a városvezetés úgy döntött, 
– mint arról már korábban is 
beszámoltam -, hogy önerő-
ből két gyalogátkelőt épít ki a 
rendkívül forgalmas, a gyalo-
gos közlekedés szempontjá-
ból balesetveszélyes csomó-
pontban. A tervek elkészültek, 
jelenleg engedélyezés alatt 
vannak, az Önkormányzat ki-
írta a közbeszerzési pályáza-
tot, melynek eredményeként 
kiválasztja a kivitelezőt. Új ele-
me a tervnek, hogy a keresz-
teződés kissé átalakul. Dióssi 
Csaba polgármesterrel, Somo-
di Istvánnal, a Városüzemel-
tetési Osztály vezetőjével és  

Sipos Dávid polgármesteri ka-
binet- és Programiroda vezető-
vel négyesben tárgyaltuk meg 
lehetőségeket, melyek jobban 
szolgálják a lakosok érdekeit. 
Ennek eredményeként mind-
két buszmegállót buszöbölbe 
helyezik, a Budapest felé köz-
lekedő busz megállója átke-
rül a Széchenyi utcai kereszte-
ződésen túlra, s a Tóvárosnál 
rámpa épül, így akadálymen-
tessé válik a ki- és behajtás a 
gyalogosok számára.

A város nagy részében már 
kiépült a térfigyelő hálózat. A 
Tóvárosban azért nem épült 
ki, mert a rendszert a Digi mű-
ködteti, de a Tóvárosban a Te-
lekom a szolgáltató. Az Ön-
kormányzat levelet írt a Tele-
komnak, hogy engedélyezze 
a hálózat kiépítését. Remél-
jük részükről nem lesz akadá-
lya, hogy a Térfigyelő rendszer 
a Tóvárosban is működhessen.

A városi  buszközlekedéssel  
kapcsolatban több kérés, ész-

revétel érkezett  hozzám a Tó-
város és a Toldi-dombliget la-
kóitól. A panaszok legfőbb 
oka, hogy egyes járatokra több 
órát is kell várni, vagy csak az 
egyik irányba közlekednek, 
visszafelé nincs járat. Az em-
berek egy része a gyaloglást 
választja, a másik része ezért 
ül inkább kocsiba. Úgy láttuk a 
Városüzemeltetési Osztály ve-
zetőjével és Sipos Dáviddal, el-
érkezett az idő, hogy egyezte-
téseket folytasson a városve-
zetés a buszszolgáltatóval az 
útvonalak bővítéséről és egy 
új busz forgalomba állításáról. 
A szolgáltató nyitott a városve-
zetés javaslataira. 

A fák, cserjék igénylését le-
het nálam e-mailen jelezni a 
következő adatok megadásá-

val: név, lakcím, telefonszám, 
az igényelt fa/cserje darabszá-
ma. Az alábbi fafajtákból lehet 
választani: gömbjuhar, gömb-
kőris, gömbszivar, gömbakác 
vérszilva, babérmeggy, tuja.  
A telepítésnél azt is figyelem-
be veszik, hogy azon a terüle-
ten milyen fák vannak, ezért az 
igénylésnél erre is gondolja-
nak. A listán már többen is sze-
repelnek. Várom a további ké-
réseket, hogy minél zöldebb 
legyen környezetünk.

A közvilágítással kapcsola-
tos problémákat az Eurovill 
Kft-nek kell jelezni. Elérhe-
tőségeik a következők: tele-
fon: 06-80/980030, e-mail: 
kozvilagitas@kozvilagitas.hu 

Ezúttal is köszönöm a szóbe-
li és írásbeli jelzéseket, észre-
vételeket. Kérem, hogy ezután 
is keressenek meg minden, kö-
zösségünket érintő kérdéssel. 

Telefonos elérhetőségem: 
+36/20 9377653

E-mail címem: bocsak.vera@
mail.com

Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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körzeti képvi  selőink jelentik

 - A Tábor-Dr. Fűzi J. utca találko-
zásában az 50 méter hosszúság-
ban kért szegélycsere munkála-
tait a Penta elvégezte

- A körzet fedett buszmeg-
állóiból három címen kért pa-
dok kihelyezése felől érdek-
lődtem

- Térfigyelő kamerák kihelye-
zésének időpontja miatt az osz-
tályhoz, majd Erdész Zoltán al-
polgármester úrhoz fordultam. 
Érdeklődésemre tájékoztatott, 
hogy a Klapka utcai gyalogos 
felüljáró közelében a kihelye-
zésre a II. ütemben kerül sor

- Varsói utca 16. előtti fák 3 
méteres magasságában való 
megvágása felől kérdeztem az 
illetékest, majd az ELMŰ alvállal-
kozójának felszólítását kértem

- A Tábor-Bajtárs utca sarokra 
ígért új KRESZ táblák kihelyezé-
sének időpontja végett nyújtot-
tam be megkeresésemet

- A végleges helyreállítá-
si munkálatokra emlékeztet-

tem a DMRV illetékesét – Alkot-
mány- Hunyadi sarok –, majd 
az osztály intézkedését kér-
tem. A külsős vállalkozónak a 
melegaszfaltozás elvégzése és 
a még mindig zörgő aknatető 
helyreállítása van még hátra

- Ismételt érdeklődés a gyár-
telepi megálló Klapka utcai ol-
dalán kért támfal felújításának 
időpontja miatt

- A Királyhágó utca 38. előt-
ti szegélyezési munkálatokat el-
végezték

- Fák gallyazásának kérelme: - 
Kádár utca 1. a lakók vihar okoz-
ta félelmük miatt újabb intéz-
kedést kértek - Tábor utca 21. 
hárs és akácfák gallyazása, mely 
munkálatok elvégzése feledés-
be merült /előzőleg 2018 őszé-
re lett ígérve/ - Varsói utca 16. 
előtti fák megvágásának újabb 
kérelme 

- A körzet ellenőrzése során 
észleltem csőtörést. A József 
utca 1. előtt a csatornafedélen 
keresztül ömlött a víz. A helyre-
állítást még aznap este elvégez-
ték a Csatornázási Művek dol-
gozói

- A Tábor-Bajtárs saroknál lévő 
gyalogos átkelőhelyet jelző új 
KRESZ táblák és az előjelző táb-
lák kihelyezésére március végé-
re kaptam ígéretet

- A körzet kátyúzási munkála-
ta megtörtént, egyedül a Klapka 

utca 35 és 42. előtt szükséges a 
kátyúk megszüntetése   

- Az ígért határidőt tartotta a 
vállalkozó, mivel hó végére be-
fejezte a Hunyadi utca 19/B előt-
ti csatornafedél körüli aszfalto-
zást  

- 25 utcában az utca névtáb-
lák pótlását, 4 címen a tartóosz-
lopok és 1 helyen a Zalán-Köl-
csey sarkon lévő „Behajtani Ti-
los” KRESZ tábla oszlopának 
visszaállítását, egyben a Klap-
ka utcai vízelvezető árok elején 
a szemét lerakását tiltó tábla ki-
helyezését kértem    

- A Brassói utca 1. előtti árok 
helyreállítását az osztály, míg 
az ingatlan előtti betontömb 
elvitelét a vállalkozó felé jelez-
tem  

- Térfigyelőkamera kihelyezé-
sét jeleztem, melyre a Mányoki 
Ádám téri szelektív hulladék-
gyűjtőnél van szükség. Az egyik 
körzeti lakó végtelenül szomo-
rúan hívott fel a 03.29-i dél-
előtt folyamán, mivel a Mányoki 
téren lévő szelektív szigetnél 
egy teherautóról két férfi ajtó-
kat, ablakkereteket dobált le. A 
rendszámot sajnos nem sikerült 
megfigyelni. A történtekről tájé-
koztattam a Városüzemeltetési 
Osztály vezetőjét. Gyors intéz-
kedésének köszönhetően két 
órával később már a köszöne-
tét fejezte ki a bejelentő, mely-

ben a bontásból származó nyí-
lászárók elszállításáról számolt 
be. Megvan az oka, miért szeret-
nék a környék lakói megszüntet-
ni a szigetet, mivel az ehhez ha-
sonlók elég gyakran megismét-
lődnek.  

FIGYELEM! A szelektív sziget 
csak abban az esetben szűn-
het meg, ha van egy másik hely, 
ahol a sziget kialakításra kerül-
het. De, kizárólag abban eset-
ben lehet róla szó, ha az új cí-
men a környék lakói aláírásukkal 
beleegyezésüket adják, hogy 
a házuk közelében engedélye-
zik a sziget megépítését. Innen-
től kezdve ez egy lehetetlen kül-
detés, hiszen nem a hely hiánya, 
hanem a lakók írásos beleegye-
zése gátolja meg a szelektív szi-
get új helyen való kialakítását

- Egyedi közvilágítási hibák 
megszüntetése 12 címen, míg a 
03.03-09-10-11-i vihar a 6-os kör-
zet valamennyi utcájában sza-
kaszos hibákat okozott. 03.17-
én már csak öt címen kértem a 
helyreállítást: - Kádár utca végig, 
- Zalán utca /Varsói-Bródy közti 
szakasz/ - Bródy S. utca /Zalán-
Alkotmány között/ - Klapka utca 
eleje /Zsákutca/ - Klapka utca /
Zalán-Dobó/

Üdvözlettel:
   Hircz Tamás

a 6. sz. választókörzet 
képviselője

márciusi érdeklődések, hibaelhárítások 
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A Duna-parti 
nyíltvízi 

edzőközpont 
látványterve

Március közepén elindult a 
nyíltvízi edzőközpont épí-
tése a napközis tábor terü-
letén. A beruházás során a 
terület régi épületei (csó-
naktároló, konyha, étkező, 
gondnok lakás) elbontásra 
kerülnek és egy új ingatlan 
kerül kialakításra, amely-
ben előadóterem, ebédlő, 
rekreációs helyiség és szál-
láshelyek kerülnek elhelye-
zésre. A munkálatok során a 

telek parkosítása is megva-
lósul, a beruházás a Magyar 
Kajak Kenu Szövetség és az 
Önkormányzat közös beru-
házása. Az építkezés kiszol-
gálása a Római utcában la-
kók tehermentesítése mi-
att a Duna sor felől törté-
nik, amelynek egy szakasza 
emiatt egy ideig ismét két-
irányú lett. Nagyon fontos 
megemlíteni, hogy a felújí-
tás után az ingatlan a nyári 
napközis tábornak ugyan-
úgy helyet fog adni, mint 
már évtizedek óta mindig. 
A sportolók és a táborozók 
2020 nyarán vehetik majd 
birtokba a megszépült és 
megújult területet.

Nagyon szeretném, ha a 
beruházás nyomán a Duna 
sor adott szakasza meg-
újulna: szeretném elérni a 
Kiscsurgónál lévő játszótér 
felújítását, a Kiscsurgó me-

der rendbetételét és egy 
gyalogjárdát a Kiscsurgó 
utca, Felhő utca szakaszon, 
hogy a parttól távolabb 
élők is kényelmesebben, 
biztonságosabban tudja-
nak lemenni a Dunához. A 
Kiscsurgó meder rendbeté-
tele voltaképpen a korábbi 
„Szerelemvölgy” tervünk, 
amelyben gyalogösvény-
nyel, padokkal tennénk el-
érhetővel a völgyet és egy 

gyaloghidat is építenénk 
rajta a Pozsonyi utca ma-
gasságában.

A végéhez közeledik 
a körzet jelenleg legna-
gyobb és talán legfonto-
sabb beruházása, a Liget 
utcai rendelő felújítása. A 
kivitelező már a zömében 
a belső tereken dolgozik 
és komoly esély van arra, 
hogy május végére végez a 
munkálatokkal. Ezután kö-
vetkezik majd a rendelők 
felszerelése és várhatóan a 
nyár folyamán meg is kez-
dődhetnek a rendelések. 
Korábban indítványoztam, 
hogy a munkálatok végez-
tével a rendelő előtti járdát 
is rendbe rakjuk, erre ko-
moly ígéretünk van az Ön-
kormányzattól.

A hónap folyamán is 
folytatódtak az útjavítások, 
ezúttal a Vécsey utca – Tes-

co parkoló találkozásánál 
hárítottunk el egy úthibát. 
Kérem, amennyiben úthi-
bát észlelnek, jelezzék fe-
lém emailen, jobb ideje ko-
rán kezelni a problémát.

A közelmúltban lakossá-
gi kérésre két táblát helye-
zünk ki „Köszönjük, hogy 
nem szemetel!” felirattal a 
Pihenő sétányra azzal a cél-
lal, hogy felhívjuk a figyel-
met zöld felületeink meg-

óvásának és tisztán tartá-
sának fontosságára. Remé-
lem lesz visszatartó ereje a 
táblának.

Az elmúlt hetekben az 
őszi faültetési akcióból ki-
maradt vagy hiányosan tel-
jesített címekre ültettünk 
fákat a Liget és a Kisdobos 
utcában. A következő faül-
tetés ősszel kerül megszer-
vezésre, akkor viszont min-
den eddiginél nagyobb 
mértékben, hiszen a Zöld 
Dunakeszi Program kereté-
ben 1000 fát fogunk ültet-
ni! Jelentkezni, érdeklődni 
már most lehet emailben.

Február 28-án lakossági 
kérésre kérelmet adtam be 
a Városüzemeltetési Osztá-
lyon, amelyben egy közle-
kedésbiztonsági tükör ki-
helyezését kértem a Nap 
utcában az Iskola utcával 
szemben. A kérést az Osz-

tály a Rendőrség vélemé-
nyére alapozva elutasítot-
ta.

Március 1-jén is jelent-
keztem egy kérvénnyel az 
osztályon, amelyben azt 
kértem, hogy a Bárdos Is-
kola alsós épületénél a 
megállni tilos táblát, vára-
kozni tilos táblára cseréljük. 
A csere a gyereket az isko-
lába szállító szülőknek len-
ne fontos. A kérvény elbírá-
sát várjuk.

Régóta megoldatlan 
probléma a Tesco gyalogos 
megközelítése az Alsógö-
di utca felől. A körzet lakos-
sága gyalogjárdát szeret-
ne látni ezen a szakaszon. 
Az ügyben tavaly nyáron 
a Tesco helyi igazgatójával 
már bent jártam az Önkor-
mányzatban. A problémát 
a cég nélkül nem lehet saj-
nos megoldani, mert a jár-
da csak az ő területükön 
tud eljutni a parkolószintig. 
A közelmúltban ismét fel-
ajánlottam az Önkormány-
zat partnerségét az Tesco 
vezetőnek az ügyben.

Április 3-án a helyi Nyug-
díjas Klub vendége voltam, 
ahol Dióssi Csaba polgár-
mesterrel és a városháza, 
valamint a városi intézmé-
nyek vezetőivel beszámol-
tunk a tavalyi év eredmé-
nyeiről, az idei terveinkről 
és kérdésekre is válaszol-
tunk.

A közelmúltban egy ba-
bacsomagot kézbesítet-
tem: Isten hozta a kis Grétát 
a közösségünkben.

Észrevételeit, javasla-
tait várom a csoma.attila.
k e p v i s e l o @ g m a i l . c o m 
e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik
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A tavaszi időszaknak megfe-
lelően körzetünkben is elkez-
dődnek az útfelújítási, kátyúzá-
si és egyéb kültéri munkálatok, 
valamint hamarosan indulnak 
szabadtéri programjaink is. 

A Rákóczi közben élő lakók-
kal együttműködve, önkor-
mányzati támogatással meg-
valósul a köz aszfaltozása, ame-
lyet az Önkormányzat 5 millió 
forinttal támogat. 

Felújításra kerül a Széchenyi 
utca egy szakasza, amelynek 
kivitelezését a Városüzemelte-
tési Osztály a forgalomkorláto-
zással járó munkálatokra való 
tekintettel nyári szünet idejére 
tervezi. 

Az Önkormányzat és jóma-
gam is izgatottan várjuk a Határ 
úti kerékpárút megépítésére 
benyújtott pályázatunk ered-

ményét. Ha a pályázat sikeres-
nek bizonyul, akkor megvaló-
sul a Határ úton egy kerékpár-
út építése, amely összekötte-
tésbe kerülne a jelenleg épülő 
Repülőtéri úti és a már meglé-
vő Fóti úti kerékpárúttal. Amint 
bővebb információval rendel-
kezem a pályázat sikerességét 
illetően, természetesen azon-
nal tájékoztatom Önöket. 

A Kossuth Lajos utcánál meg-
álló helyi járat jelenleg az út-
testen képes csak biztosíta-
ni a buszról való le-és felszál-
lást, azonban annak érdeké-
ben, hogy a buszok ne gátolják 
a forgalmat, a megállóhelynél 
egy buszöböl kerül majd kiala-
kításra. Emellett a busztól és 
buszhoz közlekedő gyalogosok 
biztonságos elvezetése érdeké-
ben a Széchenyi és Kossuth La-

jos utca sarkán zebrák kerülnek 
kialakításra, amelynek tervezé-
se már folyamatban van. 

A tavaszi programok az áp-
rilis 7-én lezajlott nagy sikerű 
Futakeszivel indultak, amely az 
idén rekordot döntött, ugyan-
is közel 1700 sportoló válasz-
totta a mozgás örömét a Duna-
keszi Repülőtéren. A Dunake-
szi Polgár következő számának 
megjelenéséig pedig ne feled-
kezzenek meg a május else-
jei Sportmajálisról sem, amely 
a Katadombon kerül megren-
dezésre, ahol a hagyományos 
május 1-jei programok mellett 
bemutatkoznak a Városi Sport-
egyesület Dunakeszi szakosz-
tályai, valamint helyi formáci-
ók és egyesületek is. Érdemes 
lesz kilátogatni, enni, inni, mu-
latni egy jót! Amikor az időjá-
rás engedi, látogassanak el a 
tavaly nyár végén kialakított 
Dun-parti tanösvényre, amely a 
folyó flóra-és fauna világát mu-

tatja be ismeretterjesztő táblák 
segítségével. Remek kikapcso-
lódás a családoknak egy Duna-
parti séta alkalmával. 

A körzetet érintő kérdések-
kel, kérésekkel kapcsolatban 
várom megkereséseiket az 
alpolgarmester@dunakeszi.hu 
e-mail címen. 

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán

alpolgármester, 
10. sz. választókörzet 

képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!

A Szent István park környezeté-
ben élő lakótársaimmal együtt 
örömmel vettük birtokba a Ba-
rátság u. 16. számú épület és a 
Barátság u. 42. számú, Duna-
parti épület sor között épített 
összekötőutat, és a két oldalán 
kialakított közel hatvan parko-
lót. 

A terület helyszűkössége mi-
att és az ésszerű közlekedés ér-
dekében az új út a Barátság u. 
16. felől egyirányú a dunai oldal 
felé. Ez a megoldás felgyorsít-
ja a beállást – különösen az esti 
órákban, amikor a fő út felöl, 

egy időben többen érkeznek 
haza -, illetve a reggeli órák-
ban könnyebbé teszi a kihaj-
tást a parkolóból a Meder utca 
felé. Újdonság az is, hogy a par-
kolóhelyekre 45 fokos szögben 
lehet beállni, ami azt a cél szol-
gálja, hogy minél több gépko-
csi elférjen a területen. 

Ugyancsak az itt élők kényel-
mét, kulturált kikapcsolódását 
és sportolását szolgálja a Szent 
István parkban – közvetlenül 
a kézilabda pálya mellett – el-
helyezett kültéri pingpongasz-
tal is. A sporteszköz helyszínét 

a lakók előzetes véleménye és 
igénye alapján helyeztük el itt, 
melynek használata így nem 
zavarja a közelben élők nyugal-
mát. 

A Barátság út 2/B-ből azzal 
a kéréssel kerestek meg, hogy 
az épület melletti földes utat 
lássuk el szilárd burkolattal, ja-
vítsuk ki, mert – különösen - a 
nagy tömegű gépjárművek fel-
verik a port, szennyezik a kör-
nyezetet, gödröket, lyukakat 
hagynak maguk után. A prob-
léma orvoslása érdekében kon-
zultáltam a Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltetési Osz-
tály vezetőjével, akivel arról is 
egyeztettem, hogy a lakók igé-
nyét kiszolgálva több fát is tele-
pít a területre a város. 

A nagy népszerűségnek ör-
vendő születésfák közelségé-
ben – a Barátság u. 30. és 32. 
között – van egy kisebb, rossz 
állapotban lévő terület, melyet 
intézkedésemre újra feltárnak, 
üzembe helyezik a locsolóháló-

zatot, és utána földcserét hajta-
nak végre, füvesítik, hogy ez a 
környezet is szép, rendezett le-
gyen. 

Áprilisi levelem zárásaként 
köszönöm mindazoknak, akik 
önzetlen munkájukkal segítik 
mindennapos tevékenysége-
met, hozzájárulnak, hogy kul-
turált, rendezett környezetben 
éljünk!

Mindannyiójuknak kellemes 
húsvéti ünnepeket, örömteli 
feltöltődés kívánok!

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

új út és parkolók épültek a szent istván parkban
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körzeti 
képviselőink jelentik

A Városháza és általam is jelzett ütemterv 
szerint elkezdődött a Repülőtéri út felújítá-
sa. Az aszfalt felső rétegének cseréjén túl, 
vízelvezető árkokat is kialakítanak, és ami 
az iskolások szempontjából is nagyon fon-
tos, egy elkülönített kerékpárút is megépí-
tésre kerül. Az iskola előtti gyalogos átke-
lőhelyet ismételten felfestik. A beruházás 
a tervek szerint május végére fejeződik be. 
A környéket érintő további jó hír, hogy ha-
marosan elkezdődhet a Repülőtéri úti kispi-
ac fejlesztése is, a város erre a célra kapott – 
pályázat útján - központi támogatást. 

A Fóti út Fenyő lakópark előtti szaka-
szán is folytak munkálatok, az úthibák a tu-
lajdonos (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) ré-
széről kijavításra kerültek. A Fóti út kerüle-
tünkben lévő szakaszán több esztétikai be-
ruházásra is szükség van. Egyrészt a Jászai 
utca sarkán van egy nagyobb üres földterü-
let, amelynek a rendezését kész a város fi-
nanszírozni, azonban a kihelyezésre kerülő 
növények fajtáira és elrendezésére vonat-
kozó koncepciót szeretné egyeztetni a kö-
zelben lakókkal. A másik rendezetlen terü-
let a temetőhöz közeli üzletsor előtti szerviz 
útszakasz, amely jelenleg nem burkolt, így 
nehezen járható.  A burkolásra vonatkozóan 
a Városháza ajánlatokat kért be, ezek isme-
retében döntenek a kivitelezésről. A teljes 
Fóti út menti szakasz esztétikai szempont-
ból történő rendezése is szükséges, ez alap-
vetően az útszegélyek egységes kialakítá-
sát és növényzet telepítését jelenti. Ismétel-
ten rákérdeztem a témára, a tervezés még 
tart, 2020 előtt nem reális, hogy megtörtén-
jen a kivitelezés, mert az érintett út nem vá-

rosi kézben van. Ez ügyben egyeztetni kell a 
– tulajdonos – Magyar Közút Nonprofit Zrt-
vel.  

A víznyomás fokozást célzó beruházások 
alakulását szoros figyelemmel kísérem. Ez 
nem városi, hanem a DMRV Zrt. projektje. 
Az útbontással is járó munkálatok miatti vá-
rosi engedélyeztetési folyamat elindult, fo-
lyamatban van, a legfrissebb kapott infor-
mációim szerint 2019 végig lezárulhatnak 
a munkálatok, remélem, sikerül tartani az 
ütemtervet. 

A Szántó utca és Rákóczi út kereszteződé-
sének témája is rendezésre került. Többször 
kaptam lakossági megkeresést arra vonat-
kozóan, hogy a Rákóczi út megnövekedett 
forgalma miatt jelzőtáblás szabályozásra 
van szükség. A Városháza a korábbi egyen-
rangú útkereszteződés helyett a Szántó 
utca felőli elsőbbségadás mellett döntött, 
ennek megfelelően került ki a jelzőtábla. 

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet 

képviselője

épül a kerékpárút a repülőtéri úton

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 

Megérkezett a tavasz és ezzel 
együtt a felújítások, tervezések 
időszaka. A ’Lakótelep Szívé-
nek’ ilyen irányú egyeztetései 
is folyamatban vannak, hogy 
mely feladatok és milyen ütem-
ben valósulhatnak meg még 
ebben a ciklusban.

Sok kérést, tervet juttattak el 
hozzám az elmúlt évek során, 
melyek nagyrésze meg is való-
sult, de természetesen vannak 
még olyanok, amelyek kivitele-
zésre várnak. Igyekszem, hogy 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket körzetünk kap, a lehe-
tő leghatékonyabban, fontos-
sági sorrend szerint használjuk 
fel. Ezek között szerepel park-
építés, útfelújítás, járdaépítés, 
lépcsők, feljárók javítása, szer-
viz utak további megújítása, ka-
mera rendszer hálózatának bő-
vítése és természetesen azok a 
kisebb szépítések, fejlesztések, 

amik minden évben kivitele-
zésre kerültek. Szívemen vise-
lem a Nap utcai, Fillér utcai, Ga-
ras, Tallér, és Krajczár utcai la-
kók által igényelt kéréseket és 
természetesen a Barátság úti 
tízemeletesek ügyeit is. Fontos 
számomra a Casalgrande tér 
élhetősége, hisz ez körzetünk 
központja. A megépülése óta - 
több mint 40 éve - nem látott 
mennyiségű fejlesztés jutott a 
lakótelepre az elmúlt években 
és azon vagyok, hogy ez a jövő-
ben is folytatódjon.

Ami már szemmel látható, 
hogy a Kőrösi parkban átadásra 
kerül egy kültéri fitnesz pálya, 
de természetesen marad hely a 
KRESZ park számára és további 
parkosításra is. 

Minket, lakókat érintő fele-
lősség továbbra is odafigyelni a 

megszépített területek gondos 
használatára, a közlekedési mo-
rálra és a felelős állattartásra. Saj-
nos még mindig ezek indukálják 
a legtöbb lakossági panaszt és 
csökkentésük, megszüntetésük 
csak közösen sikerülhet. 

Felhívom a figyelmet a Du-
nakeszi App mobilalkalmazás 
használatára, ugyanis általa 
gyorsan, eredményesen hívha-
tó fel az illetékesek figyelme az 
intézkedést igénylő napi meg-
hibásodásokra, valamint jó tá-

jékozódási lehetőség a város-
unk ügyeivel, programjaival 
kapcsolatban is.

Továbbra is várom a jelzése-
iket olyan ügyekben, amelyek 
szebbé, jobbá tehetik a Lakó-
telep Szívének életét! E-mail-
ben a Seltenreich.j@dunakeszi.
hu címen, telefonon a 06-27-
542-805 vagy a 06-70-337-1606 
számon hétköznap 8-19 óra kö-
zött, levélben a Garas utca 4. 
szám alatt és természetesen 
személyesen is.

Üdvözlettel:
Seltenreich József

4. sz. választókörzet 
képviselője

a lakótelep szíve
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Üzemlátogatáson a Fazekas diákjai

Az iskola pedagógusközössége 
fontosnak tartja, hogy a tanu-
lók ne csak az iskolai szelektív 
gyűjtés keretében, vagy éppen a 
rendszeresen megrendezett te-
matikus programokon ismer-
kedjenek meg a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel, hanem a felelős 
hulladékgazdálkodás minden 
részfolyamatával is tisztában le-
gyenek. Meggyőződésünk, hogy 
felelősebb, környezettudatosabb 
generáció csak akkor nevelhető 
ki, ha a környezettudatos hulla-
dékgazdálkodással kapcsolatos 
fontos információk beépülnek 
az oktatásba is. Ezért jó, ha nem 
csak elméletben, hanem gya-
korlatban is megismerkedünk a 
hulladékgazdálkodás folyama-
tával. 

A vidám társaság külön busz-
szal indult Turára. Alsó- és fel-
ső tagozat egyaránt képvisel-
tette magát a tanulmányúton. 
A pályázat lehetővé tette, hogy 
a diákok úticsomagot is kapja-
nak, amelynek tartalmát már 
a buszon örömmel fogyasztot-
ták. Gödöllőt elhagyva több he-
lyen megdöbbentő látvány tá-
rult elénk: az út melletti erdők-
ben nagy mennyiségű hulladék, 
kidobott háztartási gép, gumi-
abroncs éktelenítette a tájat. 
Ugyanakkor szomorúsággal ve-
gyes elégedettség vett erőt raj-

tunk: azért Dunakeszin egyre 
kevesebb ilyen látványban van 
részünk. 

A busz végül befordult a Sze-
lektív Kft. telephelyére. A cég 
egyik munkatársa fogadott ben-
nünket, és végigvezetett a tele-
pen. A diákok végig fényképez-
hettek, hiszen a pályázat kie-
gészül egy olyan részfeladattal, 
melynek keretében a látotta-
kat kell feldolgozniuk egy pre-
zentáció keretében. Maga a te-
lep kiegészül egy kommunális 
hulladéklerakóval is, ide kerül-
nek azok a hulladékfajták, me-
lyek tovább nem válogathatók, 
de nem is hasznosíthatók újra. 
Vezetőnk elmagyarázta, hogy 
a hulladéklerakás ezen formája 
a legköltségesebb, hiszen az ide 
lerakott hulladékot évtizedeken 
keresztül ellenőrizni kell, a ke-
letkező gázokat el kell fáklyáz-
ni. Emellett a legkevésbbé kör-
nyezettudatos, hiszen a hulladék 
nem semmisül meg, nem alakul 
át hasznos anyaggá, folyamato-
san kontrollálni kell a lebom-
lást, majd később rekultiválni a 
hulladéklerakót. Ezért nagyon 
fontos, hogy keletkezett szeme-
tünkből minél nagyobb meny-
nyiséget gyűjtsünk szelektíven, 
vagy hasznosítsunk újra. 

Ezután a válogatósorra men-
tünk: a futószalagos, kézi válo-

gatósoron a lakosságtól begyűj-
tött szelektív zsákokat bont-
ják szét, majd fajtánként, szí-
nenként tovább válogatják az 
anyagot. A PET palackok, papí-
rok, fém italosdobozok, üvegek 
mind-mind elkülönítő konté-
nerekbe kerülnek. A gyerekek-
nek itt módjuk volt beszélgetni 
az itt dolgozókkal, akik elmond-
ták, hogy egyáltalán nem köny-
nyű a munka, és nagy figyelmet 
igényel. Majd ezt követően be-
indították a bálázó gépet, mely 
a szétválogatott anyagot kocka 
formájú bálákba préselte. A bá-
lák nagy tornyokban sorakoztak 
az üzem mellett.

Az üzem része egy komposz-
táló telep is, ahol a zöldhulladé-
kot dolgozzák fel. Szerencsénk 

volt, mert a folyamatot végig 
kísérhettük a durva nyesedék-
től egészen a finom, használat-
ra kész komposzt bezsákolásáig. 
Megtudtuk, hogy a környékbeli 
kertészetek, gazdaságok, nagy-
áruházak tonnaszámra viszik 
innen a finom, minősített talaj-
javító komposztot. 

A diákok folyamatosan te-
hették fel kérdéseiket, minden 
munkafolyamatot lefényképez-
hettek, majd elköszöntünk a te-
lep vezetésétől, és indultunk 
vissza Dunakeszire. Mi, a szer-
vezők még a visszaúton is kap-
tunk kérdéseket, melyekre igye-
keztünk legjobb tudásunk sze-
rint válaszolni. 

Nyíri Márton tanár

Dunakeszin eddig is ki-
emelten kezeltük kör-
nyezetünk védelmét. 
Egy átfogó, tudatosabb 

programmal szeretnénk még töb-
bet tenni városunk tisztaságáért, 
környezetünk megóvásáért – írja 
Dióssi Csaba, a város polgármes-
tere abban a négy oldalas, színes 
kivitelű, számos hasznos tanács-
csal szolgáló Zöld Dunakeszi Prog-
ram című kiadvány bevezetőjében, 

melyet az Önkormányzat eljutta-
tott Dunakeszi valamennyi, 18 000 
postaládájába.

A programból megtudhatjuk – 
többek között -, hogy a város éven-
te 1000 fát ültet, de arra is kapunk 
hasznos tanácsot; hogyan tartsuk 
tisztán környezetünket, és még szá-
mos információ, mely segíti, hogy 
közös összefogással még otthono-
sabbá, kellemesebb lakókörnyezetté 
formálhatjuk Dunakeszit. Ezen felül 

a Dunakeszi App mobilalkalmazás 
lakossági bejelentés menüpontjánál 
a lakók tehetnek javaslatot egy-egy 
faültetés helyére. 

a fazekas mihály német nyelvOktató nemzetiségi általánOs iskOla tanulói a hazai hulladékgazdálkOdással kap-
csOlatOs lakOssági szemléletfOrmálásra fOrdítható támOgatás elnyerésére szóló pályázat keretében ellátO-
gattak a turai szelektív kft. telephelyére, hOgy a gyakOrlatban is megismerkedJenek a szelektív hulladékgyűJtés, 
ezen belül is a szakszerű leválOgatás fOlyamatával. 

Pillantás a zöldebb jövőbe

Zöld Dunakeszi Program
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- Bármit is teszünk, mindig elő-
térbe kell helyezni azt, hogy mire 
van szüksége az embereknek. Ha ezt 
megtaláljuk, és aztán ezt jól is csinál-
juk, akkor elkerülhetetlen, hogy el-

terjed a hír. Mert bár a negatív hírek 
sokkal könnyebben kapnak szárny-
ra, de az is nagyon terjed, ha va-
lami kiemelkedően jó. Mi szokvá-
nyos dolgokat csinálunk különleges 
módon. Nem igazán vannak titka-
ink, olyannyira, hogy könyveimben 
és előadásaimon is ezeket az elveket 
tanítom. Amit tudunk, nem titkol-
juk, hiszen az viszi előre a Világot, 
ha megosztjuk az emberekkel azt, 
ami az igazi tehetségünk. Jómagam 
és a projektjeimben résztvevő embe-
rek abban a legjobbak, amit csinál-
nak. Nincs kényszer, és bár gyak-
ran kemény munka folyik, a tőlünk 
kért munkákon ez nem juthat kife-
jezésre. Arra is szükség volt, hogy 
magam is tisztába kerüljek a valódi 
küldetésemmel. Ugyanis, ha nekem 
nincs meg, hogy mit szeretnék, ak-
kor képtelenség a munkatársak szá-
mára is utat mutatni, arról nem is 

beszélve, hogy az ügyfelek, megren-
delők, partnerek is kérdőjelek között 
lesznek. Jó tisztázni, hogy kik va-
gyunk, mit szeretnénk és aztán ha-
logatás nélkül, lendületesen haladni.

- Kreatív ötleteitek és alkotásai-
tok nagyon kedveltek a fiatalok és a 
felnőttek körében egyaránt. A nép-
szerűségetek egyik garanciája táb-
lácskáitok, rendezvényeitek, rajz-
pályázataitok közvetlen, személyes 
hangvételű stílusa?  

- Az a cég, amelyik fagyosan, hi-
vatalosan kommunikál, fagyos és hi-
vatalos ügyfelekre számíthat. Nem 
lehet népszerűvé válni olyasmivel, 
hogy "Műhelyünk immár hat éve 
szolgálja ki vásárlóink egyedi igénye-
it." Mindig is arra helyeztem a hang-
súlyt, hogy megmaradjon ez az egész 
a saját "gyermekemnek". Tettünk ki-
sebb-nagyobb kitérőket. Volt idő, 
amikor kimondottan távolodni pró-
báltam, és mivel rajtam kívül más 
alkotók is dolgoznak nálunk, nem 
akartam, hogy a rajzokat az embe-
rek egyértelműen velem azonosítsák. 
Ugyanakkor a kommunikáció stílu-
sa, amivel az elején elindult a Táb-
lácska, meg kellett, hogy maradjon. 
Éppen ezért időről időre át kell gon-
dolni, hogy itt ki kivel van, mit mon-
dok én, mennyit adok magamból és 
mennyire fontos maga a termék vagy 
szolgáltatás ehhez képest, amit "áru-
lunk". Ha csak a termékről beszélek, 
akkor az emberek elfordulnak, mert 
a reklám sosem lehet eléggé népsze-
rű, legyen bármilyen kreatív is. Ha 
csak arról beszélek, hogy én mit csi-
nálok, akkor pedig az egész rólam 
fog szólni, és nem a küldetésről. A 
Táblácska tulajdonképpen egy nagy 
küldetés megvalósulásának egyik 
"lába": rajzzal vidítjuk fel az embere-
ket, tesszük a hétköznapjaikat köny-
nyedebbé és általunk újra gyermek-
nek érezhetik magukat. Olyan ez, 
mint egy nagy bográcsban a gulyás: 
ha nem teszünk a bográcsba sót, ak-
kor lehet, hogy minden benne van, 
csak épp a lényeg hiányzik. Kell a 
humor, kell a stílus és kell egy pici 

őrültség is néha: ezt szeretik a leg-
jobban a követőink.

- Miben látod tevékenységetek 
legfontosabb üzenetét? Alkotásai-
tokkal mit szeretnétek kifejezni? 

- Ezek a rajzok pozitív emlékez-
tetők. Általuk megláthatjuk, ami 
máris jó. Mosoly. Energia. Varázs-
lat. Vidámság. Forrás. Ezeket a sza-
vakat nem is én találtam ki: követő-
ink írták, innen idéztem. A Világ - 
ha jobban megnézzük - egy nagyon 
boldog hely. "Jó nekem!" - ezt sze-
retnénk az emberek eszébe juttatni. 
Hogy ahányszor csak ránéznek egy 
táblácskás rajzra, ez jusson eszükbe. 
És akinek ilyen rajzot adunk, akár-
hányszor ránéz, ez jut majd eszébe. 
Mert süt a Nap és virágok illatoz-
nak. Szeretettel teli, felhőtlen élet: itt 
jó lenni, itt minden nagyon rendben 
van! Coachként a gyerekekkel is az-
zal foglalkozom, hogy lássák meg a 
jót. Segítek meglátni a dolgok szeb-
bik oldalát. Ennek rajzos kifejeződé-
se maga a Táblácska.

- Művészeti tevékenységetekhez 
hasonló alázattal és önzetlenséggel 
támogatjátok a helyi közösségeket, 
hiszen elég, ha csak arra gondolok, 
hogy rajzaitokkal Dunakeszi szá-
mos gyermekorvosi rendelőjét "va-
rázsoltátok" a kicsinyek számára is 
kedves váróhelyiséggé, ahol jól érzik 
magukat, még azt is elfelejtik, hogy 
vizsgálatokra jöttek a doktor néni-
hez. Miért fontos ez számotokra?

- Mivel jómagam is meglehetősen 
gyerek maradtam - húszévesen egye-
dül kellett mindent megoldanom -, 
így aztán érthető, hogy miért olyan 
nagyon fontosak számomra a gyere-
kek és a gyermeklelkű felnőttek. A 
gyerekek nyitottak, tiszták, érdeklő-
dőek, kíváncsian tekintenek a világ-
ra. Szeretném, ha ebbe az esetleg túl 
korán felnőtt, és a világot már sok-
kal szürkébbnek látó felnőttek újra 
bele tudnának kóstolni. Emellett va-
lóságos mániám a szomorúból vidá-
mat, a gyengéből erőset, a félelem-
ből szeretetet varázsolni. A rajzok 

- úJ és rendkívül egyedi kreatív megOldásaival, alkOtásaival néhány éve valósággal berObbant 
dunakeszi művészeti és kulturális életébe vámOs róbert és kreatív csapata, akik táblácska néven 
váltak ismertté, és túlzás nélkül mOndhatJuk, közkedveltté. hOgyan ítéled meg ennyi év távlatá-
ból, mi vOlt a siker titka? - kérdeztem rObit, akit nem csak dunakeszin, de napJainkban már Ország-
szerte is így tisztelnek a megrendelők és a közösségek.

Vámos Robi: valóságos mániám 
a szomorúból vidámat varázsolni és ebben 

kiváló partnernek bizonyul Dunakeszi
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Nagy 
érdeklődés 
övezte 
dr. Bardócz 
Zsuzsanna 
tudományos 
előadását

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe a keresztény világ-
ban összekapcsolódik a te-

remtésvédelemmel. A közvélemény 
figyelmét fontosnak tartjuk felhív-
ni a teremtett világ védelmére, a kör-
nyezet megóvására, a környezettuda-
tosságra és a természetvédelem irán-
ti elkötelezettségre. A világ mérvadó 
tudósai ma már egyetértenek abban, 
hogy súlyos ökológiai válsággal né-
zünk szembe, melynek oka az em-
ber környezetromboló tevékenysé-
ge. A természet fokozatos pusztulá-
sa, a klímaváltozás mindannyiunk 
számára érezhető realitás. Erre a ki-
hívásra válasz Ferenc pápa Laudato 
Si’ kezdetű enciklikája a közös ott-
honunk gondozásáról.

Dr. Bardócz Zsuzsanna és férje, 
Dr. Pusztai Árpád génkutató bioké-
mikus professzor – 2009-ben Stutt-
gartban alternatív Nobel-békedíj-
ban részesültek - tevékenységének a 
középpontjában is az áll, hogy mi-
nél többeket megismertessenek a 
mindannyiunkat körülvevő világ ve-
szélyeinek fontosságával és a terem-
tett világ nyújtotta lehetőségekkel 
saját egészségünk és gyerekeink jö-
vője védelmében!

Megdöbbentő adatokat ismerhe-
tett meg a résztvevő közönség a talaj, 
a víz, a levegőszennyezés mértéké-
ről, amely – ne legyenek illúzióink – 
valamennyiünk egészségére, életmi-
nőségére hatással van. A növények 
hozamnövekedésével párhuzamo-

san drasztikusan csökken azok ás-
ványi anyag, vitamin és tápértéke. A 
növényvédőszerek nyomai minden-
hol megtalálhatóak, előfordult, hogy 
a kutatók egy kereskedelmi forga-
lomban kapható almában 10 fölötti 
növényvédőszer maradványira buk-
kantak. Csak Magyarországon 2014-
ben 30.000 tonna növényvédőszert 
használtak fel és ez az érték folyama-
tosan növekszik!

A nagyüzemi állattartás következ-
ményeként természetellenes formák 
alakulnak ki, megváltozik az álla-
tok növekedési üteme, antibiotiku-
mokkal, hormonokkal kezelik az ál-
latokat. Ezzel párhuzamosan a nö-

vényekhez hasonlóan a hús- és tej-
termékek minősége folyamatosan 
romlik, szennyezettségük azonban 
meredeken emelkedik. És akkor nem 
szóltunk még a műanyagok okozta 
környezetszennyezési problémákról, 
valamint a levegő oxigéntartalmá-
nak folyamatos csökkenéséről.

Van-e akkor remény? – merült fel 
a hallgatóság soraiban. Bardócz Zsu-
zsanna pozitív választ adott erre a 
kérdésre, kiemelve minden egyes 
ember felelősségét egészséges kör-
nyezetének fenntartásában, illetve a 
tudatos élelmiszer vásárlás kialakí-
tásának a kultúráját. 

Dr. Lakatos István Antal

a keresztény értelmiségiek szövetsége szervezésében 2019. március 26-án egy rendkívüli előadótól 
egy rendkívüli előadásra került sOr a gyártelepi plébánia színháztermében. dr. bardócz zsuzsan-
na, az mta dOktOra a XXi. század táplálkOzás élettani veszélyfOrrásairól, több ezer éves geneti-
kai kódJaink küzdelméről beszélt, melyet a kemikáliák és génmanipulációk életre törő kihívásai-
val szemben fOlytatunk.

Génjeink harca a XXI. század kihívásaival

mind ezt a célt szolgálják. Dunake-
szi kedves nekem, hisz ez az ottho-
nunk, feleségemmel, kisfiammal és 
kislányommal élünk itt. Nagy öröm-
mel adom a városnak mindazt, amit 
tudok, hiszen bár az iskolai órákkal 
az egész országot járom, helyben is 
szükség van a jókedvre, lazításra és 
a gyermekek és felnőttek boldog ra-
gyogására legalább addig, amíg a raj-
zainkat szemlélik - és persze hosz-
szú távon is jót tesz. A babacsomag-
ban lévő kincsesdobozt is mi rajzol-
tuk meg, így az egészen kicsiknek is 
mosolyt tudunk az arcára varázsol-
ni. Örömmel tölt el, hogy az Önkor-
mányzattal együttműködve időről-
időre sikerült új projektekben részt 
vennünk. 

- Napjainkban milyen tervek, fel-
adatok foglalkoztatnak? 

- A küldetés állandó, de a megva-
lósulás módja sokszor változik. Most 
éppen azon dolgozunk feleségem-
mel, Anitával, hogy úgy szervezzük 
meg a Táblácskát, mint céget, hogy 
az a munkatársainak is több szabad-
ságot adjon. Éppen ezért távmunká-
ra váltottunk, aminek ugyan vannak 
kezdeti nehézségei, de hosszú távon 
biztosan szuper lesz, hogy nem va-
gyunk helyhez kötve és így még job-
ban kiterjeszthetjük "szárnyainkat".

A gyerekekkel való munka - a Gyé-
mántbogár Program - egyre több 
időmet foglalja le, ami nagyon jó, 
mert úgy érzem, nagyon ez az utam. 
Sokan fordulnak hozzám, és im-

már 434 iskolai osztályban tartot-
tam rendhagyó rajzos szemléletfej-
lesztő, csapatépítő, önbizalomnövelő 
osztályfőnöki órát. Ezt mindenképp 
folytatom, mert nemigen vagyok 
meg nélküle - ahogy azt is, hogy 
egy-egy rajzzal akár egy sajtcédulán 
meglepem és felvidítom az embere-
ket. A legújabb jelszó pedig a "sür-
gősségi ragyogtatás" - ezt a szemfü-
lesek már észre is vehették - járjanak 
nyitott szemmel! 

- Robi! Köszönöm a beszélgetést, 
öröm volt hallgatni optimista mon-
dataidat!

Vetési Imre
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- Nagy és felelősségteljes döntés volt a nevelő-
testület és a szülők részéről a költözésre szavaz-
ni, de a férőhely szűkössége és az épület állapota 
miatt végül emellett döntöttünk. Sajnáltuk ott-
hagyni a régi épület ódon hangulatát, a sok-sok 
emléket, más területen azonban „kárpótlást” 
kaptunk az új épülettől.

Az előző tanév, különösen az első pár hónap 
rendkívüli feladatokat adott számunkra, hi-
szen egyik napról a másikra kellett egy új hely-
színen megszervezni az oktatást. Sokat dolgoz-
tunk azon, hogy új életünk jól szervezett, a szü-
lők számára elfogadható és a gyerekek számára 
a legjobb legyen. Mostanra elmondhatom, hogy 
kialakítottuk új szokásrendünket, „belaktuk az 
épületet”, és ki tudjuk használni a benne rejlő le-
hetőségeket. Folyamatosan dolgozunk az épület 
díszítésén, barátságossá tételén, és az iskola ud-
varának fejlesztésén, hiszen csak magát a házat 
kaptuk, nekünk kell azt élettel megtölteni.

- Az iskola régi épülete az "öreg" Dunakeszi 
központjában volt, az új pedig a település keleti 
peremén kiépült városnegyedben létesült. Ho-
gyan sikerült megoldani, megszervezni az isko-
lába járást? 

- Tanulóink közül sokan a közeli lakóparkok-
ban élnek, ők szerencsések, mivel közelebb ke-
rültek az iskolához a költözéssel. Azoknak a gye-
rekeknek, akik a régi épület közelében laknak, 
az Önkormányzat különjáratot működtet addig, 
amíg kifutnak a régi körzetes évfolyamok. Ta-
valy két iskolabusz hozta reggel a gyerekeket a 
Táncsics utcától, idén egy iskolabusz és egy helyi 
járat működik. Hosszabb távon nem lesz szük-
ség különjáratra, mivel a beiskolázási körzetünk 
a közeli utcákra terjed ki, de természetesen a he-
lyi járatokra továbbra is szükség lesz a város vér-
keringésébe való bekapcsolódáshoz.

- Az igényes környezet, a modern technikai 
eszközök, a sportcsarnok és az igazán ideális 
szabadtéri sportpályák milyen pluszt adnak 
a pedagógusok és a diákok számára? Mennyi-
ben segítik a színvonalas oktatást, a diákok to-
vábbtanulási esélyeit? 

- Ezekre a területekre gondoltam, amikor azt 

mondtam, hogy az új épület bizonyos területe-
ken ad „kárpótlást” a régi épület iránti nosztal-
gia után. Hatalmas előrelépés történt az infor-
matika területén, minden teremben laptop és 
projektor segíti az oktatást, van egy 30 főre be-
rendezett informatika termünk. Ezek széles le-
hetőségeket biztosítanak a pedagógusok számá-
ra az IKT oktatás folyamatos fejlesztésére.

A sportlétesítmények lehetővé teszik a min-
dennapos testnevelés maradéktalan megvaló-
sítását tornatermi és kültéri órák szervezésével. 
Ezen a területen ugrásszerű változás érezhető, 
mivel sokkal többféle sportot űzhetnek a gye-
rekek, lett kosárlabda, korfball, röplabda csa-
patunk is, hála a testnevelő kollégák áldozatos 
munkájának. Többféle versenyre neveznek csa-
pataink, melyekről örömünkre szép eredmé-
nyekkel térnek haza.

Nagyon fontos, hogy a kapott infrastruktúrát, 
eszközöket megfelelően használjuk, de az oktatás-
ban mégis a pedagógus a döntő tényező, legfon-
tosabb az ő munkájuk színvonala. A modern esz-
közök azonban segítik a pedagógiai munka válto-
zatosabb megvalósítását, a gyerekek fejlesztését, 
tehetséggondozását, melynek eredményeként si-
keresen tanulhatnak tovább a középiskolában.

- Dunakeszi legrégebbi oktatási intézményé-
nek mi a különlegessége, egyedisége, úgy is fo-
galmazhatnék, miben rejlik  a "Szentistváni-
sága"?

- Iskolánk hatalmas változáson ment keresz-
tül az elmúlt tíz évben. A diákok száma 2,5-sze-
resére nőtt, ezzel együtt kétszeresére a pedagó-
gusok száma. Mindig büszkék voltunk a nálunk 
érezhető családias légkörre, melyet a nagy lét-
számok mellett is igyekszünk megőrizni. Ebben 
segítenek a közösségi programok, közte a ná-
lunk hagyománnyá vált Lecsófesztivál is. Igaz, 
hogy időközben nagy család lettünk, de figye-
lünk arra, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel 
való kommunikáció továbbra is nyitott, csalá-
dias, együttműködő legyen. Fontosnak tartjuk a 
hagyományok őrzését, ez a város első iskolája-
ként múltunkból is fakad, mely több, mint egy 
évszázada összefonódik a város történelmével. 

„Szentistvánságunkat” az iskola jelmondatában 
fogalmaztuk meg: „A hagyomány, az együttmű-
ködés és a modern tudás iskolája”.

- Ön szerint milyen kihívást jelent napjaink-
ban pedagógusnak lenni, oktatni, nevelni a fi-
atalokat, akikre soha nem tapasztalt informá-
ció mennyiség zúdul a világból?

- Sosem volt könnyű a pedagógus pálya, de a 
mai kor rendkívüli kihívásokat támaszt elénk. A 
felnövekvő Z és Alfa generációk már gyermek-
korukban találkoznak azzal az információ ára-
dattal, amivel mi felnőttként szembesültünk. 
Nincs könnyű dolgunk, de meg kell értenünk, 
hogy miért és miben mások ők, segíteni őket a 
felnőtté válás útján. Azért nehéz ez, mert nincs 
előttünk minta az előző generációktól, nekünk 
kell ezeket az utakat megtalálni. Erről az érdekes 
és aktuális témáról szerveztünk egyébként nem-
rég egy előadást pedagógusaink és a szülői kör 
számára, melyet Steigervald Krisztián generáció 
kutató tartott, és amely segít lépést tartani ko-
runk változásaival.

- A közeli napokban vált ismertté, hogy 
újabb öt esztendőre Ön kapott felhatalmazást 
a Szent István Általános Iskola irányítására. 
Mi az Ön igazgatói ars poeticája, a következő 
fél évtizedben mit tekint legfontosabb megva-
lósítandó célkitűzésnek?

- Vezetői munkám során sokszor jut eszembe 
egy kis dalszöveg részlet: „Egyedül nem megy”. 
Igaz ez a nevelőtestületre, mert a kitűzött célok 
elérésében ők végzik a napi szintű érdemi mun-
kát, nélkülük semmit sem tudnék megvalósíta-
ni a tervekből. De igaz a szülőkkel való közös 
munkára is: az iskola csak a családokkal együtt 
tud eredményes nevelő-oktató munkát végezni. 
Ezt szem előtt tartva szeretném a most nagyon 
jó pályán mozgó intézményünket tovább fejlesz-
teni. Az Ökoiskola cím megszerzése után most 
azon dolgozunk, hogy a már meglévő tehet-
séggondozó munkát összefogva intézményünk 
akkreditált Tehetségponttá váljon.

- Kívánom, hogy terveik váljanak valóra, te-
vékenységüket övezze siker. 

 Vetési Imre

dunakeszi első iskOláJa 1997-ben, megalapításának 100. évfOrdulóJán vette fel szent 
istván nevét. államalapító királyunk szellemiségét, nemzetünk iránti elkötelező-
désének napJainkat is meghatárOzó üzenetét, tanításait az iskOla tantestülete és 
diáksága méltóképpen ápOlJa, amely kifeJezésre Jut a mindennapOk sOrán. a törté-
nelmi időket megélt, patinás épület az úJ évezredben már szűknek bizOnyult, mely-
ből közel két éve, 2017 szeptemberében, a 120. születésnapOn úJ, a 21. század igényeit 
kiszOlgáló 24 tantermes iskOlába költözött a diáksereg és a tantestület.  hOgyan 
élték meg a kOrszerű eszközökkel felszerelt repülőtéri útOn épült úJ Oktatási intéz-
mény birtOkba vételét? - kérdeztem laczkOvich krisztina igazgató asszOnytól. 

„A hagyomány, 
az együttműködés 

és a modern tudás iskolája”

Interjú Laczkovich Krisztinával, 
a Szent István iskola igazgatójával
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Meglepetés vendégünk a KIFLI ZE-
NEKAR volt, akik ideális válasz-
tásnak bizonyultak, hiszen a kif li 

lehet édes vagy sós, pozsonyi vagy búr, töl-
tött vagy sima, épp úgy, ahogyan a Kifli ze-
néje is: vidám és változatos, pont, ahogy mi, 
bárdosiskolások szeretjük. Zsolt, Zoli, Dá-
vid és Tibi fergeteges hangulatot varázsol-
va táncoltatták meg diákjainkat. A már jól 
ismert, és az új nóták is nagy sikert arat-
tak. Felcsendült a Nincs szebb madár kez-
detű szám, majd vidáman ugráltuk végig az 
Unka Dzsunkát, a Buga Boogiet és a többi 
ropogós Kifli dalt. A Kifli zenekar a 2018-as 

Almageddon után született. Érett, minőségi 
muzsika, tapasztalt, folyamatosan megújuló 
zenészek előadásában, ez a Kifli frissességé-
nek a titka.

A zenekarral együtt mi mindent meg-
tettünk annak érdekében, hogy eljöhessen 
a tavasz, ami nem is váratott sokat magá-
ra. Napsütéssel, langyos szellővel, rügyfa-
kadással szaladt el a március, most az ápri-
lisi húsvét kopogtat iskolánk kapuján, hogy 
hímestojással és locsolóversekkel örvendez-
tesse meg a bárdosos fiúkat és lányokat. 

Petőné Herman Noémi

februárban tartOttuk télűző farsangi mulatságunkat az alsó tagOzatOn. Osz-
tályprOdukciókkal, Jelmezes felvOnulással, zaJOs mulatOzással próbáltuk el-
űzni a telet. 

A Bárdosban zenélt a KIFLI zenekar 2019. január 26 .
Zalavári Zsolt – Papp Renáta

2019. január 26.
Császár Attila – Pálfi Beáta

2019. január 26.
Antal László – Horváth Petronella

2019. március 7.
Sipőcz Gergő László 

– Gasparkovics Eszter
2019. március 9.

Vuncs László Levente – Fogarasi Andrea
2019. március 23.

Lipót István – Erdei Vivien Kitti
2019. március 23.

Ferenczi Tamás – Ady Klaudia

Házasságot 
kötöttek
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A fotózás művészetének hódoló házaspár: 
Dr. Molnár György és Molnár-Jancsik Beáta

A jelen lévőket Farkas 
Pál intézményvezető 
köszöntötte, s elmond-

ta, hogy a tárlatsorozat kere-
tében a falakon látható alko-
tásoktól minden alkalommal 
színesebbek, érdekesebbek a 
zenei programok. Ez azért is 
fontos, mert a tanszakok sorá-
ban rangos helyet kapnak a fi-
atal képzőművészek. Alkotá-
saikból május 7-én nyílik majd 
kiállítás. 

Az évszakok egymástól el-
különíthető változása mind-
annyiunk számára érzékelhe-
tő, észrevehető, ám mégis egy-
séges egészet, a természet örök 
körforgását jelenti. A fotómű-
vésznő kiállított képei is ezt 
az egységet jelenítik meg. Tár-
latnyitó beszédében dr. Mol-
nár György, városunk jegyző-
je, fotóművész, a DunArt Kép-
zőművészeti Egyesület tagja, 
nemkülönben Jancsik Beáta 
férje is azt emelte ki, hogy pár-
ja a természetfotózás szerel-
mese, „munkáinak nagyobb 
hányadát azok a felvételek te-
szik ki, amelyeken a termé-
szetet, a tájak szépségét mu-
tatja meg… Látásmódja eltér 
egy átlagemberétől, a dolgo-
kat a megszokottól eltérő látó-
szögből, vagy különleges fény-
viszonyok között, vagy kö-
zelebbről, esetleg távolabbról 

szereti megmutatni… A kiállí-
tott alkotásokon a négy évszak 
változásait követhetjük nyo-
mon… Ezeknek a képeknek a 
hangulata meghatározó, a ké-
pek mondanivalóját tulajdon-
képpen azok az érzések adják, 
amit a befogadó akkor érez, 
amikor rátekint… A fotós szá-
mára a témák tárháza igen 
nagy…az alkotásnak e for-
mája megköveteli, hogy ami-
kor a fotográfus elkészíti a ké-
pet, tudjon mértéktartó lenni. 
Ne a mindent akarja megmu-
tatni, hanem csupán egy pilla-
natot, egy villanást, egy rész-
letet. De ebben az egy – rög-
zített pillanatban benne kell 
lennie mindannak, amit az al-
kotó közvetíteni kíván… A ki-
állított képekben ezek mara-
déktalanul visszaköszönnek, 
Bízom benne, hogy mindezek 
megtekintése közben az év-
szakokhoz kötődő hangulatok 
felébrednek és kellemes érzetet 
nyújtanak.”

A megnyitó beszédből meg-
tudhattuk, hogy Jancsik Beá-
ta 2012-ben, házasságkötésü-
ket követően kezdett megis-
merkedni a fotózásnak azzal 
a magasabb szintű módszeré-
vel, amely túlnő az „egysze-
rű” hobbi szintű fényképezé-
sen. Fokról fokra jutott el ad-
dig, hogy a DunArt Képzőmű-

vészeti Egyesület elnöke, Peti 
Sándor meghívta egy egyesü-
leti tárlatra. Idővel tagja is lett 
a városban jól ismert alkotó-
közösségnek, gyarapodott a 
csoportos tárlatokon törté-
nő részvételének a száma és a 
Magyar Kormánytisztviselői 
és Állami Tisztviselői Kar Or-
szágos Elnöksége által kiírt or-
szágos képzőművészeti pályá-
zaton első díjat kapott. 

Végezetül méltatta a mű-
vészeti iskola azon követ-
kezetes törekvését, hogy 
„összművészeti” műhelyként a 
zene mellett a vizuális kultúra 
értékeinek is teret biztosít.

Szemlélődő megjegyzés: ti-
zenkét fotó megtekintésé-
vel kísérhetjük végig a négy 
évszak váltakozását, az ép-
pen kinyíló virágtól a nyáres-
ti naplementén, a kora ősszel 
ezer színbe öltöző folyópar-
ti fákon át az álomba merült 

téli világig. Egy gondolattár-
sítással élve: Vivaldi Négy év-
szak című zeneműve is – meg-
jelenítve az örök körforgást – 
a részleteket művészi egység-
be foglalja, és hasonlóképpen 
jelenik meg ez az egység Mol-
nár-Jancsik Beáta tárlaton lát-
ható képen is. 

A kiállítás megnyitó prog-
ramjából most sem hiányoz-
hatott a zene. Ezúttal Stefán 
Tivadar ütőhangszeres tan-
szakvezető két tehetséges nö-
vendéke, Szöllősi Boldizsár és 
Plesoczki Márton marimba já-
tékát hallgathattuk igen ma-
gas színvonalon, Plesoczkiné 
Waitzner Adrienn méltó zon-
gorakíséretével. 

A tárlat egy hónapig tekint-
hető meg. 

Katona M. István
Molnár-Jancsik Beáta  
alkotásai és a szerző 

felvétele

a zene és képzőművészet sOrOzat keretében „évszakOk 
a természetben” címmel mOlnár-Jancsik beáta fOtóiból 
nyílt kiállítás április 3-án a farkas ferenc alapfOkú 
művészetOktatási intézményben. 

Évszakok a természetben 
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ÁPRILIS

Szegedi Katalin grafikusművész, 
illusztrátor kiállításának 

megnyitója
Április 26. péntek 18:00 óra

„Egy életed van” 
Április 30. kedd 19:00 óra

Dr. Csernus Imre előadása
Jegyár: 2.900.-Ft

MÁJUS 

Bababörze
Május 04. szombat 9:00-13:00 óráig

Szeretettel várjuk a szülőket, 
nagyszülőket, akik árusítani, vagy 
megvásárolni szeretnék a börzén 

kínált kisruhákat, játékokat, vagy baba 
felszereléseket 

DUNAKESZI TEÁTRUM szervezésében
"Kövek a zsebben" című  előadás

Időpont:  2019. május 8.
Jegyár: 4500,- Ft

„Humor Sapiens”
Május 9. csütörtök 18:00 óra

Dumaszínház szervezésében

Kiss Ádám és Benk Dénes előadóest
Jegyár: 3600,- Ft

„Tavaszi mámor”
Május 10. péntek 19:00 óra 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 

hangversenye
Glinka: Ruszlán és Ludmilla nyitány, 

Csajkovszkij: VI. szimfónia
Jegyár: 2000,- Ft, nyugdíjas/diák: 

500,- Ft

„Egy asszony két vétkecskéje 
(Szabados Zsuzsa önálló estje)
Május 12. vasárnap 19:00 óra

Jegyár: 1800,-Ft
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési 

Központ, Uray György Pinceszínház
Információ és jegyvásárlás: Babják 

Annamária 06-70/940-8107

FFAMI Táncvizsga
Május 13. hétfő 18:00 óra 

A néptánc, a balett és a modern tánc 
tanszakok nyilvános vizsgaelőadása

Megtekintés díjtalan!
Információ: Somogyi Ágnes 

dkeszizeneiskola@gmail.com 
27/314-896

Örkény: Egyperces novellák
Május 19. vasárnap 19:00 óra
Babják Színjátszó Stúdió előadása

Jegyár: 1800,- Ft
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési 

Központ, Uray György Pinceszínház
Információ és jegyvásárlás: Babják 

Annamária 06-70/940-8107

„Abigél”
Május 21. kedd 10 óra, 

valamint 22. szerda 13:30 és 19 óra
GriMaszk Színjátszó Társulat bemutatója
Martikán Erika színjátszó csoportjának 

előadása:

„Verditől Webberig” címmel Musical 
Operett Gálaest

Május 23. csütörtök 18:00 óra
Jegyár: 2000,-Ft, valamint 2500,- Ft

„Péntek 13”című és „Free Theme 
alcímű kiállítás megnyitó

Május 24. péntek 18:00 óra
Karikatúra kiállítás megnyitó

Résztvevő művészek: Bertalan Tivadar, 
Dzsebail Bessam, Csikós György Lajos, 
Dluhopolszky László, Gaál Tibor (T-boy), 
Gedeon Péter, Keczely Gabriella, Lugosi 

Károly, Mlinkó Zoltán, Pálfy István, 
Prihoda Judit, Takács Krisztián, 

Vén Zoltán

Meszecsinka KONCERT
Május 25. szombat 18:00 óra
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzata szeretettel meghív 
minden érdeklődőt a Cirill és Metód 

(Bolgár Nemzetiség Ünnepe) alkalmából 
megrendezésre kerülő Meszecsinka 

együttes koncertjére!
A koncert megtekintése ingyenes!

Információ: Kirov Gábor 70/675-7258

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

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

programajánló

Meszecsinka együttes
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Babják Annamária a társulat tagjaival 

Egy fővárosi előadás előtt

Babják Annamária 2017 októbere óta áll a Pinceszínház élén, míg mellette 
színészként játszik, oktat és kulturális műsort vezet a helyi televízióban

Színészként számos színdarabban 
aratott sikert, drámatanárként pe-
dig több száz fiatallal szerette meg 
a színjátszás, a színház világát. Szí-

nész, rendező, vesző, művészeti vezető, ta-
nár, műsorvezető… Nos, felsorolni sem 
egyszerű, nemhogy betölteni ezeket a sze-
repeket. Illetve ez nem is szerep, hivatás, 
„szerelem”!

„2007 óta vagyok tagja az Uray György 
Színháznak, ahol nagyon szép színészi fel-
adatokat kaptam. Megtiszteltetés volt szá-
momra, amikor Uray Zsuzsa – aki két év-
tizedig vezette a Színházat – átadta a „sta-
fétabotot”. Boldogan vállaltam azzal a tu-
dattal, hogy tovább kell vinnem az alapító 
Uray György szellemiségét. A színházve-
zetés életem nagy álma volt, egyben kihí-
vása is, hiszen most már nem csak színész-
ként működöm, hanem egy társulatért, az 
előadások színvonaláért, a Szinház műkö-
déséért is felelősséget vállaltam!” – vallja a 

színésznő, aki 2014-ben megkapta a Duna-
keszi Városi Közművelődési Díjat.

Változatos repertoárral igyekeznek min-
den korosztálynak megfelelni, s nagy öröm 
számukra, hogy egyre nagyobb érdeklődés 
kíséri előadásaikat, mind Dunakeszi, mind 
a környező települések nézői részéről. Min-
dig teltház előtt zajlanak az előadások, így 
például Leonard Gershe „A pillangók sza-
badok” című színdarabja, Örkény István 
„Egyperces novellák” című összeállítás a 
Babják Színjátszó Stúdió előadásában, „Egy 
Asszon két vétkecskéje” Szabados Zsuzsa 
székely népmese estje. Két gyermekelőadá-
suk: Janikovszky Éva „Ha én felnőtt vol-
nék”, valamint egy karácsonyi összeállítás 
„Karácsonyi ének” címmel.

„A következő évadban a meglévő da-
rabokon kívül két új bemutatót terve-
zünk: Szép Ernő „Május” című színdarab-
ját, továbbá egy összeállítást Franz Xaver 
„Kroetz” és Wolfdietrich „Schnurre” írá-
saiból „Szükségem van rád” címmel. 
Mindkettőt N. Kiszely Melinda rendezi. 
Andresz Kati színművésznővel van egy dé-
delgetett álmunk, Örkény István „Macska-
játék” című darabjának színrevitele, remé-
lem ez is sikerül a közeljövőben” – árulta el 
Babják Annamária.

Mint elmondta, befogadó színházként is 
szeretne helyet biztosítani színvonalas ön-
álló esteknek, kisebb képzőművészeti kiál-
lításoknak, melyek alkalmat adhatnak mű-
vész és látogató találkozásának, beszélgeté-
sének, illetve olyan zenei esteknek, melye-
ken kamarazenekari koncerteket hallhat 
a közönség. Szeretne a gyermekeknek is 
kedvezni az általa rendezett Karinthy Fri-
gyes „Tanár úr kérem”, Nógrádi Gábor „Se-
gítség, ember!”, valamint Kassovitz László 
„Kócmajom” című előadásokkal, melye-
ket vasárnap délelőttönként láthatnak az 
érdeklődők. Ráadásul a Pinceszínház he-
lyet ad – próbateremként, illetve előadások 
helyszíneként is – a városban 35 éve műkö-
dő Tücsök Bábszínháznak, melynek 21 éve 
Annamária is tagja,.

2001 óta vezeti a József Attila Művelődé-
si Központban a Babják Színjátszó Stúdi-
ót. A foglalkozások heti rendszerességgel 
folynak szeptembertől júniusig, amikor is 
a nyári színjátszó táborzáró vizsgaelőadá-
sával mutatják be a tanultakat.

„Rendkívül büszke vagyok a tanítvá-
nyaimra, akik a Pinceszínház új társulata-

ként mutatkozhattak be az „Egyperces no-
vellák” c. előadásban. Két év múlva lesz 20 
éves a Színjátszó Stúdió, amit egy olyan ta-
lálkozóval szeretnék méltóképpen megün-
nepelni, ahová mindenkit nagy szeretet-
tel várok, akikkel 2001 óta megismerked-
hettem. Remélem, több százan leszünk!” – 
folytatta a színész-igazgató.

2017 őszén kapott felkérést a városi 
Telekeszi TV tulajdonosától, hogy legyen 
szerkesztője és műsorvezetője a havonta 
egyszer jelentkező Kulturális Magazinnak.

„Nagyon köszönöm Dobay Mártának, 
hogy ezzel a szép, izgalmas, számomra új 
feladattal bízott meg, meghívott vendége-
imnek köszönöm a bizalmukat, amivel az 
életükről, hivatásukról mesélnek, a nézők-
nek pedig köszönöm a megtisztelő figyel-
müket” – tette hozzá Babják Annamária.

M. L.

vélhetően nem seJtette, hOgy ami-
kOr 1993-ban a családJával dunake-
szire költözött, hOgy a következő 
évtizedekben a várOs kulturális 
életének egyik meghatárOzó alak-
Jává válik. színészként rengeteg 
darabban aratOtt sikert, több száz 
fiatalnak tanítOtta a színészet mes-
terségét sAját színjátszó iskoLájá-
ban, míg két és fél éve az ő vállán 
nyugszik a helyi pinceszínház sike-
re. ő nem más, mint babJák annamá-
ria, aki már a következő évad terve-
it is megOsztOtta lapunkkal.

„Életem nagy szerelme, egyben 
legnagyobb kihívása mindez”

A Pinceszínház 
előadása
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Húsvét a régi Dunakeszin
a húsvét a régi dunakeszin – ahOgy minden magyarOrszági településen – kiemelkedő ünnepnek szá-
mítOtt. a legtöbb adat baka József dunakeszi népraJzáról írOtt kéziratából maradt ránk. 

Ebből tudjuk, hogy már a 
húsvétot megelőző virág-
vasárnapon, amikor Jézus 
bevonult Jeruzsálembe, 

megkezdődtek az előkészületek az 
ünnepre. A dunakesziek ekkor le-
zarándokoltak a Duna-partra, ahol 
a barka ágát levágták, és templo-
mukba vitték, szenteltetni. Minden 
családtagnak adtak egy barkaágat 
annak érdekében, hogy távol tart-
sa tőle a betegségeket. A megszen-
telt ágakat száraz helyre tették, így 
sokáig megmaradtak.

A húsvét előtti böjtöt a Duna-
kesziek megtartották, jellemző-
en szerdán, pénteken és szomba-
ton böjtöltek, ilyenkor nem ettek 
húst, nem főztek zsírral és napon-
ta csak egyszer étkeztek. Ebben az 
időszakban a templomi és az ottho-
ni öltözetük is sötét színű volt. 

A visszaemlékezések szerint 
nagycsütörtök éjjelén a temetőben 
tartották a keresztúti ájtatosságot, 
majd nagypénteken a kereplő hív-
ta a templomba a híveket. A kerep-
lőket a gyerekek nagyon kedvelték, 
a búcsúban kapott kis kereplőikkel 
egész nap zajongtak otthon, vagy 
– ha a felnőttek már nem bírták – 
kint a mezőn. 

Nagypénteken – általában az 
iparosok – a szertartás részeként 
elénekelték a passiót és őrizték a 
Szent Sírt, amelyet az asszonyok 
díszítettek fel virágokkal. Az őr-
zésben – amely nagyszombaton is 
folytatódott és óránként váltották 
egymást az őrzők – a fiatalok egye-
sületei is részt vettek (Mária-lá-

nyok, leánykör, Szívgárda, cserké-
szek stb.). 

A nagyszombat a háziasszonyok 
napja volt, ilyenkor takarítottak, 
sütöttek-főztek az ünnepre. Ka-
lács, bejgli és sonka készült, piros-
ra festették a tojásokat, amelyeket 
azonban ezen túlmenően nem dí-
szítettek. A férfiak is minden olyan 
munkát elvégeztek, amelyet csak 
előre el lehetett. A gyerekek ilyen-
kor megkapták új ruhájukat, hogy 
a feltámadási körmeneten már ab-
ban vehessenek részt.

Húsvétvasárnap az ünnep jegyé-
ben telt: az asszonyok nem főztek, 
nem takarítottak, a férfiak sem dol-
goztak, sőt, az állatokat sem hajtot-
ták, mert ezen a napon a pásztorok 
is elmentek a templomba. A duna-
kesziek ételeik szentelését is kérték, 
erre a délelőtti misén szokott sor 
kerülni. Kedvelt húsvét vasárnapi 
étel volt a töltött káposzta.

Húsvét hétfőn településünkön is 
jellemző volt a locsolkodás, még 
pedig kútvízzel. Állítólag egy, a 
két világháború között történt bal-
eset miatt (egy lány homloka meg-
sérült a locsoló vödörtől!) ekkortól 
Dunakeszin is inkább kölnivízzel 
kezdték el locsolni a lányokat. Íme 
egy korabeli locsolóvers: 

„Ma van húsvét napja, második 
hajnala,

helyben szoktak járni, az ifjak tá-
bora.

Kelj fel, kelj fel kislány, arany 
nyoszolyádból,

pár hímesed vedd ki, arany kis 
kaskádból.

Ha van pár hímesed, rózsavizem 
készen,

hajtsd le fejed, hadd öntsem meg 
szépen.”

A lányok a locsolókat települé-
sünkön is megvendégelték: ital-
lal, dohányáruval kínálták, aján-
dékba a különösen kedves locso-
lók virágot is kaptak, amit a kabát-
juk gomblyukába tűzhettek. Ahogy 
Dunakeszin mondták: „Udvarló-
nak szegfűt, vőlegénynek rózsát.” 
A kisfiúknak piros tojás járt a lo-
csolásért. Húsvéthétfő délutánján a 
fiatalok játszottak (labdáztak, go-
lyóztak), de ez volt a rokonlátoga-
tások legfőbb időszaka, gyakran 
pedig táncmulatságot is tartottak.

A húsvét után következő fehér-
vasárnap zárta a húsvéti ünnep-
kört. Ekkor a komaasszonyok lá-
togatták meg egymást. (A komaság 
műrokonság, jellemzően a házas-
párok kölcsönösen egymás gyer-
mekeinek keresztszülei.) Emellett 
ez a nap volt Dunakeszin a lányok 
közötti szertartásos barátságkö-
tés aktusa. Feljegyzések maradtak 
fenn arról, hogy fehérvasárnap dél-
utánján, ha jó volt az idő, a legé-
nyek is, a lányok is játszottak, kü-
lön csoportokba verődve.

Dr. Kerekes Dóra történész
a Révész István Helytörté-

neti Gyűjtemény vezetője 

A piros tojásos forrása: hirpatak.hu
A Szent Sírról készült kép 

a gyűjteményben található.
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Dr. Domoszlai Erzsébet 
és Kováts-Szőcs Benedek

fennállásának 10. évfOrdulóJa alkalmából Jubileu-
mi kamarazenei- és zenekari hangversenyt rendezett 
március 30-án a radnóti miklós gimnázium auláJában 
a dunakeszi ifJúsági szimfOnikus zenekar. A hAngver-
seny a szuppán irén művészeti alapítvány szervezésé-
ben Jött létre.  

a farkas ferenc alapfOkú művészetOktatási intézmény 
növendékei számOs alkalOmmal érnek el kimagasló 
eredményt zenei versenyeken, valamint kiváló tanul-
mányi eredményeik alapJán felvételt nyernek középfO-
kú művészeti tanintézményekbe.

Csajkovszkij Anyegin 
című operájából a Nyi-
tány és a Keringő el-

hangzása után a megjelenteket 
Márkus Erzsébet, az alapítvány 
kuratóriumának tagja köszön-
tötte. Felidézve a zenekar tör-
ténetét, elmondta, hogy a Far-
kas Ferenc Művészeti Iskola 
növendékeiből álló, és az isko-
la többszörösen díjazott taná-
rai, Kátai Katalin és Szilágyi 
Szabolcs Balázs által vezetett 
együttes kezdetben Farkas Fe-
renc Ifjúsági Zenekar néven lé-
pett fel a különböző városi ren-
dezvényeken az intézet szimfo-
nikus zenekaraként.  

Elmondta a továbbiakban, 
hogy az együttes több, sikeres 
külföldi vendégszereplés során 
– Dániában, Németországban, 
Spanyolországban – öregbítet-
te városunk hírnevét, dicsősé-
get hozva a zeneiskolának, Du-
nakeszi művészeti életének, a 
magyar zenekultúrának.

Azt is megtudhattuk, hogy 
öt éve már a zenekar csak az 
alapítvány támogatását élvezi, 
koncertjei településünk mellett 
a főváros különböző intézmé-
nyeiben, így például a Nemzeti 
Múzeumban, a Vakok Iskolá-
jának Nádor termében is sike-
resek voltak. Végül köszönetet 
mondott a gimnázium vezeté-
sének, elsősorban Nyíri István 
igazgatónak azért, hogy folya-
matos próbalehetőséget terem-
tenek számukra. 

A műsor további részé-
ben ízelítőt adott repertoárjá-
ból a zenekar. Elhangzott töb-
bek között Johann Sebastian 

Bach d-moll hegedű kettős-
versenyének harmadik téte-
le Kátai Katalin és Precsovszky 
Zsombor előadásában, Men-
delssohn két klarinétra és zon-
gorára írt műve Bán Tamás és 
Szilágyi Szabolcs Balázs, va-
lamint Radnainé Puer Judit 
közreműködésével hangzott 
el. Sarasate zenekari műve el-
hangzásában  Radostyán Ber-
talan hegedűszólóját is hallgat-
hattuk. Érdekes élményt jelen-
tett Leroy Anderson Az írógép 
című kompozíciója, melyen a 
titkárnő szerepében Galgóczy 
Noémi szólaltatott meg egy va-
lódi írógépet.      

A koncert során – melyen a 
zenekart Szilágyi Szabolcs Ba-
lázs vezényelte – átadták a Far-
kas Ferenc emlékplakettet. Ez 
alkalommal az elismerésben 
Precsovszky Zsombor (hege-
dű), Bán Tamás (klarinét) va-
lamint Badruddin Panna ré-
szesült, aki zongorán előad-
ta Tardos Béla III. Bagett című 
művét. Mindhárom ifjú ze-
nész korábban, zeneiskolai ta-
nulmányai során számos ze-
nei versenyen nyert értékes dí-
jakat. Az elismeréseket Mada-
rász József kuratóriumi tag és 
Radnainé Puer Judit kuratóri-
umi elnök adták át. Az elnök 
asszony a színvonalas koncert 
végén köszöntötte a művésze-
ti iskola korábbi igazgatóját dr. 
Ruszinkóné Czermann Cecí-
liát s átadta számára az ez al-
kalomra alapított „Farkas díj a 
legjobb igazgatónak” plakettet.

Katona M. István
A szerző felvétele 

A legfrissebb sikereik-
ről kapott tájékoztatás-
ból megtudtuk, hogy a 

három évenként, március 29-
31. között megrendezett, im-
már XV. Nyíregyházi Orszá-
gos Zongoraversenyen, mely-
nek rendezője a Vikár Sándor 
Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola, a III. korcsoportban Ko-
váts-Szőcs Benedek I. helyezést 
ért el és elnyerte a Veroszta 
Magda díjat. Az I. korcsoport-
ban Oroszki Tamás Sándor III. 
díjban részesült. Mindkét nö-
vendék felkészítő tanára dr. 
Domoszlai Erzsébet, akit Taná-
ri Különdíjjal valamint ugyan-
csak Veroszta Magda-díjjal ju-
talmaztak. (Barabás Ernő ze-
netanár végrendeletében meg- 
bízta a Zeneakadémia Alapít-
ványt, hogy alapítson egy díjat 
felesége, Veroszta Magda em-
lékére. A díj bármilyen zenei 
verseny győztesének adomá-
nyozható. A szerk.) 

Pálcza Zsombor növen-
dék felvételt nyert a budapes-
ti Bartók Béla Konzervatóri-
um ének-szolfézs szakára. Fel-
készítő tanára Császik Mónika.

Kozma Fanni Alexandra 
grafika szakos növendéket fel-
vették a Művészeti Szakközép-
iskolába. A Skandináv gye-
rekrajz pályázaton 875 alkotás 
közül Kozma Fruzsina elsős 

növendék munkáját beválasz-
tották a kiállításra és díjazásra. 
Mindkét növendék Kiss Eszter 
tanítványa. 

Ugyancsak friss hír, hogy a 
kimagasló szakmai és pedagó-
giai munka, a tehetséges nö-
vendékek támogatásának elis-
meréseként második alkalom-
mal nyerte el a művészeti isko-
la az újabb három évre szóló 
Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont címet.

Katona M. István
Fotó: Kováts-Szőcs Gábor 

Jubileumi koncert 

A művészeti iskola 
országos sikerei 

A Dunakeszi Polgár 
szerkesztősége 

a közelgő 
Anyák Napja 

alkalmából 
szeretettel köszönti 
az Édesanyákat!
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Jaap Broersma, a holland szövetség korábbi főtitkára és Nagy Bandor

Interjú 
Nagy Bandorral

Dunakeszi a magyarországi korfball fővárosa

a kOrfball ősi hazáJa hOllandia, melynek egy kis sze-
letét már számtalanszOr „elhOzta” dunakeszire nagy 
bandOr, aki nemcsak várOsunkban, de hazánkban is a 
spOrtág egyik Jeles nagykövete. a kOrfball dunakeszi 
AtyjA kiváló spOrtdiplOmáciai kapcsOlatainak köszön-
hetően 2016-ban az ifJúsági európa-baJnOkságnak, ta-
valy pedig a iv. ifJúsági király napi kOrfball fesztivál-
nak adhatOtt OtthOnt dunakeszi.

- Mikor lettél a korfball sze-
relmese, és hogyan szerettél 
bele ebbe különleges sportág-
ba, melynek napjainkban vi-
lágszerte még kevés országban 
hódolnak? A hollandok és a 
belgák viszont hozzád hason-
lóan imádják – kérdeztem a fi-
atal sportembert.

- Több mint húsz éve „bosz-
szúból” indult a történet, 
ugyanis gyerekkoromban ké-
zilabdáztam, és egy év után az 
unokatestvéremet is levittem 
magammal az Úttörő stadion-
ba, ahol nyolc évig játszottunk 
együtt. Amikor ennek az idő-
szaknak vége lett, szétváltak  út-
jaink, mindketten más sportág-
gal próbálkoztunk. Ő a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen ta-
nult, melynek korfball csapata, 
a MAFC plakáton toborzott já-
tékosokat. Ekkor hívott magá-
val – mondván, hogy én elvit-
tem őt kézilabdázni -, akkor 
most nekem kutyakötelességem 
kipróbálni ezt az új sportágat. 
Természetesen kötélnek álltam. 
Ez 1997 őszén volt, azóta szere-
tem és művelem a korfballt.

- Miben rejlik a sportág szép-
sége, vonzereje?

- Az egyik az, hogy lányok és 
fiúk együtt játszhatják. Ha bele-
gondolunk, nagyon kevés olyan 
sportág van, melyet egy fele-
ség-férj, barát és barátnő, szü-
lő és gyereke, vagy akár egy tel-
jes család együtt űzhet. Ez a já-
tékszabály egyik nagy előnye. 
Itt nem a fizikai erő dominál, 
ez egyébként egy észjáték. Limi-
tált a testkontaktus: lányok csak 
lányokkal, fiúk csak fiúkkal 

érintkezhetnek, védekezhetnek. 
Nincs benne egyéni labdaveze-
tés, rá vagy kényszerítve, hogy a 
csapattársaiddal együtt oldjátok 
meg a problémát. Gyerekeknek 
is jó, mert arra motiválja őket, 
hogy csapatszellemben kezdje-
nek el gondolkozni. A mai vi-
lágban különösen szükség van 
ezekre az értékekre. 

- Dunakeszin több iskolában 
is szívesen játszák a korfballt. 
Sőt, a VSD csapata az orszá-
gos bajnokság második vona-
lában, az NBI/B-ben szerepel. 
Hogyan sikerült igen rövid idő 
alatt ilyen szép eredményeket 
elérned?

- Örömünkre a VSD-ben 
nagyon jó képességű játé-
kosok vannak. Minden arra 
utal, hogy Dunakeszin külö-
nösen tehetséges korfballosok 
születnek. Felnőtt csapatunk 
az NBI/B-ben az ötödik he-
lyért küzd a rájátszásban, de 
már az utánpótlás is bontogat-
ja oroszlánkörmeit.  Úgy néz 
ki, hogy minden korcsoport-
ban – U11, U13, U15 -, ahol in-
dultunk, benne leszünk a leg-
jobb négyben, az élvonalhoz 
tartozunk. Ez igazán bíztató 
a jövő szempontjából! Öröm-
mel mondhatom -, ami a vi-
lágon kevés országban ada-
tik meg -, hogy testnevelés 
órákon heti rendszerességgel 
korfballoznak a diákok Duna-
keszin. Ez még Hollandiában 
sem jellemző. Céljaink megva-
lósításához nagyon jó támoga-
tást kaptunk az Önkormány-
zattól, Dunakeszi Tankerület-
től, illetve a Sportigazgatóság-

tól. A Tankerület hozzájárult, 
hogy heti egy alkalommal a 
másodikos diákok az iskolák-
ban korfballozhatnak. Az is-
kolák megkapták a szüksé-
ges felszereléseket, mi pe-
dig összesen heti 18 alkalom-
mal megtartjuk az órákat, míg 
ezen kívül négy suliban szak-
körök is vannak.- 

- Szerinted a magyar sport-
közegben milyen fejlődési lehe-
tőség kínálkozik a korfball szá-
mára?

- A korfballt a világon mind-
össze 75 országban műve-
lik, ami lássuk be nem mérhe-
tő a labdarúgás népszerűségé-
hez. Világviszonylatban mint-
egy 55-60 nemzet csapata vesz 
részt a versenyrendszerben, te-
hát bőven van hová fejlődni. Az 
is köztudott, hogy viszonylag 
kevés háttérkutatást, elemzést 
végeznek a sportágban, szem-
ben pl. a labdarúgással, ahol 
még mérkőzés közben is mérik 
a játékosok teljesítményét. Szo-
ciológusként társaimmal azt 
vettük a fejünkbe, hogy szeret-
nénk megvalósítani a világ első 
korfball tudományos kutató-
központját, ahol e háttérkuta-
tásokat el lehetne végezni. Ezt a 
tudományos műhelyt Dunake-
szin szeretnénk létrehozni. Cé-
lom, hogy Dunakeszit feltegyük 
a korfball világ térképére, ahon-
nan a földkerekség bármely ré-
széről mindent el lehetne érni 
a sportág hátteréről. Jóérzés-
sel mondhatom, hogy szak-
mai munkánkban nagy segít-
ségünkre van Jaap Broersma, a 
holland szövetség volt főtitká-
ra, és Harmen Fonk, az U15 ma-

gyar válogatott szövetségi kapi-
tánya és a VSD korfball szak-
osztály mentor edzője.

- Amit elértél a városban, azt 
az országos sport konferenciá-
kon már-már Dunakeszi mo-
dellként ismerik. A szakmai 
dicséret mellett ez felelősség is?

- A Dunakeszi modellnek 
„csak” egy része a korfball. 
Ugyanis, ami a város iskolái-
ban megvalósult, az hazánkban 
kevés helyen mondható el, hi-
szen szinte nincs olyan sport-
ág, amely ne lenne beépítve a 
mindennapos iskolai testneve-
lés órarendjében. Az úszás, jég-
korong, korcsolya, tenisz, lab-
darúgás, pom-pon, cselgáncs, 
hogy csak néhány sportágat em-
lítsek, amit az iskolában a gye-
rekek megismerhetnek, és űz-
hetnek. A sportágak olyan gaz-
dag palettájával találkozhatnak 
a szülők és a gyerekek, melyből 
lehetetlen nem választani. Ezt 
a kiváló modellt, ezt az oktatási 
rendszert országos szinten is ér-
demes lenne bevezetni, mert kö-
vetésre méltó. Ez nagyon fontos, 
hiszen a sport révén a gyerekek 
megtanulnak küzdeni, győzni és 
veszíteni is, ami nagyon értékes 
emberi tulajdonság. Óriási do-
log a mindennapos testnevelés, 
az iskolák és a VSD együttmű-
ködése. Ezt a modellt szeretnénk 
a tervünkbe beépíteni és doku-
mentálni az Önkormányzattal 
és a Sportigazgatósággal együtt-
működve.  Bízom benne, hogy 
ebben is összefogunk, és sikere-
sek leszünk.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Felszabadulásukat ünnepelték 
a dunakeszi bolgárok

a dunakeszi bOlgár nemzetiségi ön-
kOrmányzat és a szépszámú közön-
ség tánccal, verssel, történelmi 
előadással ünnepelte bulgária 500 
éves török uralOm alóli felszabadí-
tásának 141. évfOrdulóJát.

Kirov Gábor hívó szavára zsúfolá-
sig megtelt a József Attila Műve-
lődési Központ Lányi Ferenc és 
Gérecz Attila terme, ahol a helyi 

bolgár nemzetiségi önkormányzat elnöke 
köszöntötte az ünneplőket. 

Kállai László nyugdíjas hadtörténész ez-
úttal is színvonalas előadásban mutatta be 
a bolgárok szabadságharcát az oszmán bi-
rodalom ellen, miközben a kivetítőn a hő-
söknek emléket állító filmkockái idézték 
fel a múlt küzdelmeit.

Babják Annamária színművész mély 
átéléssel szavalta el a Sipka szoros védői 
című verset, amely a bolgár nép legkivá-
lóbb hősei előtt tiszteleg. A gigászi küzdel-
met évszázadokra megörökítő verset Iván 
Vázov írta, melyet Kirov Gábor fordított 
magyarra.

A drámai hangvételű percek után a 
T’rakija Bolgár Néptáncegyüttes zenészei, 
énekesei teremtettek magával ragadó utá-
nozhatatlan hangulatot, melynek végén a 
közönség soraiból többen is táncra per-
dültek.

Emlékezetes, maradandó élményt nyúj-
tó szép este volt.

Bemutatjuk 
az önkormányzatot

Az ünnepi est szervezője, a bolgár nem-
zetiségi önkormányzat, mely tizenhárom 
éve alakult meg városunkban. Az eddi-
gi választásokon sikerrel szerepeltek és 
Kirov Gábor elnöktől azt az örvendetes 

hírt is megtudtuk, hogy az eltelt idő alatt 
szaporodott a tősgyökeres bolgár nemze-
tiségűek száma, jelenleg már mintegy har-
minc család él Dunakeszin. És gyarapo-
dott a szimpatizánsok száma is, ezt az ed-
digi rendezvényeiken mérhették le. 

Az önkormányzat egyik népszerű ren-
dezvénye a Bulgáriába szervezett kirán-
dulások sorozata. Az eltelt idő alatt nyolc-
szor utazhattak az érdeklődők a rendkívül 
szép tájakkal és a vonzó tengerparttal ren-
delkező országba. Az egyik alkalommal 
megismerkedtek Ravda polgármesterével, 
Andon Bakalovval, aki később eljött Du-
nakeszire, s a barátság eredménye a Dióssi 
Csaba polgármesterrel közösen megkötött 
testvérvárosi kapcsolat. Mivel bolgár ba-
rátunk jó focista és az ottani fiatalokból 
lelkes csapatot verbuvált, Kárpáti Zoltán 
önkormányzati képviselő meghívta őket a 
városunkban nemzetiségi fiatalok között 
szervezett bajnokságra. A tervek szerint az 
idei évben ismét ellátogat a ravdai polgár-
mester és egy delegáció viszonozza majd a 
vendégeskedést. Csoportos utazás egyelő-
re nem szerepel a programok között, mi-
vel megszűnt a Budapest-Burgasz közöt-
ti közvetlen vasútvonal és az autóbuszos 
utazás a felmérések szerint nem túlságo-
san népszerű.

Kérdésünkre azt is elmondta Kirov Gá-
bor, hogy évente három nagyobb ese-
ményt szerveznek. Az ötszáz éves török 
elnyomás alóli felszabadulás ünnepe mel-
lett május 24-én emlékeznek meg a bol-
gár írásbeliség megalapítóiról, Cirillről és 
Metódról.Az idei rendezvénynek a VOKE 
József Attila Művelődési Központ ad ott-
hont. Az intézmény mellett délután ha-
gyományos csevapcsicsa sütéssel várják 
a vendégeket, majd a színházteremben a 
Mecsecsinka együttes ad koncertet. A vi-
lágzenét játszó együttes 2017-ben New 
Yorkban adott koncertjével bekerült a vi-
lág 100 legjobb világzenei eseményei közé. 
Szeptember 22-én pedig a függetlenség 
napját ünneplik majd. 

Az idei Dunakeszi Feszten ismét jelen 
lesznek, közös sátorban a Duna Össze-
fűz Nemzetiségi Klubbal, amely a város-
ban élő örményeket, lengyeleket fogja ösz-
sze Éberling József vezetésével. Jó kapcso-
latban vannak a német nemzetiségi ön-
kormányzattal is.

Minden évben nagyszabású Bulfeszt 
nevű néptánc fesztivál színhelye Szeged, 
melynek megrendezését támogatják. Al-
kalmanként bekapcsolódnak az Országos 
Bolgár Önkormányzat munkájába. Láto-
gatják a Bolgár Kulturális Intézet prog-
ramjait, valamint Közép-Európa legré-
gibb, Bolgár Ortodox Templomának szer-
tartásait. Támogatjuk a Bolgár Hírek ha-
vonta megjelenő újságot is.  

Az Önkormányzattal jó kapcsolatban 
vannak, kérelmeiket mindig támogatják, 
rendezvényeiknek helyet adnak. Bajcsevné 
Szebegyinszki Enikő elnökhelyettessel és 
Schmidt Anna testületi taggal közösen ké-
szülnek az őszi választásokra, minimum 
harminc bolgár lakos aláírása kell az in-
duláshoz. Kirov Gábor bizakodó, hogy 
idén ősszel is sikeresek lesznek s továbbra 
is eredményesen működhet majd a bolgár 
nemzetiségi önkormányzat.   

(Katona-Vetési)
Fotó: KesziPress

Kirov Gábor
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Milano - Leonardo da Vinci és Zaha 
Hadid, avagy egy város dinamizmusa

tavaly augusztusban az eras-
mus+ pályázati lehetőségnek 
köszönhetően JutOttam el 
lOmbardiába, abba a várOsba, 
amely torinóvAL és genovávAL 
OlaszOrszág ipari feJlődésé-
nek vezető „hárOmszögét” al-
kottA nem is Olyan régen, ahOl 
verdi élt és kOmpOnált a 19. 
században, vagy a befOlyásOs 
középkOri sfOrza család ha-
dakOzOtt. milánó nem kis mér-
tékben lOdOvicO sfOrzának, 
il mOrO-nak köszönheti tör-
ténelmi hatalmát, aki viszOnt 
kiaknázta leOnardO da vinci 
lángelméJét. 

Leonardo, aki a Sforza herceg 
udvari művészeként dol-
gozott sokáig Milánóban, 
csodákat alkotott és a zse-

niális elméjében megfogant talál-
mányai, fegyverei, gépezetei mesz-
sze meghaladták a korát. Kísérlete-
ző egyéniségének hála, számos raj-
za maradt fenn, amelyek mérnöki 
precizitással mutatják be a közép-
korban ultramodernnek számító gé-
pezeteket. Sajnos, pont ennek tud-
ható be, hogy a milánói Santa Ma-
ria delle Grazie templomban látha-
tó Utolsó Vacsora freskóját is csak 
hihetetlen nehézségek árán tudták 
restaurálni, hiszen Leonardo nem a 
hagyományos nedves falra festette 
le ezt a bibliai jelenetet. Így egyfaj-
ta védő zsilip rendszeren kell a turis-
tának keresztül mennie, hogy végre 
feltáruljon előtte ez a titokzatos és 
lélegzetelállító remekmű. A temp-
lom refektóriumában lévő enigma-
tikus freskó fokozatosan vonza be a 
szemlélődőt, mint Milánó a gyanút-
lan idelátogatót. Mindenki elláto-
gat a gótikus Duomóhoz, de ugyan 
hányan zarándokolnak el Zaha Ha-
did korszakalkotó építészeti neveze-
tességéhez? Pedig megéri. Ez is Mi-
lánó. A 21. századi ultramodern vá-
rosrész, a City Life. Egy új városköz-
pont három felhőkarcoló toronnyal, 
amelyből egyet Zaha Hadid világhí-
rű kortárs építész tervei alapján épí-
tettek meg. De épült itt kifinomult 

belsőépítészeti design-nal büszkél-
kedő bevásárlóközpont és a mostani 
milliárdos celebek otthonául szolgá-
ló lakóépületek is. 

Az ember csak ámul, milyen cso-
dákra képes a mérnöki elme! Egy 
élhető városrész, ahol a kényelem, 
a természetes környezet és a csúcs-
technológia kéz a kézben jár, ahol 
minden elérhető, nincsenek zajos 
utcák és minden park, épület a fenn-
tartható fejlődés koncepciójával ké-
szült. Igazán ámulatba ejtő. Persze, 
amikor megtudtam mennyibe kerül 
négyzetmétere itt egy lakásnak, meg 
kellett kapaszkodnom, de ehhez is 
hozzá kell szokni, mint ahhoz is, 
hogy az itt közlekedő metrószerel-
vényeket számítógép vezeti. Vajon 

ha most látná Leonardo ezt a Milá-
nót, ő is csodálkozna? Nem tudom. 
Minden esetre Milánó egyes részei 
hihetetlen tempóban fejlődnek, míg 
máshol a régi villamosok között bo-
torkál a járdák után fürkésző gya-
logos, és sokszor légkondicionálás 
nélküli metrókocsiban, zötykölődve 
hallgatja az itt élő különféle emberek 
nyelvének bábeli zűrzavarát. 

Ráthné Murányi Rita 
angoltanár

Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium

A cikk szerzője 
Milánó egyik 
jellegzetes 
városnegyedében
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az elmúlt fél évtizedben 
évről évre nőtt a fut 
a keszi futóversenyen 
raJthOz állók létszáma, 
amely idén, a hatOdikOn 
rekOrdOt döntött, hiszen 
közel 1700 spOrtszerető 
fiatal és idősebb kOrú 
teLjesítette Az edzettségi 
állapOtának leginkább 
kedvező távOt.

Április 7-én, vasárnap 
kora délelőtt több ez-
ren látogattak ki a Du-
nakeszi repülőtérre, 

hogy részesei legyenek egy nagy-
szerű közösségi élménynek, mely-
hez hozzájárult a ragyogó tavaszi 
időjárás, a futók és az érdeklődők 
remek hangulata, no és a szerve-
zők kitűnő előkészítő munkája, 
Dunakeszi Város Önkormányza-
ta támogatása, aminek köszönhe-
tően – többek között - nevezési díj 
nélkül hódolhattak kedvenc szen-
vedélyüknek a futás, a mozgás sze-
relmesei.

Idén is Bíró György és Barátai, 
valamint Fábián Nikoletta mű-
sorvezető garantálták a nagyszerű 
hangulatot. Kundlya Zsófia tanár-
nő „lányai” látványos műsorukkal 
ezúttal is elkápráztatták a közön-
séget, miként Stefán Tivadar tanár 
úr ütősei is.

Dióssi Csaba köszöntőjében ki-
emelte, hogy Dunakeszi a spor-
tok városa, melyre remek példa – 
többek között - a Fut a Keszi és a 
Mozdulj Dunakeszi. Nagyszerű 
sportolási lehetőség kínálkozik az 
óvodásoktól kezdve - az iskoláso-
kon át, akik öt sportágat űzhetnek 
a mindennapos testnevelés óra-
rendjébe beépítve – egészen a fel-
nőttekig bezárólag. Ezt a célt szol-
gálja az a két új sportcsarnok is, 
melyek építése idén kezdődik, a 
harcművészeti edzőközpont fel-
újítása, a Magyarság Sporttelepen 
épülő modern atlétikai pálya is. 

A polgármester megnyitó gon-
dolatai után -, aki egyébként két 
nagy fiával, Balázzsal és Csabával 
együtt futotta le a Fut a Keszi 5 ki-
lométeres távját – újra Bíró Györ-
gyé volt a „főszerep”, aki rend-
kívül szellemes mondataival és 
hasznos információival hangolta a 
2,5 km (Kiskeszi), 5 km (Fut a Ke-
szi) és 10 km (Nagykeszi) távokon 
rajthoz állókat.

Természetesen idén is volt ovis 
futás, ami nemcsak a kicsik, de 
szüleik körében is rendkívül nagy 
népszerűségnek örvend.

Szóval, szólt a zene, s a nagy kö-
zös visszaszámlálás után elrajtolt 
az idei Fut a Keszi népes mezőnye. 
A lelkes sportemberek az előttük 
gyönyörű panorámaként feltárul-
kozó Pilis hegység és a Megyeri 
híd irányába indultak el, hogy egy 
hatalmas, 2,5 kilométeres kört le-
írva egyszer, kétszer, vagy, mint a 
tízezresek négyszer fussák végig a 
vállalt távot.

A népes mezőnyből elsőként 
egy váci fiatalember teljesítette a 
2,5 km-es Kiskeszit, akiről kide-
rült, hogy a BEAC igazolt atlétá-
ja, rövidtávfutó, így nem jelentett 
nehézséget számára a táv „legyű-
rése”. – Jólesett – mondta a győz-
tes mosolyával.  

A futók színes kavalkádjában 
voltak idősek, fiatalok, együtt futó 
családok, baráti és munkahelyi 
közösségek is, mint pl. Dunakeszi 
legnagyobb egészségmegőrző cé-
gének munkatársai is. 

– Kellemes fáradtságot érzek, jó 
volt futni – árulta el a négy hölgy 
közül Koczág-Zubály Erika, aki 
egyébként rendszeresen sportol, 
konditeremben edz, hogy meg-
őrizze fittségét, jó fizikai kondíci-
óját. – A futásra kisfiam inspirált, 
aki velem együtt szerette volna le-
futni a 2,5 km-t. Anya pedig „szót 
fogadott”, de nem bántam meg, 
élmény volt – mondta nevetve. – 
Én is ezt a távot teljesítettem a két 
gyermekemmel együtt – vette át a 
szót Pataki Anika, aki kolléganő-
jéhez hasonlóan rendszeresen jár 
kondi edzésekre, fut és kerékpáro-
zik is. – Biciklivel járok dolgozni, 
így naponta tíz kilométert tekerek 
– tette hozzá a sportos hölgy, aki 
számára ez természetes. 

A Fut a Keszi népszerűsége a vá-
roshatáron túl is ismert, hiszen a vá-

ciak, gödiek mellett vannak pl., akik 
évek óta itt vannak Újpestről, hogy 
hódoljanak e rendkívül jó edzett-
ségi alapot biztosító sportágnak.  
– Irodai, igen megterhelő munkát 
végzek, ezért kikapcsolódásként, 
stresszoldásként hetente háromszor 
közel egy órát futok. Engem ez tölt 
fel – avat be Hamza Beatrix, aki az 
újpesti színekben focizó fiával, Neu-
mann Ádámmal együtt az 5 km-es 
Kiskeszi-n indult. 

A 6. Fut a Keszi résztvevőinél 
talán csak Seltenreich József fő-
szervező, a Dunakeszi Sportigaz-
gatóság sportigazgatója volt bol-
dogabb, hiszen a rendezvényre kö-
zel háromezer ember látogatott ki. 

 – Édes gyermekemnek tekin-
tem ezt a sportprogramot. Hét 
éve, amikor sportigazgató let-
tem, eldöntöttük, hogy újra in-
dítjuk a korábbi évtizedekben 
nagy sikernek örvendő futóver-
senyt, melynek akkoriban a ló-
versenypálya adott otthont. Örü-
lünk, hogy rendkívül pozitív a fo-
gadtatása. Sőt, igen sokan igény-
lik, hogy még több futóversenyt 
szervezzünk a városban. Minden 
jó ötletet, igényt támogatunk, hi-
szen közismert, hogy Dunake-
szin egyre hangsúlyosabb szerepe 
van a sportnak, amit minden év-
ben jelentős összeggel támogat az 
Önkormányzat – mondta a sport-
igazgató. 

A remek hangulatú futóver-
seny eredményhirdetésekor Bíró 
György bejelentette, hogy az idei 
Fut a Keszi rekordot döntött, me-
lyen 1637 induló volt, akiknek a 
szervezők egy szép kivitelű emlék-
éremmel kedveskedtek. A futók-
tól és a szépszámú érdeklődőtől 
a rendezvény végén Dióssi Csaba 
polgármester az önkormányzat és 
a szervezők nevében úgy köszönt 
el, hogy „Jövőre veletek ugyanitt!”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rekordot döntött 
az idei Fut a Keszi
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A 201-szeres válogatott Fekete Krisztina, Botos Anita, 
Botos Ferenc özvegye, Olgi "néni"

Immár ötödik alkalommal rendezték meg a Botos Ferenc Emléktornát a Kőrösi iskolában

immár ötödik éve nincs közöttünk, de egy dOlOgban biztOsak lehetünk: dunakeszi várOsa sOsem feledi el bOtOs 
ferencet, a magyar röplabdaspOrt kiemelkedő alakJát, aki annak ideJén meghOnOsítOtta várOsunkban szeretett 
spOrtágát. az elmúlt hétvégén már ötödik alkalOmmal rendezték meg a bOtOs ferenc emléktOrnát, melynek a 
hagyOmányOknak megfelelően a kőrösi csOma sándOr általánOs iskOla adOtt OtthOnt.

Botos Ferenc neve fogalom 
a hazai röplabda történe-
tében, hiszen egyrészt szá-

mos klubnál dolgozott edzőként, 
irányította a magyar válogatottat 
is, és rengeteg tanítványa került be 
a sportág legjobbjai közé. Öt évvel 
ezelőtti szomorú halálát követően 
szinte azonnal felmerült, hogy a 
városunkban a sportágat megho-
nosító mester emlékére volt mun-
kahelye, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola egy minden év-
ben tavasszal megrendezendő tor-
nát szervez.

„Emlékszem, annak idején egy 
közösségi oldal bejegyzéséből ér-
tesültem arról, hogy elment Bo-
tos Ferenc. Azonnal felhívtam 
Olgit, a feleségét, aki több mint 
három évtizedig tanított szintén 
az iskolánkban, hogy engedélyez-
ze a számunkra, hogy egy emlék-
tornát szervezzünk a férje emléké-
re. Ezt a hagyományt azóta is ápol-
juk, és immár ötödik alkalommal 
rendezi meg a Kőrösi iskola ápri-
lis elején a tornát” – mesélte el la-
punknak Kárpáti Zoltánné, a Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Is-
kola igazgatója, aki elárulta, hogy 
az első torna megrendezését kö-
vetően került az iskolába Oláhné 
Szűcs Katalin és Görög Hajnalka, 
akik mára már az elsőszámú szer-
vezőivé lettek a rendezvénynek, il-
letve ők lettek a röplabdázás helyi 
motorjai.

Az idei emléktornán nemcsak a 
nyolc résztvevő csapat volt ott, ha-
nem korábbi klasszis játékosok – 
például a 201-szeres válogatott Fe-
kete Krisztina, illetve a senior fér-
fi válogatott – is örömmel tesznek 
eleget a szervezők meghívásának. 
Botos Ferenc özvegye, Olgi néni, 
leányával, Botos Anitával most is 
ott volt a tornán.

„Számomra minden innen in-
dult, hiszen ide jártam iskolába, és 
itt sajátítottam el a röplabda alap-

jait. Nagyon hálás vagyok azért, 
hogy így ápolja édesapám emlé-
két egykori iskolám, hiszen a tor-
na mellett megalakult itt a Botos 
Röpisuli is” – jelentette ki az egy-
koron a válogatottat erősítő Botos 
Anita.

Az idei torna dupla jubileum-
hoz érkezett, hiszen április 4-én 
lett volna 70 éves Botos Ferenc, és 
az ötödik emléktornát megtisz-
telte jelenlétével a női válogatott 
jelenlegi szövetségi kapitánya is.

„Sokfelé megfordultam már, de 
olyan példával még sehol sem ta-
lálkoztam, hogy egy edző emlé-
két ilyen módon őrzik, ápolják. Ez 
egy nagyon szép dolog, követen-
dő példa” – mondta a belga Jan de 
Barndt.

A kapitány kiemelte, ma Ma-
gyarországon a nőknél a röplabda 
az egyik legnépszerűbb sportág, 
amely vetekszik a kézilabda nép-
szerűségével. Véleménye szerint 
azok, akik felvállalják a test-test 
elleni küzdelmet, azok az utóbbit 
választják, míg azok, akik ezt ke-
rülnék, inkább elmennek röplab-
dázni.

A tornán egyébként az úgyne-
vezett mix csapatok nevezhettek 
– azaz nem volt korosztály meg-
hatalmazva, illetve pályára léphe-

tett egyszerre férfi és nő –, melyek 
ugyan amatőrökből álltak, ám 
már az első labdamenetek után ki-

derült, egészen magas szinten űzik 
a sportágat. M. L.

 Fotó: KesziPress

Dupla jubileum

Dunakeszi sikerek a 2019-es 
Speciális Olimpia Világjátékokon

Cservenka István, a Ma-
gyar Speciális Olim-
pia Szövetség tenisz vá-

logatottjának tagja képviselte 
Magyarországot és városunkat 
a március 8-21. között megren-
dezett Speciális Olimpia 15. 
Nyári Világjátékok eseménye-
in, ahol jelentős eredményeket 
ért el.

István - a dunakeszi Életfa 
SE Egyesület tagja - Abu-Dha-
biban egyéniben és vegyes pá-
rosban is ezüstérmet szerzett a 
magyar csapat tagjaként.

Az elért sikerekhez gratulá-
lunk!

Cservenka István 
kétszeres ezüstérmes 
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A VSD újonc fiú csapata ezüstérmet nyert az OB-n

KOSÁRLABDA

ASZTALITENISZ

a dunakeszi radnóti miklós gimnázium spOrttörténeté-
ben első alkalOmmal nyert OrszágOs diákOlimpiai ara-
nyat csapattal. ibrányi márta pedagógus, kOsárlabda-
edző, az elmúlt években sikert-sikerre halmOzOtt.

a vsd asztalitenisz szakOsztály csapatai sOrra szállít-
Ják a JObbnál JObb eredményeket, hiszen néhány hete a 
serdülő fiúk nyertek ezüstérmet az OrszágOs baJnOk-
ságOn, mOst pedig a még kisebbek arattak nagy sikert. 
a vsd úJOnc fiú csapata ugyancsak a dObOgó másOdik 
fOkára állhatOtt fel az OrszágOs baJnOkságOn.

- Kedves Márti szeretettel gra-
tulálunk a sporttörténeti sikerhez 
neked és a lányoknak! Mikor kez-
dődött sikersorozatod?

- 2012-2013-tól a Széchenyi Ist-
ván Iskola lány kosárlabdacsapa-
ta minden évben bejutott az or-
szágos döntőbe. A kezdetettekkor 
4. helyen végeztünk. 2015 – 2016-
ban a Radnóti Gimnázium amatőr 
lány csapata a V – VI. korcsoport-
ban ezüstérmet szerzett. Követ-
kező évben a gimnázium amatőr 
csapata a 4. helyen zárta az olim-
piát. A 2017–2018-as kiírásban a 
Széchenyi Iskola csapata a IV. kor-
csoportban, bronzéremmel tért 
haza. 

- 2019. április 7-én sporttörté-
nelmi sikert értettek el!

- Boldogan elmondhatom, hogy 
a 2018 – 2019-es tanévben az in-
dulástól a befejezésig a lányok-
kal 12 mérkőzést játszottunk az 
V – VI. korcsoportban és mind-
et megnyertük!  Április 4-7. kö-
zött, Pécsen került megrendezés-
re az országos döntő, ahol 18 csa-
pat indult. Csoportokra osztották 
a csapatokat, mi a negyedik ötcso-
portos csoportot veretlenül meg-
nyertük, másnap még egy mérkő-
zést megnyerve jutottunk a leg-
jobb négy közé. Szombaton este a 
budapesti Szerb Tesla ellen arat-

tunk nagyon értékes győzelmet, 
28-23-ra nyertünk, s ezzel beju-
tottunk a döntőbe. Ez a mérkő-
zés volt a legerősebb, de sikerült 
a hajrában felülkerekedni. Ápri-
lis 7-én vasárnap délelőtt a döntő-
ben, Szekszárd Garay csapata el-
len okos taktikával, 46-22-es győ-
zelemmel aranyérmesek lettünk. 
Határtalanul boldog voltam a csa-
pattal együtt, siker titka, hogy a 
lányok nagyon akarták ezt a győ-
zelmet. Fizikálisan is a legjobbak 
voltunk a mezőnyben. A döntőben 
azért nyertünk nagyobb arány-
ban, mert az ellenfelünk nem tud-
ta követni taktikai játékunkat.  

- Kik alkotják az olimpiai 
aranyérmes csapatot?

- Kilenc lány közül nyolcan a 
Széchenyi István Általános Isko-
la tanulói, és a Dunakeszi Kisci-
cák csapatának tagjai voltak, vagy 
jelenleg is versenyzői. Játékosok: 
Szamkó Lili csapatkapitány, Kecs-
keméti Fanni, Juhász Anna, Juhász 
Réka, Benkő Nóra, Szigeti Enikő, 
Barhács Amina, Bődi Kata, Dézsi 
Tünde. A torna öt legjobb játéko-
sa közé választották: Kecskeméti 
Fannit és Juhász Annát. 

– További sok sikert kívánunk!

Solymosi László

Az NB I-ben szereplő fel-
nőttek utánpótlásaként 
számon tartott fiata-

lok remekül teljesítenek, akik a 
közelmúlt két országos bajnok-
ságán szereztek dicsőséget Du-
nakeszinek. 

- Ahogy a serdülő csapatunk 
is ezüstérmet szerzett néhány 
héttel ezelőtt a Serdülő Csapat 
OB-n, ugyanilyen gyönyörű 
eredménnyel rukkoltak ki a ki-
sebbek is! – tájékoztatta lapun-
kat Lindner Ádám, a VSD asz-
talitenisz szakosztály vezetője, 
aki a siker ellenére is tárgyila-
gosan fogalmazott: - Bár azért 
némi hiányérzet maradt ben-
nünk az ezüstérem megszerzé-
sétől függetlenül, hiszen a dön-
tőben a KSI csapata ellen 2-2-
es állásnál Szlivka Norbertnek 
mérkőzéslabdája volt a Magyar 
Bajnoki címért. Sajnos Nor-
bi nem tudta bevinni a győz-
tes pontot és KSI-s ellenfelének 
sikerült megfordítania a mér-

kőzést és így a végén ők emel-
hették fel a győztesnek járó ku-
pát. De így is büszkék lehetünk 
versenyzőinkre, hiszen mind 
újoncban, mind serdülő kor-
osztályban, csapatban eljutot-
tunk a döntőig és ezüstérmet 
szereztünk az Országos Csa-
patbajnokságokon! 

Lindner Ádám beszámolt 
az április 6-án rendezett hét-
végi versenyről is. – Egyéni-
ben rendezték meg az Újonc 
MOATSZ Kupát, melyen az 
U11-ben és U13 korosztályban 
mérték össze tudásukat a fia-
tal versenyzők. Mindkét kor-
osztályban szép dunakeszis si-
kerek születtek, hiszen U13-
ban az összevont kategóriában 
Oroszki Péter bronzérmet szer-
zett, Szlivka Norbert 11. helyen 
végzett. U11-ben pedig Lind-
ner Zétény és Lovas Csongor 
egyaránt az 5-8. helyen zárták 
a versenyt. 

(B. Szentmártoni)

Dunakeszi aranyérem 
a Diákolimpia 

országos döntőjében

Két ezüstérem 
az országos bajnokságon

Ibrányi Márta 
és lányai 
az ország tetején
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úgy tűnik, a kézilabda várOsa lesz dunakeszi, hiszen a várOsi spOrtegyesület női és férfi felnőtt csapata is túl-
szárnyalva az előzetes várakOzásOkat, rendkívül eredményesen szerepel az nb ii észak csOpOrtJában. a hölgyek 
nyakába még aranyérem is kerülhet a szezOn végén, míg az OsztályúJOnc férfiak hárOm fOrdulóval a baJnOkság 
vége előtt már bebiztOsítOtták a bennmaradásukat.

Amikor a 2018/19-es 
bajnoki szezon elkez-
dődött a magyar kézi-
labda NB II-es Észak 

csoportjában, Dunakeszi városát 
a két nem részéről három csapat is 
képviselte. A hölgyeknél a sokszo-
ros válogatott Kántor Anikó nevé-
vel fémjelzett KASE mellett a VS 
Dunakeszi csapata is ott volt a me-
zőnyben, míg a férfiaknál a városi 
sportegyesület csapata újoncként 
szerepelt a harmadosztályú pont-
vadászatban.

Nos, a hölgyek esetében a VSD 
elképesztő idényt produkált eddig, 
ugyanis hazai pályán valamennyi 
meccsét megnyerte (!), míg ide-
genben csak a legnagyobb rivá-
lis, az FTC II. otthonában szen-
vedett vereséget, így a 18 eddig 
lejátszott találkozóból 17 győze-
lemmel és egy vereséggel áll a ta-
bella élén. Előnye mindössze két 
pont. Az már biztos, hogy a csa-
pat a 2. helynél nem végezhet hát-
rébb, ám ha megnyeri a lapzártánk 
után Dunakeszin rendezett Fra-
di elleni rangadót, akkor vélhető-
en bajnokként zárja az idei idényt. 
Ez pedig egyet jelenthet egy újabb 
szintlépéssel, azaz az NB I B-be ju-
tással.

A csapat játéka rendkívül so-
kat javult, és a tavaly télen, illet-
ve a nyári szünetben igazolt játé-
kosokkal megerősített keret bebi-
zonyította, nagyobb célok elérésé-

re is alkalmas. A második legtöbb 
gólt lányaink lőtték, és a támadó-
játékukat dicséri, hogy a góllö-
vőlistát a csapat irányítója, Csu-
ka Alexandra vezeti 176 találattal, 
míg Török Petra a harmadik (117), 
Friebesz Fanni a tizenegyedik (87) 
a listán. Jellemző a csapatra, hogy 
ellenfelei többségét nagy fölénnyel 
győzte le, de amikor kellett, ak-
kor a szívüket-lelküket kitéve haj-
tottak az utolsó pillanatig a sike-
rért. Egy biztos, Temesvári István, 
a VSD elnöke korábban azt nyilat-
kozta, ha a hölgyek feljutnak, ak-
kor az egyesület vállalja az NB I 
B-ben való szereplést.

A férfiak esetében ugyan ilyen 
előkelő helyezésről nem számol-
hatunk be, ám rájuk is ugyan-
úgy büszke lehet egész Dunake-
szi. A tavalyi szezonban a megyei 
bajnokság ezüstérmét szerezték 
meg, így akkor azt hitték, egy haj-
szál választotta el őket az NB II-
től. Azonban a Magyar Kézilab-
da Szövetségtől érkezett egy felké-
rés, miszerint ha a csapat vállalná 
az NB II-es pontvadászatot, akkor 
elindulhat a harmadosztály Észak 
csoportjában. A válasz természe-
tesen igen volt, és a csapat nekivá-
gott a nagy kalandnak.

És tessék, mindezt jól tették, hi-
szen három fordulóval a bajnok-
ság vége előtt a további eredmé-
nyektől függetlenül kiharcolta a 
VS Dunakeszi a bennmaradást – 

jelenleg 17 pontjával a kilencedik 
helyen áll –, és szerencsével akár 
a hatodik helyet is megszerezheti, 
ám ahhoz valamennyi hátralévő 
meccsén győznie kellene. Az, hogy 
a gárda felvette az NB II ritmusát, 
az is bizonyítja, hogy újoncként 
eddig nyolc alkalommal hagyta el 
győztesen a pályát, és a gólkülönb-
sége -25, azaz a legtöbb ellenfelével 
partiban volt. A legjobb góllövők 
mezőnyében itt is ott van a csapat 
egyik játékosa az élmezőnyben, 
hiszen Laboncz Levente 94 talála-
tával a tizedik a listán.

Az ősszel a hölgyeknél szintén 
újonc KASE is csak szokta az NB 
II légkörét, ráadásul sok sérülés is 
hátráltatta a rendkívül fiatal átlag-
életkorú csapatot. Kántor Anikó a 

téli szünetben elmondta, ha vég-
re teljes csapattal tudnak majd ki-
állni, akkor biztos abban, hogy a 
bennmaradás is meglesz a bajnok-
ság végére. Nos, a KASE játéka és 
csapata tényleg összeállt, tavasszal 
ötven százalékos mérlegükkel elő-
re jöttek a nyolcadik helyre, ráadá-
sul mindenkinek egyenrangú el-
lenfelei voltak. Mivel a hátralévő 
négy fordulóból a VS Dunakeszi 
elleni városi rangadót kivéve a ri-
válisai ellen lép pályára a KASE – 
jelenleg öt pontra állnak a kiesést 
jelentő helytől –, így nagy az esé-
lye annak, hogy a következő sze-
zont is az NB II Észak csoportjá-
ban fogják kezdeni.

M. L.

Kézben tartjuk a régiót
Fantasztikus kézilabdás szezont zárhat a VS Dunakeszi, 

hiszen a nők a bajnoki címért küzdenek, míg a férfiak kiharcolták a bennmaradást
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a dunakeszi spOrtélet közpOntJának tekinthető várOsi spOrtegyesület dunakeszi óriási növekedést prOdukált az 
elmúlt 1-2 évben. a Jelenleg 15 szakOsztállyal, 23 spOrtággal és több mint 2700 spOrtOlóval működő vsd nap mint 
nap várOsunk spOrtéletének feJlesztésén dOlgOzik. számOkról, tervekről, feJlesztési területekről kérdeztük a 
vsd elnökét, temesvári istvánt.

- Hatalmas számok egy Du-
nakeszi méretű városhoz képest, 
hova tovább? Melyek az egyesü-
let rövidtávú céljai?

- A VSD számára elsődleges 
cél, hogy minden Dunakeszin élő 
gyermek és felnőtt egyaránt meg-
találja azt a lehetőséget a sport 
oldaláról, amiben ő jól érzi ma-
gát. Fontosnak tartjuk, hogy a 
felnövekő generációknak utat 
mutassunk az egészséges élet-
módra nevelésben és támogas-
suk az itt élőket mind a verseny-
sportokban, mind a tömegspor-
tokban. Az is tény, hogy hirtelen 
nőttünk és nagyot. Ezt a növeke-
dést infrastruktúrában is le kell 
követnünk, mert állandó terem-
hiányban és erőforrás hiányban 
szenvedünk. Szerencsére épülnek 
az új létesítmények, illetve zajlik 
az újonnan csatlakozó szakosztá-
lyok integrációja. 

- Lesz további bővülés?
- Jelenleg is érkeznek megkere-

sések az egyesülethez csatlakozni 
vágyó sportágaktól, de most a fő 
fókuszt a jelenlegiek felzárkózta-
tása kapja. A sportolóink száma 
hétről hétre növekszik, a bővülés 
folyamatosan zajlik ezen a téren 
is. Éppen ezért idén új távlato-

kat is megnyitottunk: szeretnénk 
megkönnyíteni az itt élő szülők 
helyzetét a nyári időszakra, így 
az Önkormányzat Sportigazga-
tóságával együttműködve a tá-
boroztatás irányába is csopor-
tosítottunk az erőforrásainkból. 
Szinte kivétel nélkül lesz nyári 
szaktáborunk Dunakeszin, min-
den sportágban edzőtábor, illetve 
lesz egy VSD Sport és élménytá-
borunk is. Ezen kívül az Önkor-
mányzattal együttműködve segí-
tünk a városi balatonakarattyai 
nyári táborok szervezésében is. 
Folyamatosan újulunk meg, ren-
geteg megvalósítandó ötletünk 
van, egy folyamat kellős közepén 
vagyunk, de szerencsére sosem 
unatkozunk. 

- Hol leszünk 5 év múlva?
- Terveim szerint egy önálló 

gazdálkodású és működésű egye-
sületté válunk, ahol nagy szerepet 
kap a sport szeretete és tisztasága. 
A versenysportot mindenképpen 
még magasabb szintre szeretnénk 
emelni, célunk, hogy a VSD szak-
osztályainak nevét megismerje az 
ország és nemzetközi szinten is 
érjünk el további sikereket. Konk-
rétumokat is említenék: asztali-
tenisz csapatunk NB I-es szinten 
hozza a sikereket (Volentics Anna 
személyében), korfball csapatunk 
is NB I/B-ben pattogtat, kézilab-
dás lányaink az NB I/B-be feljutá-
sért küzdenek a napokban, a fiúk 
pedig NB II oszlopos tagjai. Fel-
nőtt labdarúgó csapatunk megye 
I-ben szerez tapasztalatot és az 
utánpótlás is az országos MLSZ 
bajnokságban méretteti meg ma-
gát. Újonnan csatlakozó küzdő-
sport szakosztályunk tagjai orszá-
gos és nemzetközi sikereket érnek 
el, van világ- és Európa bajnoksá-
gon induló sportolónk és többszö-
rös Európa-bajnok MMA-sunk is. 
Az utánpótlás vonalat kell jól fel-
építenünk minden területen, ezen 
dolgozunk most is.

- Akkor adottak a feltételek?
- Dunakeszi fejlődéséhez szo-

rosan kapcsolódik az egyesü-
let fejlesztése, hiszen az itt élők 
igénylik a sportéletet, az igényes 
sportot. Dunakeszi város és az 
önkormányzat segítségével egy-
re pozitívabb irányba tudunk 
lépni. Sporttelepeink újulnak 
meg, sportlétesítmények épül-
nek: új atlétikai centrum épül 
hamarosan, a kézilabda és futsal 
sportcsarnok építése is hamaro-
san kezdetét veszi, illetve a Du-
na-parton egy nyílt vízi kajak-
kenu edzőközpont kerül kiala-
kításra. Ez nekünk óriási segít-
ség lesz.

Azt is érdemes tudni, hogy el-
múlt 3 évben a VSD óriási át-
alakuláson esett át, eljutott egy 
szintre, amely Pest megye legna-
gyobb egyesületei közé- és orszá-
gos szinten is az előkelő méretű 
klubok közé emelte. Ez köszön-
hető az egyesületben dolgozó 
sportszakemberek felkészültsé-
gének és a szülők önzetlen támo-
gatásának. Van még dolgunk, hi-
szen a hirtelen fejlődés sok ráfor-
dítással jár, de tesszük a dolgunk, 
mert mint tudjuk, Velünk sportol 
Dunakeszi!

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

Temesvári István: 
Velünk sportol Dunakeszi
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