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Tuzson Bence, 
a Miniszterelnökség 

közszolgálatért 
felelős államtitkára, 

Dunakeszi 
országgyűlési 

képviselője

Magyarország az Európai unióban akar Maradni, és fontosnak tartjuk az Európai 
EgységEt, dE csakis úgy, hogy a vélEMényünkEt határozottan tudjuk képvisElni – 
oszlatta el a félreértéseket tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője a 
lapunknak adott nyilatkozatáBan. szerinte ugyanis európa jövőjéről dönt a konti-
nEns lakossága Május 26-án, az Európai parlaMEnti választásokon. Mint Mondta, 
a visEgrádi országok összEfogásával sikErült Elérni, hogy az EMbErEk vélEMényt 
Mondhassanak a bEvándorlásról.

Feszült a hangulat manapság Európában: olyan 
időszakot élünk, amelyben kialakult egy bizal-
mi válság, a problémák miatt pedig, amelyekkel 
szembesülniük kell, egymást hibáztatják az or-

szágok, az unós tagállamok – mondta el lapunknak nyi-
latkozva Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy Magyarország határozott álláspontot képvisel a 
migránsválsággal kapcsolatban. Mint mondta, éppen ez 
az oka annak is, hogy gyakran kerülünk a nyugati saj-
tó kereszttüzébe: mert mi nem szeretjük a problémákat 
a szőnyeg alá söpörni. A politikus úgy értékelte a mig-
ránsválság kezdete óta Európában kialakult helyzetet, 
hogy egyes uniós vezetők nem örülnek annak, hogy ha-
tározottan bár, de nyíltan elmondjuk a véleményünket, 
sőt, ennél többet is vállalunk: rendszeresen javaslatokat 
teszünk arra, hogy milyen megoldást látunk helyesnek. 
Ennek megfelelően kapunk negatív kritikákat, noha tud-
juk azt, hogy jó úton járunk – jelentette ki a képviselő.

„Nagyon sok minden eldől majd a következő években, 
vagy az előttünk álló évtizedben, ilyen tekintetben tehát 
egyfajta startvonalra állunk majd a május 26-i választáso-

kon, az uniós belső viszonyokkal kapcsolatban is, ezért is 
fontos, hogy olyan képviselőink legyenek az európai par-
lamentben, akik határozottan képviselik majd nemcsak a 
magyar érdekeket, de hazánk álláspontját is. Nagyon so-
kan vannak ugyanis az uniós pártcsaládokban olyanok, 
akik Európát úgy képzelik el, mint egy homogén közös-
séget, és szerintük nem fontos az, hogy az egyes országok-
nak milyen a történelme, milyen a nyelve, milyen közös-
ség él benne, mintha egyiknek sem lennének nemzeti sa-
játosságai, jellegzetességei. Ezek a politikai erők minden 
erejükkel azt sulykolják, hogy Európa egy egységet alkot, 
és gyakorlatilag mérnöki módszerekkel szeretnék kezel-
ni, irányítani. Ez az ő értelmezésükben azt jelenti, hogy 
Brüsszelben elővesznek egy körzőt és egy vonalzót, majd 
pedig gépiesen megrajzolják a dolgokat, vagyis meghoz-
zák a döntéseket, de ugyanakkor nem veszik figyelembe 
az egyes országok közötti eltéréseket, nemzeti sajátosságo-
kat” – így jellemezte a helyzetet a képviselő, aki szerint az 
Európai Unió épp ellenkezőleg működik. Ez nem egy ho-
mogén egység, hanem huszonnyolc olyan tagállam közös-
sége, amelyek mindegyikének eltérő történelme van, tehát 
mások a nemzeti és társadalmi jellegzetességei is.

Nyugaton nagyon sokan vannak olyanok, aki szeret-
nék megmondani nekünk is és a szomszédainknak is, 
hogy Közép-Európa számára mi a helyes, vagyis mi az, 
amit szerintük fenntartások nélkül el kell fogadnunk 
– mondta lapunknak a politikus: „Erre a legjobb példa 
Jacques Chirac volt francia elnök, aki azt mondta 2013-
ban, hogy az újonnan csatlakozott országok elmulasztot-
ták a hallgatás lehetőségét. A probléma éppen ebben van, 
ez a kulcskérdés: vagy befogjuk a szánkat és élünk a hall-
gatás ily módon felkínál lehetőségével, vagy elmondjuk a 
véleményünket” – tette hozzá a képviselő.

Félreértés ne essék: Magyarország az Európai Unióban 
akar maradni, sőt, fontosnak tartjuk az európai egységet 
is, ezt az alkotmány is kimondja, de csakis úgy, és csak-
is akkor, ha a véleményünket határozottan képviselni 
tudjuk – érvelt Tuzson Bence. „Tehát mi úgy gondoljuk, 
hogy egy olyan sokszínű európai közösséghez tartozunk, 
amelyik nem homogén, hanem vannak benne olyan el-
térések, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes országok 
történelmi hagyományai és kulturális szempontjai is ér-
vényesülhessenek a közösségi szintű döntéshozatalban” 
– fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában térsé-
günk országgyűlési képviselője. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Nyíltan és határozottan elmondjuk a véleményünket

„Mi nem szeretjük a szőnyeg 
alá söpörni a problémákat”
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Közbiztonság, Születési Arány és az „Életminőség-Indikátor”
büszkén jElEnthEtjük ki, hogy dunakEszi az Egyik lEgbiztonságosabb város az országban. az El-
múlt évek intézkedéseinek köszönhetően a Bűncselekmények száma a felére csökkent. a lakos-
ság Biztonságérzetének megerősítése érdekéBen az önkormányzat hetente nyilvánosságra hoz-
za az adott időszak közBiztonsági ügyeit.

Dióssi Csaba, Dunakeszi Vá-
ros polgármestere, 2019. 
március 27-én elismerés-
ben részesített három Du-

nakeszin szolgálatot teljesítő rendőrt, 
akik munkája nagymértékben hozzá-
járult városunk biztonságához.

A közbiztonsági mutatók mellett 
más szociológiai mutatókban is ko-
moly teljesítményt mutat a település. 
Dunakeszi egyike annak az 5 járás-
nak, amelyben többen születnek, mint 
amennyien meghalnak. A fővárossal 
határos kilenc járás közül a Budake-
szi, a Szigetszentmiklósi és a Dunake-
szi járásban növekedett 2010 és 2015 
között a gyermek születések száma.

Középtávon Dunakeszi maradhat 
az egyetlen, ahol a születések kontra 
halálozások tekintetében alapvetően 
pozitív demográfiai folyamatok érvé-
nyesülhetnek – írta gazdasági elem-
zésében a hvg.hu. Az országban eh-
hez hasonló kiemelkedő eredménnyel 
mindössze két járás bír még: Borsod-
ban az Encsi, Hajdú-Biharban pedig 
a Hajdúhadházi járás, ezek azonban 
az ország legszegényebb térségei közé 
tartoznak, ahol magas a nemzetiségi 
lakosok aránya.

A fővárossal határos kilenc járás 
közül a Budakeszi, a Szigetszentmik-

lósi és a Dunakeszi járásban növeke-
dett 2010 és 2015 között a lélekszám, 
ha eltekintünk a belföldi vándorlási 
hozadéktól. A szóban forgó térségek 
mindegyikében durván 4-5 ezer fő-
vel nőtt az évtized első felében a né-
pesség, igaz, ez nagyobbrészt a belső 

migrációnak volt tulajdonítható. A 
demográfiai értelemben vett önfenn-
tartásra képes, Budapesttel szomszé-
dos három „sziget” közül kettő azon-
ban hamarosan maga is „elsüllyed-
het” a nagy szürke tengerben. Leg-
alábbis ezt látszik valószínűsíteni az a 
tény, hogy a Budakeszi járásban a tíz-
ezer lakosra jutó élve születések mér-
téke tavalyelőtt már azonos volt az el-
halálozásokéval. A Szigetszentmik-
lósi járásban 2015-ben pedig már va-
lamivel több személy hunyt el, mint 
ahány újszülött érkezett. Mindez azt 
valószínűsíti, hogy a gazdasági érte-
lemben viszonylag erősnek számító 
központi régióban középtávon a Du-
nakeszi járás maradhat az egyetlen, 
ahol a születések kontra halálozások 
tekintetében alapvetően pozitív de-
mográfiai folyamatok érvényesülhet-
nek – olvasható a HVG 2017/03. lap-
számában megjelent országos elem-
zésben. 

Az Otthon Centrum; Hol jó ma élni 

Magyarországon? – címmel publikál-
ta elemző felmérésének eredményét, 
melyből kiderült, hogy a korábbiak-
hoz hasonlóan – 2017-ben is – Buda-
pest I. és V. kerületében a legjobb lak-
ni, de élmezőnyben van továbbra is a 
VI., II., és XII. is. 

A vidéki nagyvárosok közül 2017-
ben Veszprémben, Szekszárdon és 
Egerben a legkellemesebb lakni - de-
rült ki az Otthon Centrum másod-
szorra publikált „életminőség-indi-
kátora” alapján. Ha ezt a mutatót ösz-
szevetjük a lakásárakkal, akkor nem 
meglepő módon hasonló rangsort ka-
punk: a főváros belső kerületeinek a 
lakás árai a legmagasabbak az ország-
ban.

Az Otthon Cetrum, „Hol jó ma 
élni Magyarországon” c. kutatásá-
ban, a 20 ezer főnél népesebb város-
okat elemezte életminőség szempont-
jából. Négy fontos mutatót vizsgált: az 
egészségügyi ellátást, a helyben elér-
hető oktatási lehetőségeket, a munka-
lehetőségeket és az ingatlanok értékét 
a településen. Ezekből a mutatókból 
számszerűsíthető adatokat kinyerve 
jutottak el az úgynevezett „életminő-
ség-indikátor”-ok felállításáig. A ku-
tatásból a következő megállapításokat 
tették: az agglomerációban Budaörs és 
Dunakeszi értékei a legjobbak 57 szá-
zalékkal. 

Soóki-Tóth Gábor szerint, a jobb 
életminőséget kínáló környezetért az 
emberek többet hajlandóak fizetni, 
melynek következtében, az ingatlan-
árak a jobb körülményeket biztosító 
városokban magasabbak. Az eredmé-
nyekből kitűnik, hogy erős kapcsolat 
tárható fel az életminőségi mutatók 
értéke, az ingatlanárak, valamint egy 
település gazdasági és infrastrukturá-
lis fejlődése között.

Az, hogy „Dunakeszi értünk épül” 
– ahogy a település szlogenje hang-
zik -  annak forintosítható haszna van 
minden ingatlantulajdonos számára 
a Pest-megyei településen – írja - töb-
bek között - az Otthon Centrum. 

Dunakeszin élni jó!

© HVG
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Passa Gábor 
főépítész: Az egész 

város komplex 
fejlesztését

elősegítő 
jogszabályi háttér

elkészítéséhez 
nyújtok segítséget a 

döntéshozóknak.

dunakeszi hazánk egyik legintenzíveBBen fejlődő települése, arculatának formálását jelentősen meghatároz-
zák az országos és helyi építészi szaBályok, melyek szakmai előkészítéséBen jelentős feladat hárul a város min-
denkori főépítészére. mennyire komplex a városi főépítész feladata, tevékenysége milyen hatással van dunakeszi 
városképének kialakításáBan? – kérdeztük passa gáBortól, aki immár tíz éve a város főépítésze.

- Örülök a megkeresésnek, mert ta-
pasztalataim szerint is sokan nin-
csenek tisztában azzal, hogy milyen 
kérdésekben tudok segíteni, mi is 
pontosan egy főépítész feladata. 

- Laikusként azt gondolná az em-
ber, hogy a hatalmas térkép és rajz-
asztal fölött áll, és arról vizionál, 
hogy a város egyes negyedeinek fej-
lődését hogyan formálják, miként 
tegyék hosszú távon is kellemes lak-
ható környezetté. Valójában mi a 
főépítész legjelentősebb feladata?

- Főépítészként nem elsősorban 
egyes épületek tervezését végzem, 
hanem az egész város komplex fej-
lesztését elősegítő jogszabályi háttér 
elkészítéséhez nyújtok segítséget a 
város vezetésének és a képviselő-tes-
tületnek. 

- Hogyan foglalható össze a jog-
szabályi háttér? Mire kell fókuszál-
nia a döntés előkészítő tevékenysé-
gében?

- Az építési szabályozás hierar-

chikus felépítésű. Csúcsán az orszá-
gos területrendezési terv helyezke-
dik el. Ez jelöli ki az országos szin-
tű infrastruktúra hálózatot és a 
területfelhasználási övezeteket. A 
következő szint Dunakeszin az agg-
lomerációra vonatkozó (máshol me-
gyei) jogszabály. Ezt követi a városi 
szint, amely készítésénél figyelembe 
kell venni a magasabb szintű törvé-
nyi előírásokat. E különböző szintek 
összehangolása során nagyon fon-
tos feladatot jelentett a város jöven-
dőbeli fejlődését lehetővé tevő szabá-
lyozások elfogadtatása. Így sikerült 
megőriznünk, például a mezőgazda-
sági területeinket és az északi gazda-
sági területek kialakításának lehető-
ségét. 

- Ebből pedig az következik, hogy 
a helyi szabályozás meghatározza 
Dunakeszi hosszú távú fejlődésének 
irányait? Sőt, talán még az ütemét?

- Valóban. A helyi szabályozásnak 
már a város hosszú távú fejlődését, 
az új fejlesztési elképzelések megva-

lósítását kell biztosítania. Dunake-
szi jelenlegi vezetése 2010-ben dön-
tött arról, hogy új lakóterületeket ad-
dig nem fog kijelölni, amíg a megnö-
vekedett lakosságszámot kiszolgáló 
oktatási, egészségügyi és egyéb el-
látási infrastruktúrát nem biztosít-
ja. Ennek egyik fontos eleme a Szent 
István Általános iskolának a 24 tan-
termes új épülete. Köztudott, hogy 
ez a terület korábban a kutyakikép-
ző intézet használatában volt, és erre 
a funkcióra volt megszabva a terü-
lethasználat és a beépítési paramé-
ter. Ebből következett az a feladat, 
hogy a leendő iskola területét mind 
az országos (a Budapesti Agglome-
ráció Területrendezési Tervéről szó-
ló törvény), mind a helyi szabályozá-
si szinten alkalmassá kellett tenni az 
új funkcióra és beépítésre. 

- Ismert, hogy a feladatot sikere-
sen oldották meg, hiszen az új, mo-
dern iskola és sportcsarnok ma már 
Dunakeszi büszkesége. 

- De tovább megyek, hiszen az elő-
készítő munkában képviselt átfogó 
szemlélet eredményeként a szabályo-
zásban már megjelent az iskolához 
vezető Repülőtéri út mellett most 
épülő, akkor még tervezett kerék-
párút nyomvonala is. Ez adott alapot 
annak kiépítésére, és a pályázatban 
való szerepeltetésére. A bevezetőben 
feltett kérdésére adott válaszomat 
röviden úgy tudnám összefoglal-
ni, hogy a jogi környezet kialakítá-
sában segédkezem, annak érvényre 
juttatása viszont elsősorban az építé-
si hatóság hatásköre. A főépítész ha-
táskörébe tartozik pl. az egyedi épí-
tési ügyekkel kapcsolatos teendők el-
látása is.

- Köszönjük a beszélgetést, melyet 
a következő lapszámunkban – töb-
bek között – e téma kibontásával 
folytatunk. 

Vetési Imre

Egy évtized Dunakeszi 
arculatának formálásában

Interjú Passa Gábor városi főépítésszel
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Sok beszélgetés és tapasztalat-
szerzés után végül arra jutot-
tunk, hogy egy régi hagyo-
mányt újítunk fel: a „Tiszta 

udvar, rendes ház” mozgalmat. Tes-
tületünk több településen tájékozó-
dott ahol újra felelevenítették ezt a 
hagyományt. Az ottani városveze-
tők megerősítették, hogy nagy nép-
szerűségnek örvend a kezdeménye-
zés, ezért aztán úgy döntöttünk, 
hogy a dunakeszi városvezetés elé 
tárjuk elképzelésünket egy kidolgo-
zott javaslat formájában. Kis módo-
sításokkal, de végül ennek eredmé-
nye lett a mellékelt pályázati felhívás. 
Célunk, hogy ne csak családiház-tu-
lajdonosok, hanem társasházak kö-
zösségei is indulhassanak a meg-
tisztelő címért. Ezúton bátorítunk 
mindenkit, vegyenek részt pályá-
zatunkon, hogy minél több portá-
ra kerülhessen ki a büszkeségre okot 
adó tábla: „Tiszta udvar, rendes ház”

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, tanácsadó 

testületi tag

PÁLYÁZAT

„Tiszta udvar, 
rendes ház” 

Dunakeszi Város Önkormány-
zatának, Rendezett Városért Ta-
nácsadó Testülete pályázatot hir-
det „Tiszta udvar, rendes ház” cím-
mel, azzal a céllal, hogy azok a du-
nakeszi háztartások, társasházak, 
melyek a pályázati kiírás követelmé-
nyeinek megfelelnek, közösségi elis-
merésben részesüljenek. Fontosnak 
tartjuk, hogy a rendezett városkép 
érdekében ismerjünk el és követen-
dő példaként hivatkozzunk olyan 
ingatlanokra, melyek tulajdonosai 
gondot fordítanak arra, hogy Duna-
keszi szép, rendezett város legyen a 
magántulajdonú ingatlanok tekinte-
tében is. 

A pályázaton, a www.dunakeszi.
hu letölthető pályázati adatlap kitöl-
tésével lehet indulni, az alábbi kate-
góriákban:

• „Tiszta udvar rendes ház”
• „Tiszta, rendes társasház/
     lépcsőház”

Az elismerésben mindenki része-
sül, aki megfelel a pályázati kiírás-
nak, erről a Rendezett Városért Ta-
nácsadó Testület dönt. A sikeres pá-
lyázók 15 cm x 20 cm-es, Dunakeszi 
címerrel és a kategóriának megfe-
lelő felirattal ellátott táblát kapnak, 
amit ingatlanuk utcafront felőli ré-
szén, jól látható helyen helyezhetnek 
el. Az elismerés addig illeti meg az 
ingatlantulajdonost, míg az ingatlan 
megfelel a pályázatban foglalt felté-
teleknek. Rendezetlen ingatlan ese-
tén az elismerés visszavonható. 

PÁLYÁZATOKAT AZ ALÁBBI FEL-
TÉTELEKKEL LEHET BEADNI: 

1. „Tiszta udvar, Rendes ház!” 
Dunakeszi címmel vagy helyrajzi 

számmal rendelkező családi házak 
tulajdonosai pályázhatnak, akiknek 
ingatlana 

- rendezett, esztétikus, városkép-
be illő homlokzattal rendelkezik. 

- Az ingatlannal határos járda, 
zöldsáv, vízelvezető árok rendezett, 
tisztán tartott. 

- Rendezett udvar, kert tartozik az 
ingatlanhoz. 

- Szabályosan gondoskodik a tu-
lajdonában álló gépjárművek parko-
lásáról. 

- Szabályosan gondoskodik a csa-
padékvíz elvezetéséről vagy telken 
belüli szikkasztásáról. 

- Gondoskodik a háziállatok meg-
felelő tartásáról. 

- Részt vesz a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésben a városi sza-
bályozásnak megfelelően. 

- Amennyiben a történelmi város-
képre jellemző az épület, gondos-
kodik ennek megfelelő felújításáról, 
karbantartásáról. 

- Amennyiben az ingatlan közös 
tulajdon, valamennyi tulajdonos 
szándéknyilatkozata szükséges. 

2. „Tiszta, rendes társasház/
lépcsőház” 
Dunakeszi címmel vagy helyraj-

zi számmal rendelkező társashá-
zak, vagy lépcsőházak lakóközössé-
gei pályázhatnak, akiknek 

- ingatlana előkertje, közös kertje, 
udvara ápolt, rendezett. 

- Az ingatlan bejáratához veze-
tő járdaszakasz, (esetleges) zöldsáv, 
vízelvezető árok tiszta. 

- A lépcsőház és közös helyiségek 
tiszták, rendezettek, nincs felhal-
mozva lom, vagyis kitűnik, hogy a 
lakóközösség a közös helyiségeket is 
otthona részének tekinti. 

- Érvényes lakógyűlési szándék-
nyilatkozattal rendelkeznek a pályá-
zaton történő indulásról. (Lépcső-
ház esetében a lakók legalább 51%-
ának szándéknyilatkozata, vagy 
érvényes közgyűlési határozat szük-
séges.) 

Bővebb információ és a letölthető 
pályázati kiírás a www.dunakeszi.
hu oldalon található.

TEGYÜNK EGYÜTT EGY MÉG 
SZEBB DUNAKESZIÉRT!

az önkorMányzat rEndEzEtt városért tanácsadó tEstülEténEk tagjai régóta gondolkodnak azon, 
hogy milyen módon lehetne elismerni városszerte azokat a háztartásokat, melyek példaértékű 
rEndEzEttségükkEl járulnak hozzá a szép, igényEs városképhEz. 

Tisztelt Dunakeszi Lakótársaink!
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- Utca névtábla oszlopának visz-
szaállítása a Mikszáth-Bajtrárs sar-
kon megtörtént. A körzet ellenőr-
zése végeztével a Tábor-Kálmán, a 
Sződi-Görgey sarkon szintén kidőlt 
oszlop helyreállítását kértem 

- A Brassói utca 1. előtti 
mederlaposárok helyreállítását az 
osztályvezető úr intézkedésének 
köszönhetően elvégezték.

- A Tábor-Bajtárs utcai gyalogos 
átkelőhelyet jelző új KRESZ és elő-
jelző táblák kihelyezésének idő-
pontja felől érdeklődtem. Hó végé-
ig kaptam ígéretet a kihelyezésre, 
mely egyelőre késik

- Továbbra is veszélyes a Rákó-
czi-Báthory kereszteződése. A fi-
gyelmeztető KRESZ táblák, a fekvő-
rendőrök, a 40 km/óra sebességha-
tárt jelző táblák sem riasztják vissza 
a renitens vezetőket. 

- A Rákóczi-Vasvári Pál utcák sar-
kán újabb utca névtábla oszlopá-
nak lebetonozása vált szükségessé.

- A Hunyadi-Alkotmány utcák 
sarkán a végleges helyreállítást, 
melegaszfaltozást a vállalkozó el-
végezte.

- Hat címen kátyúk, a Báthory-
Bulcsú sarkon szegélyek pótlását, 
a Sződi-Zrínyi sarkon úthiba, míg a 
Bocskai-Munkácsi utca sarkán lévő 

tolózár melletti hiba megszünteté-
sét kértem.

- A balesetveszély elkerülése ér-
dekében a Báthory-Bulcsú utcák 
sarkán lévő málló, töredezett vil-
lanyoszlop cseréjével kértem intéz-
kedést. Később tájékoztattak, hogy 
az ELMŰ megrendelte az oszlopot, 
akik érdeklődésemre május végéig 
ígérte az oszlopcserét.

- Közvilágítási probléma meg-
szüntetése miatt fordult hozzám 
egy Bajtárs utcai úr, mivel a Mik-
száth utcában a Hunyadi-Bajtárs 
utcai szakaszán az esti közvilágítás 
bekapcsolása később, míg a hajna-
li kikapcsolás előbb történik, mint 
a többi szakaszon. Ugyneaz a hely-
zet a Hunyadi utca egyik szakaszán 
is. Az Eurovill Kft. felé jeleztem, de 
tájékoztattak, nem tudnak segíteni, 
mivel az ELMŰ központilag küldi a 
jelet a trafókba a HF vevőknek, ami 
bekapcsolja az utcai közvilágítást.

- A Kádár utca 1. előtti hársfák 
gallyazásának megrendeléséről tá-
jékoztattak.

- Padok kihelyezése végett az il-
letékest kérdeztem, mivel előző-
leg a három címből az egyik címre a 
megrendelés már februárban meg-
történt.     

- Legutóbb a 02.26-i szemle ered-

ményéről érdeklődtem, melyben a 
Thököly-Sződi utca találkozásában 
megrepedt aszfalt helyreállítását 
a következő ütemre, április végére 
ígérte a Vízmű illetékese. Az ígért 
munkálatok időpontjára emlékez-
tettem az osztály ügyintézőjét.

- Személyes érdeklődésemre a 
Varsói utca 16. előtti 6 db akácfa 3 
méter magasságban való visszavá-
gás megrendeléséről biztosítottak.

- A Klapka utca 30. előtti csapa-
dékvíz elvezetésének megoldá-
sa érdekében hatodik alkalommal 
nyújtottam be kérelmet. Az ingat-
lan előtti helyzet kivizsgálását, a 
megoldás érdekében a szikkasztó-
kút kialakításának lehetőségét je-
leztem. Tájékoztattak, a probléma 
megoldása érdekében további ada-
tok szükségesek, mely végett sze-
mélyesen kerestem fel a bejelentő 
hölgyet.

- Az ünnepek végeztével 25 utcá-
ban az utca névtáblák pótlása, négy 
címen a tartó oszlopok, egy helyen 
a KRESZ tábla visszaállítása felől ér-
deklődtem, majd a Közüzemi Non-
profit Kft.  illetékesétől e-mailben is.

- A Fóti úton az idén sokadik al-
kalommal okozott csoportos köz-
világítási hibát a szélsőséges időjá-
rás. Szeles idő esetén a Fóti út egy 
szakaszán, a Luther Márton tér-Bat-
thyány utca közötti szakaszon és a 
Kálvin J. utcában nem volt közvi-
lágítás. Az Eurovill Kft. illetékesé-
hez fordultam a hibák megszünte-
tése miatt. Minden egyes megkere-
sésem alkalmával pár napon belül 
kijavították a hibákat. A fentiekkel 
kapcsolatban az osztály illetékesé-
től kértem intézkedését az ELMŰ 
felé, hogy a jelzett címeken végleg 
megszüntessék a gyakorta jelent-
kező csoportos hibákat. Értesítet-
tek, a hiba elhárítása megtörtént.

- Csoportos közvilágítási hibák:  
1. Fóti út (Luther M. tér és a Batthyá-
ny u.i szakasz) 2. Kálvin J. végig. 

Üdvözlettel:
   Hircz Tamás

a 6. sz. választókörzet 
képviselője

áprilisban történtekről 

Glasza Gábor, a Közüzemi Nonprofit Kft. műszaki munkatársától kértem 
a kereszteződés rendbetételét, aki még aznap intézkedett
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Ahogy már előző hírleveleim-
ben is jeleztem, megkezdőd-
tek a város tervezett beru-
házásai. A munkálatok előre 
haladtával, időről időre beszá-
molok az aktuális helyzetről. 

Az útjavítások felmérése és 
javítása szakaszosan, de ez-
zel együtt ütemezetten tör-
ténik. Ezzel kapcsolatban is-
mételten arra kérem Önöket, 
hogy az úthibákat jelezzék az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.
hu e-mail címen, a Dunakeszi 
App mobilalkalmazáson ke-
resztül, vagy számomra a lenti 
elérhetőségemen.

Örvendetes módon halad a 
Krisztus Király Katolikus Iskola 
további építése. Az ütemezés 
szerint további osztálytermek 
és az ebédlő készül el szept-
emberre.

Nagy örömünkre a Főtéren 
különböző közösségi rendez-

vényekre is sor került. Ilyen 
volt a Tánc Világnapja alkal-
mából megrendezett össze-
jövetel, ahol április 28-án kö-
zös táncra hívták a dunakeszi-
eket. Kortól függetlenül pro-
fik és amatőrök vettek részt a 
rendezvényen Radvánszki Edit 
a REDIT Örömtánc Club veze-
tője és a klubtagok, Nagy Már-
ta a Magyar Táncművészeti 
Egyetem táncpedagógusa és 
az általa vezetett EtvieDanse 
Táncstúdió és Táncművészeti 
klub tagjai, valamint Gyúró Ta-
más tánctanár és az általa ve-
zetett FFAMI néptánc csoport 
vezetésével és közreműködé-
sével. Köszönet nekik a cso-
dás programért!

A másik program már ha-
gyományosnak mondható, 
mikor is a Dunakeszin népsze-
rű Korfball szakosztály tartot-
ta meg az úgynevezett Király-
napi korfball kupát.

Örömmel adok hírt templo-
maink felújításairól. Zajlik a Jé-
zus Szíve Templom és a Szent 
Imre Templom belső terének 
felújítása. A munkálatok befe-
jezése a nyár elejére várható.

Korábbi írásaimban emlí-
tettem a faültetések kapcsán, 
környezetünk, közterületeink 
szépítését. Örömmel tapasz-
taltam, hogy van, aki ezt na-
gyon is komolyan gondolja. 
Aki teheti, sétáljon el a vasút 
mellett található Hajnal sor 9. 

sz. ingatlan elé. „Varázsló ke-
zek” kisebb parkot alkottak 
a vasúti sínek mellett, mind-
annyian példát vehetünk la-
kótársunktól. Ennek láttán 
eszembe jutott a régi „Tisz-
ta udvar, rendes ház” mozga-
lom, amelyet az önkormány-
zat most újra életre hívott, a 
városi honlapon részletes in-
formációkat találnak erről. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2019. május 30. 18.00 
óra, helyszíne a Bárdos Lajos 
Általános Iskola.

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!

Április hónap folyamán levelet kaptam a Po-
zsonyi utcából, a levélíró arra panaszkodott, 
hogy az út széle feltöredezett és a komolyabb 
károk megelőzése érdekében javításra szorul. 
Ugyanilyen problémát érzékeltem a Stromfeld 
utca Rév út felé eső végénél, amelyről fény-
képes bejelentést tettem. A Városüzemelte-
tési Osztály a Pozsonyi utca tekintetében már 
megrendelte az aszfaltozást, a Stromfeld utca 
esetében pedig árajánlatot kér be.

A végéhez közeledik a Liget utcai rendelő 
felújítása. A munka utolsó fázisában a rendelő 
előtti járdát is felújítjuk, amelytől az egész te-
rület nagyobb rendezettségét várjuk. A járda-
építést már megkezdte a vállalkozó.

Városszerte komoly problémákat okoz az út-
jainkon leesett csapadékvíz elvezetése. A kör-
zetben is több problémás pont van, ezek kö-
zül sikerült egyet áprilisban felszámolnunk: 
az Akácfa utcában egy víznyelőt és egy szik-
kasztó aknát építettünk. A feladatlistán sze-
replő további problémás helyszínek (Strom-
feld utca, Katona József utca, Munkás utca) fel-
mérése megtörtént, mindegyik helyszín más-
más technikai megoldást igényel, a problémák 
megoldásán a Városüzemeltetési Osztály dol-
gozik.

Tavaly ősszel a városi szemétszedési akción 
belül sikeres gyűjtést végeztünk a Duna-par-

ton. Már akkor felvetődött az ötlet, hogy ta-
vasszal újabb akciót kellene indítanunk, ezért 
május 11-én szemétgyűjtést szervezünk a Ma-
lomárokban. A területen sok az építkezések 
során keletkezett apróbb hulladék, amelyet a 
szél széthordott és most árkokban, bokrok al-
ján pihen, sok bosszúságot okozva a környé-
ken élőknek. Az akció sikeréről a következő 
lapszámban beszámolok.

Az idei esztendőben is újra lehetséges jár-
datámogatást igényelni. Mint ismeretes, az 
önkormányzat maximum százezer forint érté-
kű térkőanyaggal támogatja azokat a lakoso-
kat, aki előtt nincs szilárd járdaburkolat. A tér-
kő lerakását az igénylőnek kell vállalnia. Már 
beérkeztek az első igények, mindenkit szeret-
nék biztatni a lehetőség kihasználására.

Szintén lehet már jelentkezni a faültetési ak-
cióra is. Az Önkormányzat az idén a Zöld Du-
nakeszi Program keretében minden eddiginél 
több fát készül elültetni, ezért itt is részvételre 
buzdítok mindenkit.

Április 10-én bejelentést tettem az illetékes 
osztályon egy besüllyedt csatornafedélről a Pi-
henő sétány 38-40. előtt, az intézkedés folya-
matban van.

Sikeres évadon van túl a Magyarság Sport-
telepen működő jégkorongpálya, amely egé-
szen április 20-ig üzemelt és több száz mozog-

ni vágyónak adott örömet az elmúlt hónapok 
során. Remélhetőleg a jövő évadban is alka-
lom lesz a jégkorongozásra a városban. 

Bejelentést kaptam egy Kikelet utcában lakó 
anyukától, akit kisgyermekével együtt kutya-
támadás ért a strandon. Az eset megerősítet-
te bennem, hogy a városi strandon állandó fel-
ügyeletet kellene biztosítania az önkormány-
zatnak, hiszen egyre többen keresik fel a Du-
na-partot, egy szép nyári napon akár több ezer 
ember is megfordul a területen. Nagyon jó len-
ne, ha baj esetén lehetne kihez fordulni.

Április hónap végén ismét több alkalom-
mal beszéltem telefonon a Tesco helyi áruhá-
zának az igazgatójával és az Alsógödi utca fe-
lőli járdáról érdeklődtem. Bognár Zoltán igaz-
gató elmondta, hogy a járdaépítés a cég idei 
beruházási tervei között szerepel, de a kivite-
lezés pontos idejét egyelőre nem tudta meg-
mondani.

A közelmúltban egy babacsomagot kézbe-
sítettem: Isten hozta a kis Somát a közössé-
günkben.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik
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Egyeztetés a káposztásmegyeri vasúti aluljáró utáni 
csomópont átalakításának terveiről

A még 2014 végén, az akkor 
újonnan megalakult képvise-
lő-testület tagjai által közösen 
meghatározott, a ciklus idősza-
kára ütemezett városi fejleszté-
sekből bőven jut a 7. számú kör-
zet területére az idei esztendőre 
is. Az elmúlt hetekben a polgár-
mesteri hivatal városüzemelte-
tési osztályvezetőjével és mun-
katársával több helyszíni szemle 
során tekintettem át Dunakeszi 
7. számú körzetének azon részeit, 
amelyeket korábban a lakossági 
igényeket figyelembe véve vet-
tünk fel a beruházási tervek közé. 
Így került sor az alagi körzetré-
szen a Posta utca, a Kincsem utca 
és a tiszti lakótelep mellett elha-
ladó Karinthy Frigyes utca, vala-
mint Alsón a Gyöngyvirág utca 
és a Muskátli utca bejárására. Az 
említett közterületeken járdafel-
újítás, illetve járdaépítés szerepel 
a fejlesztési tervek között, ezekre 
a munkálatokra az elkövetkezen-
dő hónapokban fog sor kerülni – 
minden bizonnyal az érintett te-
rületeken élők megelégedésére, 
hiszen régóta várt fejlesztésekről 
van szó.

Továbbra sem mindenki elé-
gedett Alsón a Zsófia és a Mag-
dolna utcák reggeli fokozott 
átmenőforgalmának csillapítása 
érdekében másfél évvel ezelőtt 
bevezetett forgalomtechnikai 
beavatkozás (emlékeztetésként: 
hétköznap reggel átmeneti kor-
látozás tiltja a Pálya útról a balra 
kanyarodást a Rozmaring utcá-

ba) eredményével, így a további 
lehetséges intézkedések egyez-
tetése miatt az érintett utcákban 
lakók számára fórumot szerve-
zek, amelyen közösen próbálunk 
javaslatot tenni a helyzet további 
kezelésére.

Az elmúlt hetekben sajnála-
tos módon lecsökkent a káposz-
tásmegyeri vasúti aluljáró utáni, 
már Újpesthez tartozó Külső Szil-
ágyi úti csomópontban koráb-
ban kérésemre elrendelt rendőri 
jelenlétek alkalma a hétköznap 
reggeli és délutáni időszakban. 
A forgalomirányítást végző köz-
lekedésrendészeket a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság illetékes 
vezetője rendeli ki azokra a fővá-
rosi gócpontokra, ahol indokolt 
a jelenlétük a forgalom rendjé-
nek biztosítására. Ilyen gócpont 
az említett káposztásmegyeri is, 
ám a főváros több pontján mos-
tanában zajló útépítések, a köz-
lekedésbiztonsági szempont-
ból kiemelt csomópontok meg-
növekedett száma miatt sajnos 
egyre gyakrabban nem jut for-
galomirányító Budapest ezen 
külső pontjára... Márpedig hiá-
nyuk rettenetesen megnehezíti 
a forgalom elvezetését, és emiatt 
hatalmas dugók alakulnak ki. A 
megoldást a kereszteződés már 
régóta húzódó átalakítása jelent-
heti. Április első felében hosszú 
idő után végre újra sikerült tár-
gyalóasztalhoz ültetni az érintett 
feleket. A dunakeszi polgármes-
teri hivatalban Somodi István vá-

rosüzemeltetési osztályvezető 
irodájában és vezetésével került 
sor egyeztetésre, amelyen ma-
gam is jelen voltam Szabó Zsolt 
Újpest Önkormányzat Városüze-
meltetési és Környezetvédelmi 
Osztályának vezetője, Szabó Gá-
bor Budapest Közút Zrt. forga-
lomtechnikai kezelői főosztály-
vezető és Budai Balázs, a Kasib 
Mérnöki Iroda ügyvezetőjének 
társaságában. A megbeszélé-
sen az elkészült tervekről teljes 
volt az egyetértés, ugyanakkor 
az egyértelműen kiderült, hogy a 
kivitelezésre se a Közút, se az új-
pesti önkormányzat nem különí-
tett el forrásokat idei költségve-
tésében. Abban megállapodtak 
a felek, hogy a tervek engedé-

lyeztetési folyamata soron kívül 
kezdődjön meg – ezt a dunake-
szi fél, mint a tervek elkészítte-
tője magára is vállalta –, és ezzel 
párhuzamosan készüljön költ-
ségterv is.

Benkő Tamás, Dunakeszi 7. szá-
mú – az alagi és az alsói város-
részt, valamint az alagi major-
ságot is magában foglaló – kör-
zetének egyéni önkormányzati 
képviselője a benko.tamas.du-
nakeszi@gmail.com címen, vala-
mint a +36 20 41 91 533-as tele-
fonszámon is várja a körzetben 
élők javaslatait, észrevételeit, ké-
réseit.

Benkő Tamás
7. sz. választókörzet 

képviselője

több régen várt kisebb-nagyobb körzeti fejlesztés ideje közeleg



11Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

A körzetben folyamatosan zaj-
lik az utak állapotának felméré-
se, a javítási és kátyúzási mun-
kálatok. Ezzel kapcsolatban to-
vábbra is arra biztatnám Önö-
ket, hogy amennyiben kátyút, 
régóta egy helyben álló, rend-
szám nélküli autót, vagy egyéb 
ilyen jellegű problémát észlel-
nek, jelentsék az Önkormány-
zat részére az ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu e-mail címen 
vagy a Dunakeszi App mobilal-
kalmazáson keresztül, amellyel 
nagyban megkönnyítik a Város-
üzemeltetési Osztály munkáját. 

Jelenleg folyik  a Szent Imre 
templom belső terének felújí-
tása. A munkálatok befejezése 
nyár végére várható. 

A körzetből sokan járnak a 
Repülőtéri útnál lévő, jelenleg 
magán erőforrásból üzemelő, 
évek óta működő Kispiacra. A 
városvezetés kiemeleten fon-

tosnak tartja a városi piac kér-
dését, amelyre sikeresen el-
nyert pályázatnak köszönhető-
en összesen 148,3 millió forint 
támogatást kaptunk. Az elnyert 
támogatás összegéből a jelen-
legi, péntekenként látogatható 
Kispiac korszerűsítése kezdő-
dik el hamarosan. A projekt ke-
retén belül kiépítésre kerülnek 
a térkőburkolaton árnyékolók-
kal ellátott árusítóhelyek, a mű-
ködtetésükhöz szükséges táro-
ló és szaniter építményekkel, 
parkolókkal, a szükséges elekt-
romos, víz, valamint szenny-
víz kapacitással és kapcsoló-
dó eszközbeszerzéssel. Az Ön-
kormányzat további tervei kö-
zött szerepel egy vásárcsarnok 
kiépítése a lakótelepen, ehhez 
azonban további magántulaj-
donok megvásárlása szüksé-
ges a területen, amelyből je-
lenleg 50% az önkormányzati 

tulajdon. Bízom benne, hogy a 
Kispiac fejlesztésével még töb-
ben juthatnak friss, jó minősé-
gű, házi áruhoz. 

Az utak tekintetében szeret-
nék beszámolni róla, miszerint 
a nyár folyamán indul a Széche-
nyi utca felújítása, valamint már 
korábbi írásaimban említettem, 
hogy 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 meglévő 
Fóti úti kerékpárúttal. Emellett 
elkészültek a Kossuth Lajos ut-
cai buszöböl kialakításának ter-
vei, amelyek két zebra kialakítá-
sát is tartalmazzák, a Széchenyi 
és Kossuth Lajos utca sarkán, a 
gyalogosok biztonságos elve-
zetése érdekében. 

A Dunakeszi Programiroda 
és az Önkormányzat szeretettel 
várja Önöket májusi program-

jaira. Május 26-án, a hagyomá-
nyokhoz híven a Katonadom-
bon kerül megrendezésre vá-
rosi gyereknapunk, amely sok 
izgalmas újdonságot tartogat 
majd idén, május 27-én pedig 
elindul az egészen szeptember 
elejéig tartó Mozdulj Dunake-
szi, szintén a Duna-part mellet-
ti Katonadombon. 

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!

Számomra minden évben nagy 
öröm, amikor azt látom, hogy 
a körzetünkbe „érkezett” új-
szülött kicsiknek köszönhető-
en évről évre hosszabb név-
sor kerül fel a születésfák mel-
lett elhelyezett emléktáblákra. 
A közeli napokban helyeztük el 
a 2018-ban született gyerme-
kek tiszteletére ültetett szüle-
tésfa közelében a nevüket tar-
talmazó emléktáblát a Szent 
István parkban. E örvende-
tes eseményhez fogható öröm 
számomra, amikor azt látom, 
hogy a gyerekekkel a szülők 
és a nagymamák gyakran láto-
gatnak el a születésfákhoz. Im-
már közel egy évtizede, 2010-
ben indítottam útjára ezt a so-
kak által rendkívül tiszteletre 
méltónak tartott kezdeménye-
zést, melyhez az elmúlt évek-
ben nagyon sok család csatla-
kozott. Az pedig különösen jó 
érzéssel tölt el -, de nemcsak a 

körzet önkormányzati képvise-
lőjeként, de nagypapaként is 
-, hogy napjainkban már azok 
a gyerekek is meglocsolják sa-
ját születésfájukat, melyeket az 
ő tiszteletükre ültettük. Annak 
pedig nagyon örülök, hogy az 
elmúlt közel egy évtizedes kö-
zösségépítő tevékenységemet 
a szülők és az itt élő közösség 
rendkívül nagyra értékeli, és 
szinte minden beszélgetés al-
kalmával arra kérnek, hogy a 
jövőben is ugyanilyen lelkese-
déssel folytassam. Az elismerő 
szavak még inkább arra ösztö-
nöznek, hogy a jövőben is ha-
sonlóképpen szolgáljam a vá-
lasztókörzetben élőket, ha erre 
ősszel megkapom tőlük a bi-
zalmat, a további felhatalma-
zást az önkormányzati képvise-
lői tevékenységemhez. Bízom 
benne, hogy a következő évek-
ben még több gyermek szüle-
tik körzetünkben, akik emléké-

re újabb és újabb születésfákat 
ültethetünk majd közösen. 

Lakótársainktól számos meg-
keresés érkezett hozzám, me-
lyek közül ezúttal azt emelném 
ki, melyben azt szorgalmazzák, 
hogy a mozgáskorlátozottak 
számára lakóhelyük közvetlen 
környezetében fessék fel, jelöl-
jék ki azt a helyet, ahol gépko-
csijukkal parkolhatnak. A kérés-
nek eleget téve a Barátság u. 
26. számú épületnél kerül fel-
festésre a parkolóhely, míg a 
Barátság u. 16. számnál pedig a 
korábbi felfestést felújítják. 

Köztudott rólam, hogy gyak-
ran teszek egy-egy „körutat” a 
körzetemben, hogy személye-
sen mérjem fel a terület állapo-
tát, a megoldásra váró felada-
tokat. Egyik ilyen bejárás alkal-
mával érzékeltem, hogy igen 
nagy szükség van a parkoló-
helyek ésszerű kihasználása ér-
dekében az elválasztó vonalak 

felfestésére. Javaslatomat tá-
mogatja az önkormányzat és 
a városüzemeltetési osztály is, 
melynek vezetője, Somodi Ist-
ván úr megígérte, hogy a Ját-
szóház Óvoda környezetében 
lévő parkolókban a felfestést 
felújítják, illetve az óvoda nyu-
gati oldalán, ahol eddig még 
nem volt felfestve, ott is elvég-
zik ezt a munkát. Reményeim 
szerint ezek a felfestések is hoz-
zájárulnak a parkolóhelyek ész-
szerű kihasználáshoz és a kultu-
rált parkoláshoz!

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

felfestik a játszóház óvoda melletti parkolóhelyeket
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Dr. Kerekes Dóra történész 
és Dióssi Csaba polgármester 

mondott beszédet

az 1956-os forradaloM és sza-
badságharc 60. évfordulójának 
EMlékévébEn büszkEségpontot 
alakított ki a kincsem utca és a 
vErsEny utca találkozásánál a 
dunakEszi város önkorMányza-
ta, ahol erős apolka, munkácsy- 
és nívó-díjas szoBrászművész 
alkotásával tisztElEg az ’56-os 
forradalom, és az azt megelőző 
korszak áldozatainak EMlékE 
előtt. tavaly novemBerBen pedig 
az i. világháború, a nagy háború 
bEfEjEzésénEk 100. évfordulóján 
EMléktáblát avatott a dunakE-
szi áldozatok EMlékérE a város. 
2019. Május 8-án fElavatott EM-
léktáblával a ii. világháború 
dunakEszi és alagi - 105 katonai, 
63 polgári és 81 holokauszt - ál-
dozatainak emléke előtt tiszte-
lEg az önkorMányzat, dunakEszi 
lakossága. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter megemlékező beszé-
dében az emberi civili-
záció legvéresebb korsza-

kának nevezte a XX. századot, mely-
nek egyik előidézője a tömegpusztító 
fegyverek előállítása és alkalmazása 
volt az Európát sújtó különböző po-
litikai ideológiák és eszmékre épü-
lő diktatúrák és társadalmi terrorok 
mellett. 

– Száz évvel ezelőtt éppen a 
vörösterror tombolt ezekben a na-
pokban, utána a fehérterror, majd a 
II. világháború és 1956 követelte az 
emberáldozatokat. Sok-sok európai, 
magyar és dunakeszi ártatlan em-
ber vére írta a történelmet – mond-
ta a polgármester. – Mi dunakesziek 
ezzel az emlékfallal szeretnék meg-
emlékezni áldozatainkról, és kife-
jezni azt a reményt, hogy a jövőben 
nem ismétlődhetnek meg ilyen sú-
lyos tragédiák. Bízunk benne, hogy 
a XX. század tanulsága arra inti Eu-
rópát, és a magyarokat, hogy az ér-
dekérvényesítésre nem a háború és 
a diktatúra a megoldás. Reméljük, 
hogy a 21. század hátralévő évtizede-
it békében élhetjük meg – fogalma-
zott Dióssi Csaba.    

„A második világháború közel hat 
éve alatt Európa és benne Magyar-
ország is megváltozott. Az ország, 
amely egykor a revízió, az igazságta-
lannak tartott trianoni határok felül-
vizsgálata érdekében kapcsolódott 
be a háborúba, a vesztes hatalmak 
oldalán állt. Területén 1945. május 
8-ra már a szovjet Vörös Hadsereg 
állomásozott, amely nem is hagyta el 
csak 1991-ben.  

A második világháború – akárcsak 
az első – totális háborús volt, nagy 
változást jelentett azonban, hogy a 
polgári, civil lakosság a hosszú évek 
alatt legalább akkora áldozatot ho-
zott, mint a frontokon harcolók” – 
mondta a II. világháború dunakeszi 
és alagi áldozatai előtt tisztelgő em-
léktábla avató ünnepségen dr. Kere-
kes Dóra történész. A Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 
helytörténeti dokumentumok hite-
les forrásaiból merítve történészi tár-
gyilagossággal beszélt a háború du-
nakeszi eseményeiről.  

„Budapest környéki településként 
Dunakeszinek is szerepe volt a há-
borúban, de sokáig csendes szemlé-
lőként, később a nagy hadműveletek 
egyes mozzanatainak elszenvedője-

ként vett részt az eseményekben. A 
kezdeti időszakban – akárcsak má-
sutt – Dunakeszin is lelkesedtek a 
háborúért, amellyel korábbi, béké-
sen el nem ért céljaik megvalósítá-
sát tartották lehetőnek. Később Ma-
gyarország egyre jobban belesodró-
dott a háborúba, 1941-ben pedig Né-
metország mellett be is lépett. Alag 
és Dunakeszi férfi lakosságát behív-
ták fegyveres hadiszolgálatra, a ka-
tonakorú zsidó lakosságnak pedig 
munkaszolgálatot kellett teljesítenie, 
és hamarosan hírek érkeztek az első 
áldozatokról is. Számuk az 1943 ja-
nuári doni áttörés idején jelentősen 
nőtt. A második magyar hadsereg 
tagjaként, az itteni harcok során tűnt 
el dr. Cseresnyés Tibor községi or-
vos.” – idézte a történelmi tényeket.  

A harcok sokáig a két község ha-
tárain kívül folytak. A helyi lakosság 
1919 óta először, akkor látott idegen 
katonaságot, amikor 1944. márci-
us 19-én Magyarország német meg-
szállás alá került, és a német csapa-
tok Dunakeszin is átvonulva, a mai 
Fő úton, a főváros felé tartottak. 

„A két községben már 1938-ban el-
kezdték megszervezni a légoltalmat, 
megalakultak az ennek megfelelő 

105 katonai, 63 polgári és 81 holokauszt áldozat neve szerepel az emléktáblán 

Emléktáblát avattak a II. világháború 
dunakeszi és alagi áldozatainak tiszteletére
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A Büszkeségpontnál 
Szőke Attila Szilárd 
református lelkész 
és Kecskés Tibor 
római katolikus 
plébános mondott 
áldást

Csoma Attila (balról), Dióssi Csaba, 
Erdész Zoltán és Nyiri Márton tisztelgő főhajtása 

szervezetek. Bár ezen szervezetek mű-
ködése korántsem mondható harmo-
nikusnak vagy hatékonynak, az 1944 
áprilisában megkezdődő nagy bom-
bázások idejére mindkét községben 
elkészültek azok a bunkerek és föld-
be ásott vermek, amelyek a légnyomás 
és a repeszdarabok ellen megvédték a 
civil lakosságot. Ettől kezdve ugyanis 
alig múlt el nap légiriadó nélkül.” – is-
mertette dr. Kerekes Dóra. 

A történész beszédéből megtud-
hattuk, hogy szinte egész nap szól-
tak a szirénák, tanításról alig lehe-
tett szó: 

„A pihenést redukálni kellett, éj-
fél utánig ébren kellett lenni, majd 
egész nap szóltak a szirénák. Taní-
tásról alig lehetett szó, mert reggel 
már szólt a sziréna, óvóhely nem lé-
vén, szélnek kellett ereszteni a gye-
rekeket. Vasárnap legtöbbször csak 
a 8 órai szentmisét sikerült elvé-
gezni, a prédikációt a végére tet-
tük, de legtöbbször ez is elmaradt.” 
– idézte Fieszl (Faludi) János, a Szent 
Mihálytemplom plébános-esperes 
írását a Historia Domusból. 

Szeptember 13-án már közvetlen 
támadás érte Alagot, amely a követ-
kező napokban többször is megis-
métlődött. Hat nap alatt 132 bomba 
esett a községre és 203 ház rongáló-
dott meg. 

Ugyanebben az időszakban kezdte 
meg a honvédség Budapest védelmé-
re a fővárostól keletre az ún. Attila-
vonal kialakítását. A harckocsiárkok, 
földbunkerek, drótakadályok kiépí-
tésében a munkaszolgálatosok mel-
lett részt vettek a környék kivezényelt 
civil lakosai, így a dunakesziek és az 
alagiak is. A vonal védelmét a magyar 
és német csapatok közösen látták el. 

A helyi közigazgatás tisztviselő-
inek többsége december elején el-
hagyta Alagot és Dunakeszit, és 
ekkor vitték el a leventéket, akik-
nek nagyobb része a Szudéta-vidé-
ki Chebben felállított gyűjtőtábor-

ba került. Rengeteg család döntött 
úgy, hogy a fővárosban keres me-
nedéket, vagy megindul a Dunán-
túl felé. „Csík József plébános becs-
lése szerint a lakosság mintegy 37%-
a menekült el.” – mondta a történész, 
aki így folytatta: „A szovjetek dec-
ember 9-én elérték Dunakeszi északi 
részét, elfoglalták a Révdűlőt, és be-
hatoltak a MÁV Főműhely területé-
re, ezért a németek a víztornyot rög-
tön felrobbantották. A német kato-
nák beköltöztek a műhelytelepi lakó-
telep házaiba, és a nemrég elkészült 
Jézus szívetemplom tornyát használ-
ták megfigyelésre, amit ezért az ost-
romlók szét is lőttek. A lakosság a 
pincékben húzta meg magát.” 

 A két községből december 27-én 
vonultak ki a főváros felé a német ala-
kulatok. Előtte Alagon felrobbantot-
ták a lovaregyleti vízművek két víz-
tornyát. A műhelytelepi vasúti őr-
háztól a Dunakeszi–Alag állomásig 
kb. 2 km hosszúságban mindkét vas-
úti vágányt elpusztították, akárcsak 
a Főműhelybe vezető iparvágányt, 
és a Dunakeszin lévő csaknem va-
lamennyi távíró- és telefonpóznát. 
A német kézen lévő dunakeszi kon-
zervgyár gépeit és raktárkészletét 
Budapestre szállították. A német ka-
tonák magukkal vitték Dunakeszi 
állatállományának túlnyomó részét. 

A harcok alatt a Dunakeszi község 
tulajdonában lévő középületek közül 
a községháza, a kultúrház, a római 
katolikus elemi népiskola, az egész-
ségház és a kisalagi állami elemi is-
kola sérült meg komolyabb mérték-
ben. A falu házainak 23%-a szenve-
dett károsodást, 1640 ház sértetlen 
maradt.

1944. december 28-án az utol-
só német katona is elhagyta a tele-
pülést, a község ellenőrzése a Vörös 
Hadsereg kezébe került – mondta dr. 
Kerekes Dóra, aki így fejezte be be-
szédét: „…Nekünk, késői utódoknak 
pedig nem maradt más, csak az em-
lékezés és tiszteletadás, amelyeket je-
len emléktábla avatásával is meg-
teszünk. A tábla a második világ-
háború dunakeszi és alagi áldozata-
inak nevét sorolja fel: 105 katonai, 63 
polgári és 81 holokauszt áldozat neve 
szerepel rajta. Az emlékpont ugyan-
akkor az első világháború, az 1956-
os forradalom és a Rákosi-korszak 
települési áldozatainak nevét is meg-
őrzi az utókor számára.”

Az emléktáblát megáldotta Kecs-
kés Tibor római katolikus plébános 
és Szőke Attila Szilárd református 
lelkész. Az emléktáblánál koszorút 
helyezett el Dióssi Csaba polgármes-
ter, Erdész Zoltán alpolgármester, 
Nyiri Márton történelem tanár, és 
Csoma Attila önkormányzati képvi-
selő. Az ünnepséget-, melyen közre-
működtek a Farkas Ferenc AMI ta-
nulói – a Himnusz és a Szózat közös 
eléneklése foglalta keretbe.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress és 

sunnyphoto.hu

Az érdeklődők a témáról rész-
letesebben olvashatnak: Ágos-
ton András: Alag és Dunakeszi 
a második világháborúban. In: 
Dunakeszi története II. 1910-
-2017. Főszerk. Kerekes Dóra. 
Dunakeszi, Dunakeszi Város 
Önkormányzata, 2018. 26--41. 
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A diákok emlékeiben még 
ott élt az előző esti fák-
lyás felvonulás,  melynek 
zárásaként a Polgármes-

teri Hivatal előtt találkoztak Dióssi 
Csaba polgármesterrel. Most azon-
ban, elegánsan felöltözve, kezükben 
virágcsokrokkal, léggömbökkel a 
csengőszóra és a hagyományos bal-
lagási ének hangjaira, a búcsúzó há-
rom osztály 102 diákja elindult, hogy 
végigjárva a jól ismert folyosót, a fel-
díszített tantermeket, majd megke-
rülve az épületet, megkondítsák a 
millenniumi harangot, végül felso-
rakozzanak az aulában. 

Az iskolazászló bevonulása, majd 
a Himnusz közös eléneklése után 
Nyíri István igazgató mondta el ün-
nepi beszédét.

– A végzős diákok több mint egy 
évtizede lépték át először az iskola 
küszöbét és évről évre gyarapítva tu-
dásukat, fejlesztve képességeiket ju-
tottak el idáig, az érettségi megkez-
déséig – fogalmazott az igazgató. 
Azt is megemlítette, hogy a tanin-
tézmény nem csupán a környék leg-
jobb középiskolája, hanem az orszá-
gos ranglistán is az előkelő mezőny-
ben található. Majd így folytatta:

– Az iskolánk pedagógiai prog-
ramjában nem csupán az oktatás 
napi feladatait vállalta, hanem ki-
emelkedő céljaként fogalmazta meg 

a tehetséggondozást. A tehetség ma 
már nemzeti értékünk, felkutatá-
sa hosszú és fáradtságos folyamat. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az 
idei évtől gimnáziumunk „Kiváló te-
hetségpont”-ként folytathatja mun-
káját. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
ez az eredmény közös munka gyü-
mölcse, mely a diákok és a tanárok 
sikeres együttműködéséből táplál-
kozik évtizedek óta…  

Méltatta továbbá, hogy a végzős 
diákok számos országos tanulmányi 
és sport versenyen értek el kiemelke-

dő eredményt, gazdagítva a „Radnó-
tis” hagyományokat. Majd a szülők-
höz fordulva így folytatta:

– Magam és kollégáim nevében 
köszönöm az együttműködésüket…

Gyermekeik nagy utat jártak be az 
évek alatt és váltak öntudatos felnőtt 
fiatallá. Választásaik már az Ő dön-
téseik, de bíznunk kell abban, hogy 
jól döntenek!   

A továbbiakban a búcsúzó három 
osztály eredményeiről adott számot. 
Koren Natasa és Andrási Anikó ta-
nárnők 12.a osztályának tanulmá-

virágdíszBe „öltözött” május 3-án a dunakeszi radnóti miklós gimnázium.  a város kiemelkedő ese-
ményére, a végzős diákok Ballagására érkezett vendégsereg zsúfolásig megtöltötte az aulát, iz-
gatottan várva a nagy EsEMényt.

ballagás 2019 
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Dióssi Csaba polgármester és a Városi emlékérem díjazottja, Halász Nóra

Nyiri István igazgatótól 
Jeneiné Nagy Tünde tanárnő 

vehette át a Radnóti-díjat

nyi átlaga 4,64, 11 felsőfokú nyelv-
vizsgával és 30 középfokú nyelvvizs-
gával büszkélkedhetnek. A tanév vé-
gén 5 kitűnő és 11 jeles bizonyítvány 
született. A 12.b osztályban a tanu-
lók Takács Erika tanárnő munkájá-
nak is köszönhetően 4,51-es átlagot 
értek el 15 felsőfokú és 33 középfo-
kú nyelvvizsgával. A tanévet 4 kitű-

nő és 8 jeles bizonyítvánnyal zárták. 
A 12. c osztályt – melyben az igazga-
tó is tanított – Csizmadia Péter tanár 
vezette, és ez a közösség is 4,51-es át-
lagot ért el 2 felsőfokú és 23 középfo-
kú nyelvvizsgával, 3 kitűnő és 12 je-
les bizonyítvánnyal. 

A ballagó és érettségi vizsgák előtt 
álló diákoktól búcsúzva, Kornis Mi-
hály drámaíró szavait ajánlotta fi-
gyelmükbe: „Bármire képes vagy. 
Ezt se felejtsd el. Mindenki tud va-
lamit, amit ő tud a világon a legjob-
ban. Azért született meg.”

A 11. évfolyam nevében Arany Éva 
11.a osztályos tanuló gitárkísérettel 
előadott saját szerzeményű dalával 
búcsúzott a ballagóktól. Pap Csen-
ge a 12.a osztály, Gémes Mirjam a 12. 
évfolyam nevében köszönt el az isko-
lától. A zászlóátadást, majd a szalag-
kötéseket követően elkezdődött az 
elismerések átadása.

Első alkalommal került sor Városi 
emlékérem és jutalom adományo-
zására annak a tanulónak, aki tel-

jes iskolai pályafutása során kitűnő 
eredményt ért el. Dióssi Csaba pol-
gármester az elismerésben Halász 
Nóra 12.a osztályos diákot részesí-
tette. Ugyancsak ő adta át a tantes-
tület által – a gimnáziumban 1989 
óta tanító – Jeneiné Nagy Tünde ta-
nárnőnek odaítélt legmagasabb is-
kolai elismerést, a Radnóti-díjat. Az 
igazgató köszönetet mondott az Ön-
kormányzatnak azért, hogy idén 
is biztosították az elismerés anya-
gi fedezetét. Radnóti-díjban része-
sült Csányi Patrícia pedagógiai asz-
szisztens, aki 2006 óta iskolatitkár-
ként is tevékenykedik. Tanulói Rad-
nóti-díjat vehetett át Szilágyi Aletta 
12.a, Gémes Mirjam 12.b, valamint 
Halász Nóra 12.a osztályos tanuló. 
A Jó tanuló – jó sportoló díjban Szil-
ágyi Aletta, a tanév sportolója díjban 
Wagner Péter 12.b, a gimnázium Jó 
sportolója Karskó Keve 12.a osztá-
lyos tanuló részesült.

A Dunakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által alapított Lenau-
díjat Dr. Mervald Anna elnökasszony 
Török Petra 12.c osztályos tanulónak 
adta át. A Rotary-club által 15 éve ala-
pított pályázati ösztöndíj idei nyerte-
sei – Gémes Mirjam 12.b, valamint 
Szabó Veronika 12.c osztályosok – 
Varga Szilárd elnöktől vehették át a 
200 000 illetve 100 000 Ft-os díjat. 

A Soponyai Istvánné által három éve 
alapított Anyák napi-díjat (100000 Ft.-
ot) a múlt évben érettségizett Bányai 
Nikolett kapta, aki kimagasló ered-
ménnyel végzi a Semmelweis Egyete-
met. A díjat minden évben az a volt 
diák kapja, aki a magyar egészségügy 
területén kimagaslóan tanul. 

A jutalomkönyveket Zentai Kati 
és Kárpáti Zoltán igazgatóhelyette-
sek adták át. Emellett a díjazottak 
Dióssi Csabától Városi Emléklapot is 
átvehettek.   

A ballagási ünnepség a Szózat el-
éneklésével, valamint a zászló kivo-
nulásával fejeződött be. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Bölcsődék 
napja

a tErvEkbEn sárkányhajózás is szErEpElt, áM 
a kedvezőtlen időjárás miatt ez elmaradt 
a Bölcsődék napja idei ünnepségén, melyet 
rEndhagyó Módon a duna-parti strand tErü-
lEtén rEndEztEk MEg dunakEszin. 

Az április 23-án megtartott eseményen Dióssi Csa-
ba polgármester köszöntötte a bölcsődei intézmé-
nyek dolgozóit. A Bevezetőben rövid áttekintést 
tartott a bölcsődék magyarországi történetéről.

    – Magyarországon egyedülálló a gyed és a gyes rendsze-
re, Nyugat-Európában hasonlóra nincs példa – mondta a pol-
gármester. – Ez nagyon jó rendszer, viszont sokan vannak, 
akiknek gyermekük születése után vissza kell menni dolgoz-
ni. Ennek érdekében egyre fejlettebb bölcsődei rendszert sze-
retnénk létrehozni. Városunkban most épül egy új bölcső-
de, amely szeptembertől megkezdi működését. Köszönöm 
a bölcsődei közösségnek az előkészületekben való közremű-
ködést, hiszen a meglévő három intézmény mellett egy ne-
gyedik beindítása nagyon komoly erőforrás átcsoportosítás-
sal jár. Ezzel is tovább gazdagodik majd városunkban a kis-
gyermekek ellátása. 

    – Én is szeretném megköszönni azt a magas színvonalú 
munkát, melyet az évről évre végrehajtott szakmai látogatá-
sok során tapasztalhatok – fogalmazott Szabóné Ónodi Valé-
ria, a DÓHSZK igazgatója. – Örvendetes, hogy mindenkinek 
fontos a szakmai fejlődés, a kéréseket, javaslatokat megfogad-
ják, lehetőség szerint alkalmazzák a munkában. A következő 
nevelési évben az új intézmény szakmai kihívásainak minden 
bizonnyal eleget fognak tenni. 

    Az idei elismerést, az „Év kisgyermek nevelője” kitünte-
tést Rutkai Tünde, a Fóti úti Bölcsőde dolgozója vehette át a 
polgármestertől. A kitüntetés átadása előtt Dióssi Csaba el-
mondta, hogy a jutalmazott, fiatal kora ellenére kivívta felet-
tesei és a szülők elismerését azzal a szakmaisággal és szeretet-
tel, ahogyan a gyermekekkel foglalkozik. Érzelmileg, szak-
mailag nagyon felkészült. 

A kitüntetett szakmai pályáját, a közösség életében betöl-
tött kiemelkedő szerepét Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK 
igazgatója méltatta.

Az ünnepség befejeztével a Baross Imre Artistaképző 
Szakközépiskola növendékei látványos produkcióját tekint-
hették meg a jelen lévők.

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu

A kitüntetett Rutkai Tünde és Dióssi Csaba polgármester
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Kovácsné Horváth Antónia és családja

Az édesanya

Drámapedagógusként drámape-
dagógiai foglalkozásokat tart a Krisz-
tus Király Római Katolikus Általá-
nos Iskolában, színjátszó és dráma-
pedagógiai gyerekcsoportot vezet a 
VOKE József Attila Művelődési Köz-
pontban. Korábban elvégezte a Teát-
rum Színiakadémiát, majd 2010-ben 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 
diplomázott szociálpedagógiából, 
másoddiplomát drámapedagógiából 
szerzett. Ízig vérig humán beállított-
ságú, a tanulást sosem hagyja abba. 
Jelenleg a Pszichodráma Egyesület-
nél tanul, a hét éves képzésnek a vége 
felé jár. S mindezeken túl vezetősé-
gi tag a Diófa Nagycsaládosok Egye-
sületében.   

Mindez Kovácsné Horváth Antó-
nia, ám mindenekfelett három gyer-
mek boldog édesanyja. A nagy csa-
lád „nyomai” lakásuk minden zugá-
ban fellelhető. Gyerekrajzok borít-
ják be a hűtőajtót. Játékok sokasága 
között azért helyet kapnak az isko-
lai könyvek, füzetek. Ez utóbbiak a 
hét éves Grétához tartoznak. Ő most 
első osztályos a Krisztus Király Ró-
mai Katolikus Általános Iskolában. 
Blanka öt éves, ősztől nagycsoportos 
lesz a Szent Erzsébet Katolikus Óvo-
dában. Gellért még csak két éves, 
ővele otthon foglalkozik anyuka. Il-
letve, nem csupán ő, hanem nagy-
szerű férje, Kovács Dénes is, aki Du-
nakeszi Alsón a Gyógyszerkutató In-
tézetben dolgozik technikusként kö-
tetlen munkarendben, így sokat tud 
segíteni Antóniának a gyerekek gon-
dozásában, nevelésében.  

– Tizenhét éve vagyunk együtt, ti-
zenhárom éve házasodtunk össze. 
Egy ideig utaztunk, próbáltuk meg-

valósítani álmainkat, de sokszor szó-
ba került a gyermekáldás. Végül 33 
éves voltam, amikor Gréta megszü-
letett. Nagyon boldogok voltunk, s 
azt hittük, egy gyermekünkkel tel-
jes életet élhetünk. Aztán megszüle-
tett Blanka és úgy éreztük, hogy vá-
gyunk még egy harmadik gyermekre 
is.  És világra jött Gellért. Most már 
úgy érezzük, teljes a család, megvan-
nak a határaink, őket kell felnevelni 
legjobb képességeink szerint.        

– Anyaság? Szerintem azon kí-
vül, hogy óriási áldozat, de hatalmas 
ajándék is. A férjem a nagybetűs apa, 
rengeteget van a gyerekekkel, napon-
ta megéli az apaságot és mellette úgy 
tudok anya lenni, hogy megmaradok 
feleségnek, nőnek egyaránt. Mi az 
anyaság? Nézzen körbe a lakásban, 
mindenhol ott vannak a gyermekek 
„jelei”. Nagyszerű érzés ránézni a 
képekre, a játékokra, a tankönyvek-
re. Ezek mind Mi vagyunk. Bár egy 
kicsivel több felnőtt életteret el tud-
nánk képzelni már. Anyának lenni 
számomra életre szóló elkötelezett-
ség és hivatás. Mellette van a munka, 
amit örömmel végzek.         

– Sokat beszélgetek olyanokkal, 
akik még nem anyák. Vannak, akik 
nem akarnak gyermeket, de én úgy 
gondolom, hogy az anyaság belénk 
van kódolva. Lehet ezt elfedni más 
érzésekkel, ám olyan ez szerintem, 
mint az életösztön. Felszínre tör, ha 
akarjuk, ha nem.  

– Ha úgy alakul, hogy szeret-
nék egy kis szabad időt, megoldha-
tom, s bár tudom, hogy Dénes velük 
van, mégis hamarosan már azon jár 
az eszem, hogy hol vannak, mit csi-
nálnak a gyerekek. Gyakran nehéz, 
de mégis gyönyörű hivatás anyának 
lenni. Megfogadtam, hogy az óvo-
dai anyák napi ünnepségen nem sí-

rok. Aztán mégis zokogtam, amikor 
a többiekkel együtt Blanka is mond-
ta az ünnepi verset.        

– A gyermekeim? A Gréti, mivel 
már iskolás, megtartja a szabályo-
kat. A Blankát mi úgy hívjuk, hogy 
Woodstock-Barbie, a hatvanas évek-
ben fiatalként hippi lett volna. Gel-
lért még kicsi, a két lány állandóan 
kényezteti. 

Az édesapa   
Dénes tősgyökeres dunakeszis, itt 

született. Korábban öt évig éltek Bu-
dapesten, de visszaköltöztek. Mind-
ketten nagyon szeretik a várost, 
csendes utcában laknak, és örülnek a 
fejlődésnek, bár úgy látják, van még 
tennivaló.  

– Antónia a szigorú, ám nagyon jó 
anya, de jó is ez, mert én engedéke-
nyebb vagyok. Nagyon boldogok va-
gyunk a gyerekekkel, még akkor is, 
ha néha fizikailag elfáradunk, de ez 
mégsem rossz, mert minden este úgy 
érezzük, hogy ez a nap is megérte a 
törődést. Néha pedig azt, hogy ezt a 
napot is túléltük.     

A gyerekek 
Gréti szereti az iskolát és a tantár-

gyakat és jók a tanító nénik, mondta. 
Gellért megilletődve anyához bújt. Ő 
még nem mondja, de érzi, az érintés 
a simogatás jó. Blanka pedig: – Anya 
szerintem nagyon jó anyuka, mert 
sokat foglalkozik velünk, főz ne-
künk, mindig gondoskodik rólunk, 
és sokat játszik velünk…

Katona M. István
A szerző felvétele

a szép virág MEllé kErEstük a szép 
szavakat. felnőttként ki-ki – ha 
Még tEhEttE – az édEsanyjának 
adta a csokrot, adta és kapta az 
ölElést, EvEtt a finoM házi sütE-
ményBől és elmondták egymás-
nak, hogy is volt régEn. a gyErEkEk 
vErsEt Mondtak óvodában, iskolá-
ban és otthon. hiszEn anyák nap-
ja volt. s a szokások, gEsztusok 
Mögött ott volt a lEgfontosabb:  
a szErEtEt.   

Anyának 
lenni…
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"Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
mintha édesanyja karjaiba zárja..."
Megszült e világra, életét is adná,

csak a gyermekeit boldognak tudhatná.
Felnevel, széltől óv, nagyon-nagyon szeret:
Jó szóval s tettekkel "dédelgesd" - míg lehet.

Szebb szó, mint hogy: "Anya!" - nem lehet e földön…”

Németh Ferenc Anyák 
napjára című versé-
nek gyönyörű sora-
ival köszöntjük az 

édesanyákat, akiknek a vá-
ros közel hétezer óvodása és 
tanulója az önkormányzat 
jóvoltával virággal, zenés, ver-
ses műsorral kedveskedett. 

Gyönyörű, meghatóan szép 
pillanatokkal ajándékozták 
meg az édesanyákat kicsik és 
nagyok városszerte. 

A boldogság könnycseppjei 
gördültek le a fiatal édesanya 
kipirult arcán az Eszterlánc 
Óvodában, amikor kisfia, 
Nagy-Rasztótzki Edvin a ked-
ves ajándékot szorongatva 
Mentovics Éva versével kö-

szöntötte: ”… Te táplálod tes-
tem, lelkem,/ s tudd meg, hogy 
nagyon szeretlek!/ Boldog va-
gyok, édesanyám,/ hogy a fiad 
lehetek!...”

A másik kis óvodás, Erőss 
Gréta is kedves gyermeki han-
gon köszöntötte édesanyját, 
akinek szeretetteljes ölelés 
közben átadta a virágot és az 
ajándékot.

A gyermekek és az édes-
anyák örömteli boldogsága 
láttán mi másra is gondolhat-
tunk volna:

„…Szebb szó, mint hogy: 
"Anya!" - nem lehet e föl-
dön…”

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Anyák napjára

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu
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A gyönyörű Duna-parti szabadidő köz-
pontban idén is lufikkal köszöntötte a 
sportmajálisra kilátogatókat Dióssi Csa-

ba. A polgármesterről köztudott, hogy imád 
sportolni, rendszeresen úszik, fut és teniszezik. 
Ezúttal számára egy új sportággal, a párbajtőr 
vívással ismerkedett meg. Az olimpiai bronzér-
mes Somfai Pétertől vett leckét, aki nagyon nagy 
elhivatottsággal mutatta be az egyik legeredmé-
nyesebb magyar olimpiai sportág, a párbajtőr 
vívás alapjait.

Péter szerint -, aki elárulta, hogy gyermek-
korában Zorró látványos vívásai szerettet-
ték meg vele a sportágat - Dunakeszin való-
ban jó élni.Somfai Péter elmondta, hogy sike-
res sportpályafutása alatt - különböző idősza-
kokban több példaképe is volt -, ám ha egyet 
kell mondani, akkor ő Kulcsár Győző! A kivá-
ló párpajtőr vívó a sportág egyik legnagyobb 
értékének tartja, hogy az ellenfeleket és a sza-
bályokat tisztelő, jellemes gondolkodó emberré 
formálja a sportolót, aki ezen erényeket a civil 
életben is tudja kamatoztatni. Péter érdeklődé-
sünkre azt is elárulta, hogy – ha a város felkéri 
– szívesen oktatná a fiatalokat a párbajtőr vívás 
alapjaira Dunakeszin. 

A vívás mellet a VSD többi szakosztályai is 
bemutatkoznak a sportmajálison, melyek képvi-
selői egész nap várták az érdeklődőket. 

A kiválóbbnál kiválóbb bemutatók sokasá-
gát – a küzdő sportoktól kezdve a labdarúgáson, 
a kézilabdán, a korfballon, a sakkon, az úszó-, 
és vízilabdán át egészen az akrobatika csoport, 
a légies könnyedséggel táncoló kislányok látvá-
nyos produkciót - élvezhette a rendezvényre ki-
látogató több ezer ember.

Óriási sikerre volt a szkander verseny-
nek, a világ kupa győztes Kovács Péter bemu-
tatójának, aki - sokak unszolására nagy ne-
hezen mégis csak vállalt egy mérkőzést - 

az őt kihívó ellenfelét könnyeden győzte le. 
Népszerű volt az amerikai football játékosainak 
és Kundlya Zsófia tanárnő cheerleaders lánya-
inak látványos légi parádéja is. Az asztaliteni-
szezők asztalánál Lindner Ádám, a VSD ob első 
osztályú felnőttcsapatának szakosztályvezető-
je mutatta be az érdeklődő fiataloknak; hogyan 
kell stílusosan és eredményesen forgatni az ütőt. 
A Dunakeszi Kajak Klub és a sárkányhajó légió 
nyílt napot tartott a vízparton.

Seltenreich József városi sportigazgató rendkí-
vül sikeresnek értékelte a sportmajális program-
jait, melyek iránt óriási érdeklődés mutatkozott. 
Annak pedig külön örül, hogy Dunakeszin több 
ezer fiatal sportol, akik fejlődését kiváló szak-
edzők segítik a VSD szakosztályaiban. – Méltán 
nevezik Dunakeszit, a sportok városának – tette 
hozzá érthető büszkeséggel. 

Kilátogatott a sportmajálisra az olimpiai baj-
nok birkózó Növényi Norbert is, aki a sportol-
ni vágyó fiatalokat a Városi Sportegyesület Du-
nakeszi szakosztályában várja edző társaival 
együtt - mondta lapunknak. 

Még hosszasan lehetne sorolni, hogy kik káp-
ráztatták el a közönséget, hiszen bárkivel be-
széltünk; kivétel nélkül elismeréssel szóltak a jól 
szervezett rendezvényről, a sportmajális rendkí-
vül színes és látványos programjairól. A majáli-
sozók természetesen idén is megvásárolhatták a 
kézműves termékeket, megízlelhették a gasztro-
nómiai finomságokat. A gyerekek számára pe-
dig – mint minden évben – ezúttal a játékok ar-
zenálját vonultatták fel a szervezők a kicsik nagy 
örömére. A Katonadombra kilátogatók ezrei a 
sport és gasztronómia legjava közül válogathat-
tak a gyönyörű május elsején, akik kora este az 
Írigyhónaljmirigy fergetes koncertjével intettek 
búcsút az idei sportmajálisnak. 

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

a dunakeszi koncertfúvósok zenés éBresztője után a 
sportos kedvű kicsik és nagyok sokasága kerekedett 
fEl a városban, Elindult a katonadoMbra, hogy részt 
vEgyEn a dEcathlon futóvErsEnyEn, és az Egész napos 
sportmajális rendkívül gazdag programjain.

Több ezren sportoltak 
 és szórakoztak a Sportmajálison 

Párbajtőrt fogott 
a polgármester
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Tartalmas rendezvények 
tették gazdaggá és válto-
zatossá a Fazekas hetet. 

Első nap nyitotta meg Bereczki-
né Juhász Éva tanító a főbejárat 
mellett látható rendhagyó ki-
állítást, melyen az eltelt három 
évtized története elevenedett 
meg korabeli tankönyvek, osz-
tálynaplók, fotók, oklevelek és 
sok egyéb taneszköz segítségé-
vel. Mindez jelenlegi és egykori 
pedagógusok hónapokig tartó 
gyűjtőmunkájának az eredmé-
nye. Ahogy a tanítónő fogal-
mazott: „Három évtized alatt 
kialakult szokásokat, hagyo-
mányokat, melyek színesebbé, 
tartalmasabbá tették az iskola 
életét, igyekeztünk megőrizni.” 
A kiállítás mellett a tanulók az 
aulában tanulmányozhatták a 
különleges fűszer- és gyógynö-
vényeket.  

Értékes előadások színesítet-
ték a sorozatot. Babcsán Gábor 
extrém hegymászó és térképész 
Élet a sziklákon címmel tartott 
élménybeszámolót, Bocsák Ist-
ván Károlyné önkormányzati 
képviselő, családügyi főtanács-
nok pedig az olvasás szereteté-
re nevelésről értekezett. 

A Fazekas hét csúcspontja az 
ünnepi Gálaműsor volt, me-
lyen egykori és jelenlegi diákok 
ének, zene, vers- és prózamon-

dás, néptánc és német nemzeti-
ségi tánc produkciókkal léptek 
színpadra. 

Az évfordulós rendezvények-
ről és az iskola környezetvédel-
mi elhivatottságáról kérdeztük 
Papné Szalai Csilla intézmény-
vezetőt.

–  Harminc év hosszú idő, 
nem egyszerű végiggondolni. 
Azok a kollégák, akik kezdettől 
itt tanítanak, meghívták régi 
munkatársaikat, akikkel kö-
zösen idézték fel a gálaműsor 
után az eltelt három évtizedet. 

A gyerekeknek is meg kell is-
merni a múltat, enélkül nem 
lehet tovább építkezni, meg-
tervezni az életüket. Ehhez se-
gítséget nyújtott a kiállítás is, 
amely kollégáim munkáját di-
cséri. 

– Úgy gondolom, hogy en-
nek az iskolának van jövője, 
hiszen az itt dolgozó és a régi 
kollégák együttesen olyan ala-
pokat teremtettek, amire bát-
ran építhetünk. Erre azért is 

szükség van, hiszen egy közel 
900 fős iskolát több mint het-
ven pedagógus működtet s ez 
emberileg, szakmailag nem kis 
feladat.  

– A környezetvédelem kez-
detektől fontos volt az iskolá-
nak. Akik annak idején kita-
lálták a zöld színt, nem gondol-
ták, hogy ez a szín ilyen emble-
matikus lesz számunkra. Ezért 
kapott helyet a programok kö-
zött a gyógy- és fűszernövény 
bemutató, és 10-én a Madarak 
és fák napja. Az udvar rend-
betétele, a növények gondozá-
sa gondnokaink keze munká-
ját dicséri.

– A gálaműsor az iskola szé-
les spektrumát mutatta be. Az 
öt éves nemzetiségi oktatás ab-
ban ad pluszt, hogy megtanul-
nak együtt élni, dolgozni. Meg-
ismernek a diákok egy más 
kultúrát, hiszen például akik 
magyar néptáncot tanulnak, 
adnak ebből a kultúrából a né-
meteseknek és viszont. 

Az ünnepi sorozat 10-én, a 
„Madarak és fák napján” feje-
ződött be a ”virágozással”. Ez 
azt jelenti, hogy minden osz-
tály képviselői egy-egy szál vi-
rágot helyeztek el Fazekas Mi-
hály portréja előtti vázába, ezt 
követően kihirdették, hogy 
az idei Fazekas-díjat a tan-
testület szavazása alapján dr. 
Gyombolainé Kindler Edit kap-
ta meg. Végezetül a volt és je-
lenlegi pedagógusok közösen 
meggyújtották az ünnepi tor-
tára helyezett harminc szál 
gyertyát.

Az évforduló alkalmából a 
tanintézmény megjelentette 30 
éves történetét feldolgozó jubi-
leumi évkönyvét. Az ünnepsé-
gen az Önkormányzat képvi-
seletében jelen volt Erdész Zol-
tán alpolgármester, Bocsák Ist-
ván Károlyné önkormányzati 
képviselő, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, dr. 
Mervald Anna, és az iskola két 
korábbi igazgatója, Szőke Kál-
mánné és Kovács Gáborné.   

Katona M. István
A szerző felvételei 

az iskola fEnnállásának 
30., a néMEt nEMzEtiségi 
oktatás 5. évfordulója 
alkalMából Május 6-10. 
között Egész hEtEs prog-
raMsorozatot rEndEztEk 
a fazEkas Mihály néMEt 
nyElvoktató nEMzEtiségi 
általános iskolában.

Fazekas Hét 

Kovács Gáborné, Szőke Kálmánné, Papné Szalai Csilla

Dr. Gyombolainé Kindler Edit
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a tánc az élEt ünnEplésE. táncoljanak vElünk, hogy 
őszinteséget találjanak, továBB adják, kifejezzék és ün-
nEpEljék azt! – többEk között E csodás gondolatokkal 
invitálta a közönségét dunakeszi főterére nagy Márta, 
az etviedanse szakmai vezetője, a magyar táncművé-
szEti EgyEtEM táncpEdagógusa, hogy radvánszki Edit 
ötlEtE alapján Együtt ünnEpEljék a tánc világnapját.

A Tánc világnapját ápri-
lis 29-én ünneplik vi-
lágszerte, ám Dunake-
szin már előző nap, áp-

rilis 28-án táncra perdültek több 
százan a IV. Béla király téren, ahol 
a dunakeszi rendezvény ötletgaz-
dája, és fő szervezője, Radvánszki 
Edit senior táncoktató, a REDIT 
Örömtánc Klub vezetője köszön-
tötte a közönséget, melynek sorai-
ban többen is voltak, akik a fővá-
rosból vagy más településekről ér-
keztek Dunakeszire.  Kicsik és na-
gyok sokasága jött el, hogy együtt 
éljék át a közöstánc lélekemelő va-
rázsát, akik között ott volt Dióssi 
Csaba polgármester is, aki ezúttal 
táncolni jött, hiszen párjával aktív 
résztvevői a Nagy Márta által veze-
tett tánccsoportnak.

Radvánszki Edit rövid köszön-
tőjében elmondta, hogy hagyo-
mányteremtő ötletének megva-
lósításában segítőtársakra talált 
Nagy Mártában, az EtvieDanse 
szakmai vezetőjében, Gyúró Ta-
más táncpedagógusban, a Duna-
keszi Farkas Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néptánccsoport ve-
zetőjében, és Horváth Zsófia ve-
zetőedzőben. Külön elismeréssel 
és köszönettel szólt a Dunakeszi 
Programiroda segítő együttmű-
ködéséről.

Radvánszki Edit – mint fogal-
mazott – küldetésének tartja a 
táncot, a tánc oktatását, amely egy 
csodálatos mozgásforma. „A vilá-
gon nincs jobb közösségépítő te-
vékenység, mint a tánc!” – mon-
da, majd a rendezvény legfonto-
sabb üzenetét egy 1940-es újság-

ban megjelent idézettel fejezte ki; 
„… Táncolni kell tehát minden-
kinek, mert ez a legnemesebb lel-
ki torna, a fáradt idegeknek a leg-
jótékonyabb áthangolása. Ha élsz, 
táncolsz! Ha táncolsz, élsz!”

S e szép gondolatokat követően 
a négy táncpedagógus vezetésé-
vel a több száz táncoslábú „elfog-
lalta” a hatalmas főteret, ahol egy-
más után ismerhették meg, s majd 
közösen táncolták el a különböző 
stílusú táncokat, melyek óriási kö-
zösségi és sikerélménnyel ajándé-
kozta meg valamennyijüket. A lé-
lek, és a test harmóniája boldog-
sággal töltötte be a főteret.

A rendkívül jó hangulatú – 
több órás – közös tánc után bol-
dogan nyilatkozott lapunknak 
Radvánszki Edit, aki elmondta, 
hogy számára is örömteli meg-
lepetést hozott a Tánc világnap-
ja dunakeszi rendezvénye. – Na-
gyon örülök, hogy nemcsak az „én 
senior lányaim”, a REDIT Öröm-
tánc Klub tagjai, hanem Nagy 
Mártának és Gyúró Tamásnak 
köszönhetően a fiatalos lendület, 
és a néptánc is szerepet kapott a 
programunkban, melyet nagyon 
sokan kedvelnek.

Az óriási sikerre mi sem na-
gyobb bizonyság –, amit lapunk-
nak elsőként árult el Radvánszki 
Edit –, hogy az őszi Dunakeszi 
Feszt közönségét is szeretnék egy 
közös táncos programmal meg-
ajándékozni.

De addig se felejtsék el: „Ha 
táncolsz, élsz! Ha élsz, táncolsz!”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Táncvarázs a főtéren
"Ha táncolsz, élsz! Ha élsz, táncolsz!"
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Időutazás időgép nélkül: 
Az alagi-majori templomrom

vadregényes tájnak tűnik, de dunakeszihez tartozik a mogyoródi-patak árteréBől, az alagi-
majornak nevezett részen enyhén kiemelkedő domB, amelynek tetején városunk értékes műemlé-
kE, az árpád kori tEMploMroM található.

A középkori Alag falu egy 
része ma Fóthoz, másik 
része Dunakeszihez tar-
tozik, az M2-es út sze-

li ketté az egykori birtokot. A tele-
pülés vélhetően már az Árpád-kor-
ban létezett, de írásos emlékünk 
először I. (Anjou) Károly (Róbert, 
1308–1342) uralkodása idejéről ma-
radt fenn róla. Alag tipikus Pest me-
gyei kistelepülés volt, amelynek bir-
tokosai az országos politikában soha 
nem játszottak szerepet, ugyanakkor 
befolyásuk a falu határain túlra is el-
ért: a környező településeken birto-
kokkal rendelkeztek, és a megyének 
szolgabírót, sőt országgyűlési köve-
tet is adtak. A birtokosok jelentősége 
akkor nőtt meg, amikor Alag 1470-
ben a Mikófalvi Bekény család ke-
zébe került. Később – pont az alagi 
birtok miatt – az itt honos ág Alagi 
Bekényre változtatta nevét.

A középkori falu legjelentősebb 
épülete, a templom a település köz-
pontjában épült fel, és nagymérték-
ben segít bennünket abban, hogy 
tudjuk: Alag település jóval I. Ká-
roly ideje előtt is létezett már. A ma 
Alagi-majori templomromnak ne-
vezett épület rotunda (körtemp-
lom) volt, amelyek a román építésze-

ti stílus korai korszakára voltak jel-
lemzők. Közép-Európában a 9–11. 
században terjedtek el a fejedelmi 
és uralkodói udvarokban, a 11–12. 
században pedig a falusi templom-
építészet jellegzetességeivé váltak. 
A mai Pest megyében az alagin kí-
vül még két hasonló rotundát isme-
rünk: az isaszegit és a kerekegyházit. 
A különbség csupán annyi, hogy az 
alaginak eredendően nem volt apszi-
sa (a templom szentélyének végződé-
se). A kutatások jelenlegi állása sze-
rint a templomot a 12. század köze-
pe és a 13. század eleje között, jóval 
a tatárjárást megelőzően építhették.

A régészeti kutatások azt mutat-
ják, hogy a kváderkövekből (szabá-
lyos alakra faragott építési kő) épült 
templomhoz északkeletről csatlako-
zott egy legyezőszerűen szélesedő, 
négyszögletes melléképület, amelyet 
a kutatók egy 13. századi sekrestyé-
nek tartanak. A rotunda tíz méter 
külső átmérőjű lehetett, amelynek 
azonban csak lábazati csonkjai ma-
radtak fenn napjainkra. 

A felszín felett megmaradt részei 
leginkább késő-középkori hozzáépí-
tések. A 15. században – jelenlegi is-
mereteink szerint Alagi Bekény Dé-
nes idején – a sokszög három olda-

lával záródó gótikus szentélyt épí-
tettek a templomhoz, amelyet négy 
támpillérrel erősítettek meg. Ennek 
falait néhol téglából és kőből építet-
ték, de a templom kitört falából szár-
mazó kvádereket is beépítették a 
szentélybe. 

Tudjuk, hogy az átépített-kibővített 
templomot – a Pest megyei templomi 
patrocíniumok között nagyon nép-
szerű – Szűz Mária tiszteletére szen-
telték, és 1473-ban említik akkori plé-
bánosát, Jánost, illetve korábbi plébá-
nosát, Mihályt is, aki ebben az idő-
ben már a fóti parókia élén állt. Alagi 
Bekény Dénes tehát a kor szellemének 
és építészeti vívmányainak megfele-
lően kiképzett templomot alakított ki 
birtokai új központján.

Ma a romot a Repülőtéri úton az 
M2-es úttal párhuzamosan haladva, 
közvetlenül a felüljárót megelőzően 
jobb oldalra bekanyarodva személy-
gépkocsival és kerékpárral is megkö-
zelíthetjük. Az árnyas hársfák alatt 
nyugvó romok az időtlenség képze-
tét keltik bennünk, kellemes kirán-
dulást kínálva az érdeklődőnek.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény

Az Alagi-majori templomrom alaprajza. Forrás: Magyarország régészeti 
topográfiája 9. Szerk. Torma István. Bp., 1993. 82.

Az Alagi-majori templomrom 
a rekonstrukciós rajza. 
Forrás: RIHGY F XXXV/1.
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Dr. Domoszlai 
Erzsébet és egyik 
legtehetségesebb 

tanítványa, 
Ungár Cecília

„Az én Dunakeszim”
A FENTI CÍMMEL INDÍTOTT ROVATUNKBAN VÁROSUNK JELES POLGÁRAI BESZÉLNEK A 
KÖZEL 765 ÉVES DUNAKESZIHEZ, A NEGYVENKÉT ÉVES VÁROSUNKHOZ FűZŐDŐ KÖTŐ-
DÉSüKRŐL, MINDENNAPJAIKRÓL, ÖRÖMEIKRŐL, MIKÖZBEN AZT IS ELMONDJÁK, HOGY 
MILYEN TERüLETEN SZERETNÉNEK TOVÁBBI FEJLESZTÉSEKET, VÁLTOZÁSOKAT, ELŐ-
RELÉPÉST A KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN. ELSŐKÉNT DR. DoMoSzLAI ERzSébET zoNGoRA-
TANáRNő, A DUNAKESZI AMI KÖZISMERT PEDAGÓGUSA FEJTI KI GONDOLAIT, AKINEK 
KÉRDÉSEIRE DIóSSI CSAbA PoLGáRMESTER VÁLASZOL.

Erzsébet és férje igazi lokál-
patrióta. Családjaik, már 
100 éve Dunakeszin élnek, 
beletartoznak abba a 18 csa-

ládba, akik a település második el-
néptelenedése után Dunakeszi új 
alapját képezték.

Ahogy megérkeztem otthonuk-
ba, azonnal érezhető volt az az erős 
szeretet, ahogy büszkén őrzik csa-
ládjuk régi emlékeit. Náluk minden 
tárgyhoz kötődik egy élmény és tör-
ténet, Erzsébet pedig csillogó szem-
mel egyre csak mesél és mesél.

- Kedves Erzsébet, mi lenne az, 
amit a legfontosabbnak tart, hogy 
elmondja Dunakesziről?

- Számomra Dunakeszi az otthon, 
mélyek a családi emlékek és a kötő-
dés, hiszen engem minden ide köt. 
Emlékszem, ahogy 6 éves koromban 
megkérdezte egy néni, hogy mi le-
szek, mire én azt válaszoltam, hogy 
zongoratanárnő. Nekem még hosz-
szan kellett az újpesti zeneiskolába 
gyalogolnom és buszoznom, mert 

akkoriban Dunakeszin szinte semmi 
nem volt. Emlékszem a poros kis ut-
cákra, mikor még a házak előtt pa-
dok álltak, a nagy búzatáblákra és a 
paradicsom földekre. Később, a ’80-
as években igazi alvó város volt, hi-
szen szinte mindenki Budapestre 
járt tanulni illetve dolgozni. A de-
mográfiai hullám miatt megnöveke-
dett gyermeklétszám, elindult a vá-
ros fejlődése, a fiatal házasok meg-
növekedett lakhatási igényeihez iga-
zodva elkezdett épülni a lakótelep, 
az új iskolák és a gimnázium is. Az 
utóbbi 15-20 évben elkezdett meg-
növekedni a lakosok száma, 8-10 
éve pedig óriási fejlődés tapasztal-
ható. Az ellátottság minden igényt 
kielégít és az egész város egyre szé-
pül. Aki ismer, tudja rólam, hogy na-
gyon szeretem a virágokat. Számom-
ra nagyon jó érzés, hogy bármerre 
megyek a városban, mindenhol szé-
pen gondozott parkok és játszóterek 
vannak, tele csodaszép növényekkel 
és virágokkal. Aki régóta lakik itt, a 
Duna-part szerelmese. Ahogy meg-
szépült rengeteg embernek és csa-
ládnak nyújt kikapcsolódási lehető-
séget, nyugalmat és örömöt.

Számomra nagy öröm és büszke-
ség, hogy a hajdan volt kisvárosból, 
a lehetőségek csodaszép városa lett, 
ám mégis megőrizte család és gyer-
mekközpontú beállítottságát. Nem-
rég olvastam egy cikket, ami arról 
szólt, hogy Dunakeszin jó élni, ezzel 
tökéletesen egyet is értek, én is na-
gyon szeretek itt élni.

- Hol lát lehetőséget a további fej-
lesztésekre?

- Így most egyelőre három do-
log jut eszembe. Az egyik terület a 
szívemnek kiemelten fontos, hisz a 
munkámhoz kötődik, a másik terü-
let problémáit pedig aktív nagyma-
maként tapasztalom.

A FFAMI (Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola) rendkívül 
eredményes. Országos és egyéb ran-
gos versenyeken kiemelkedő ered-

mények igazolják kollégáim rend-
kívüli munkáját. A zene, képzőmű-
vészet és tánc társszakon is nagyon 
sok tehetséges fiatal tud alkotni, a 
jelenlegi épület lehetőségeit azon-
ban meghaladtuk. Sajnos nagyon 
sok tehetséges gyereket kell eltaná-
csolnunk, mert olyan magas a je-
lentkezési létszám, hogy nem tud-
juk őket hol tanítani. Hatalmas az 
igény egy helyi, magas színvona-
lú összművészeti központ létreho-
zására, egy nagyobb és a mai igé-
nyeket kiszolgáló modern központ, 
ami minden területen kielégítené 
a város lakosságának növekvő kul-
turális igényekeit. Az új művészeti 
központban helyet kapna a FFAMI 
is, hogy további gyermekek kapná-
nak lehetőséget, hogy tanáraiknak 
köszönhetően kibontakoztassák a 
bennük rejlő művészi lehetősége-
ket. Évekkel ezelőtt láttuk a terve-
ket és sokan várjuk, ha előre lépés 
történne. 

- Mi az a másik két terület, amit 
említett?

- A középiskola kérdése a máso-
dik terület. A Radnóti Miklós Gim-
názium igen rangos, azonban a meg-
növekedett lakosság miatt a gyerme-
kek létszáma is egyre növekszik, egy 
új középiskola építése is nagyon fon-
tos lenne. 

Harmadik témám pedig, a férjem-
mel együtt azt valljuk, hogy ép test-
ben, ép lélek, nekünk az aktív moz-
gást a kerékpározás jelenti. Az uno-
káinkkal nagyon sokat biciklizünk, 
és azt tapasztaljuk, hogy kevés he-
lyen tudunk biztonságosan menni. A 
bicikliutak időnként igencsak hepe-
hupásak a padkákhoz való illeszté-
seknél és a diletációs csíkok megne-
hezítik a biztonságos közlekedést.

Nagy öröm volt számomra a meg-
keresés és, hogy megoszthatom város-
unk vezetőjével a felvetéseimet. Kíván-
csian várom polgármester úr válaszait 
– köszöni meg az interjút kedves mo-
sollyal Domoszlai Erzsébet.
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Dióssi Csaba 
polgármester: 
a konstruktív 
párbeszéd a város 
fejlődését is szolgálja  

A polgármester válaszol
- Dióssi Csabát kérdezem a fel-

merült kérdésekkel és témákkal 
kapcsolatban. Polgármester úr, az 
elmúlt években valóban készültek 
tervek egy új összművészeti köz-
pontról?

- Az itt élők igényeire reagálva 
és nagy örömére, az utóbbi évek-
ben egyre pezsgőbb kulturális élet 
jellemzi városunkat. Több új ren-
dezvényt hívtunk életre, a Mozdulj 
Dunakeszit, a Sportmajálist, a Jam 
Jazz-t, a három napos Dunakeszi 
Fesztet, az Adventi Vásárt, a Miku-
lás ünnepséget, Újévi Koncertet, to-
vábbá évente több visszatérő családi 
rendezvény és fesztivál kerül meg-
rendezésre. Emellett nagy büszke-
ségünk, hogy a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendékei és Do-
moszlai tanárnő tehetséges diákjai 
Kováts-Szőcs Benedek, Löffler Krisz-
tina Emese és Ungár Cecília zongo-
rajátékukkal egyre nagyobb sikere-
ket érnek el országos és nemzetközi 
viszonylatban egyaránt. Az esemé-
nyek és az előadások egyre növekvő 
látogatószáma, valamint városunk 
fiatal művészeinek támogatása is in-
dokolja, hogy egy színház- és kon-
certtermet, valamint egy modern 
művészeti iskolát magában foglaló 
Művészetek Háza épüljön Dunake-
szin, melyet állami segítséggel sze-
retnénk megépíteni.

Az előzetes tervek szerint az öt-
szintes épület magában foglalna egy 
750 férőhelyes színház- és koncert-
termet, valamint egy művészeti is-
kolát, tánctermet és kamaratermet, 
a Dunakeszi Teátrum is új otthont 
kaphatna az újonnan épülő Művé-
szetek Házában. Terveinket, a he-
lyi művészeti csoportok vezetőivel, 
gyakorló művészek és szakértők be-
vonásával alakítottuk ki. A befoga-
dóképességet és a méretet az alapján 
határoztuk meg, hogy a nézőszám és 
a modern technika segítségével mű-
sorra vehető előadásokkal fenntart-
ható legyen az intézmény.

Az előadások és rendezvények ed-
digi fogadtatása alapján, biztosak 
vagyunk abban, hogy városunkban 
is egyre növekvő igénye van a hely-
ben lévő magas színvonalú kulturá-
lis előadások rendezésére.

Hisszük, hogy az új Művészetek 
Háza lehetne a Dunakanyar egyik 
legnagyobb és legszínvonalasabb 
kulturális intézménye.

- Ez valóban nagyszerű lenne. Az 
egyre növekvő igény kapcsán felve-
tődik egy másik középiskola meg-
építése is, hiszen egyre több gyer-
mek szeretné helyben folytatni ta-
nulmányait. A helyi gimnázium 
lehetőségei már kevésnek bizonyul-
nak, hatalmas a túljelentkezés és a 
helyhiány miatt, sok gyermeket kell 
eltanácsolniuk.

- Igen, ez valóban megoldásra váró 
terület. Mi is érezzük egy új közép-
iskola megépülésének egyre növek-
vő igényét. Ahogy említette, való-
ban sok gyermek van városunkban 
és felelős szülőként, anno engem is 
megnyugtatott a tudat, hogy mind 
a négy gyermekem a helyi gimnázi-
umban tanulhatott tovább. Fontos-
nak tartjuk, hogy középiskola szint-
jén is bővüljön városunk. 

Jeleztük a felmerült és az egy-
re növekvő nagy igényt az Oktatá-
si Minisztériumnak, megkezdtük az 
előzetes tárgyalásokat, amik jelenleg 
is folyamatban vannak. Elkészült az 
új középiskolai koncepció, ami tar-
talmaz egy kéttannyelvű gimnáziu-
mot, 4 párhozamos osztállyal és egy 
szakgimnáziumot, 5 párhozamos 
osztállyal, informatikai, gazdasági 
és műszaki területeken történő kép-
zésekkel. Megtettük a szükséges lé-
péseket ahhoz, hogy ténylegesen el-
induljon és támogatásra találjon egy 
új középiskola megépülése Dunake-
szin. Terveinket a miniszterelnök úr 
támogatásra méltónak találta. Nyár 
folyamán kormány elé kerül a kon-
cepció megvalósulását támogató ha-
tározat. 

- Ahogy látjuk, ön aktív sportem-
ber és Dunakeszi is a sportok vá-
rosa. Aki hobbi szinten sportol, so-
kat biciklizik, ahogy ezt Erzsébet is 
említette. A bicikli utakkal kapcso-
latban milyen tervek és fejlesztések 
történnek?

- Valóban én is úgy gondolom, 
hogy a sportnak nagyon fontos szere-
pe van. Városunkban mindig is aktív 
sportélet volt, számos sportot támo-
gató rendezvényt szervezünk, támo-
gatjuk és terelgetjük a gyermekek in-
tézményesített sportban való részvé-
telét. Bevezettük az óvodákban és ál-
talános iskolák alsó tagozatában egy 
egyedi sport modellt, ami összesen 
hét sportágat ismertet meg a gyerme-
kekkel. A Budapest-Dunakeszi kerék-

párút építése hamarosan elkezdődik 
és idén el is készül. Szeretnénk egy 
olyan bicikli utat is, amit „Dunakeszi 
kerékpár-nagykörútnak” neveznénk, 
amin a Repülőtéri útról indulva, vé-
gig le lehet kerekezni a Duna-partra 
és a strandra. A Repülőtéri út felújí-
tásával egy időben már elkezdődtek 
az építési munkálatok is. Mivel ezek 
pályázati forrásokból épülnek, na-
gyon szigorú előírásoknak kell meg-
felelnünk és teljesíteni az előírt köve-
telményeket. Az újonnan épülő ke-
rékpárutak a legjobb minőségben és 
legmodernebb követelményeknek is 
meg fognak felelni.

Bízom benne, hogy az egyre jobb 
minőségben és hosszabb távon ki-
épülő kerékpárutak minőségileg is 
aktívan hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy nemcsak az intézményes, ha-
nem a hobbiszerű sportélet tovább-
ra is aktívan meghatározza város-
unkat. Szeretnénk, Erzsébetékhez 
hasonló sok aktív nagyszülőt ösztö-
nözni fittségük és egészségük meg-
őrzéséhez. Büszke vagyok arra, hogy 
Erzsébetékhez hasonlóan, sok nyug-
díjas él a város nyújtotta sportolási 
lehetőségekkel, kiemelkedőnek tar-
tom, hogy a helyi Nyugdíjas klub is 
aktív programokat és kiránduláso-
kat szervez tagjainak. 

Ha már a sportnál és a kerékpá-
rozásnál tartunk, így a jó idő bekö-
szöntével használjuk/használják ki 
a már meglévő sportolási lehetősé-
geket. Mi mindent megteszünk vá-
rosi szlogenünk érdekében, misze-
rint Dunakeszi, a Mi városunk, ér-
tünk épül! 

Sziráki Helga
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Szmolenszky Zoltán 

ki nE EMlékEznE bagaMérirE, aki a fagylaltját Maga 
méri? nos, dunakeszin is van egy fagyizó, ahol im-
Már hivatalosan is az ország lEgjobb fagyiját lEhEt 
nap Mint nap MEgkóstolni. a chilli cuki tulajdonosa, 
szMolEnszky zoltán ugyanis cocco Mio tErMékévEl MEg-
nyErtE a gElato fEstival challEngE Magyarországi vEr-
senyét, és kijutott a jövő évi európa-Bajnokságra.

“a Bor mestere! avagy a mester Bora!” – guttMann vilMos nyu-
galmazott kertészmérnök és Borász tartott előadást a duna-
keszi nyugdíjas kiránduló kluB áprilisi rendezvényén. a szak-
EMbErt a város önkorMányzata 2015-bEn az év gazdálkodója 
ElisMEréssEl tüntEttE ki. guttMann vilMosról közisMErt, hogy 
a szőlőművelés, a minőségi Borkészítés és a versek szerelmese.

Idén már harmadszor ke-
rült megrendezésre a Gelato 
Festival Challenge, ahol a 

Carpigiani fagylaltot készítők 
„csaptak össze”, hogy kiderüljön, 
kié a legjobb fagyi. A rangos dí-
jak mellett a győztes a 2020-ban, 
az olaszországi Bolognában ren-
dezendő Európa-bajnokságra is 
kijutott, ahonnan a két év múl-
va rendezendő világbajnokság-
ra is kvalifikálhatják magukat a 
legjobbak. Idén Dunakeszi hatal-
mas sikert ért el, hiszen a város 
egyik kedvenc fagyizója, a Chilli 
Cuki fagylaltja, a Cocco Mio lett 
a győztes.

Magát a fagyit Szmolenszky 
Zoltán, az éppen tízesztendős 
Chilli Cuki tulajdonosa készítette, 
aki lapunknak elárulta, a kókusz 
régi nagy szerelem, és bárhol jár-
jon a világban, ha betér egy fagy-
laltozóba, és ott látja a kínálatban, 
bizony nem hagyja ki. 

„A kókusszal nem igazán szok-
tak versenyen indulni, mert ne-
héz tiszta kókusz ízű fagylaltot ké-
szíteni. A Cocco Mio száz száza-
lékos kókuszpüréből, malibulikőr 
és belga tejcsokoládé roppa-
nós hozzáadásával készül, amit 
karamellizált pekándióval hin-
tünk meg. Ez egy testes, tejes fagy-
lalt, és a titka nem más, mint a mi-
nőségi összetevők” – avat be min-
ket a titokba Zoltán.

Miközben megkóstoljuk ha-
zánk legjobb fagylaltját, megtud-
juk, hogy a verseny előtti utol-
só egy hónapban rengeteget dol-

goztak rajta, hogy elnyerje a vég-
ső ízét. Sikerült is a tökéletesítés, 
hiszen nemcsak a nagyközönség-
nek, hanem a készítőjének is ízlik, 
ami pedig elég nagy ritkaság.

„Természetesen a jövő évi Euró-
pa-bajnokságon is ezzel a fagylalt-
tal kell indulnunk, ráadásul az íz-
nek, valamint az összetevőknek is 
meg kell maradnia teljes egészé-
ben. Ugyanakkor egy minimális 
változtatás engedélyezett, példá-
ul a fagylalt állagában. Tökélete-
síteni szeretném még jobban, ép-
pen ezért nem szégyellem, bizony 
meghallgatom más mesterek véle-
ményét, és ha úgy látom, haszná-
lom is őket” – jelentette ki a Chilli 
Cuki tulajdonosa.

Zoltán úgy véli, ahhoz, hogy 
ilyen sikeres legyen a fagylalt-
ja, ahhoz egy olyan családi háttér 
szükségeltetik, ami neki szeren-
csére megvan, illetve azért is hálás 
a Sorsnak, hogy olyan alkalma-
zottjai vannak, akik úgy kezelnek 
mindent, mintha a sajátjuk lenne.

„Hogy mi a sikerünk titka? 
Odafigyelünk a vendégeink visz-
szajelzéseire, illetve egyszerűen 
nem tárolunk fagylaltot, minden-
nap frissen kerül a pultba” – állítja 
Zoltán, aki hozzáteszi, naponta fél 
ötkor kel, és egészen kora délutá-
nig folyamatosan készíti egy segí-
tőjével a fagylaltot.

M. L.

A nyugdíjas klub vezető-
sége -, amely a város leg-
nagyobb létszámú civil 

közösségének nívósabbnál nívó-
sabb programokat, előadásokat, 
kulturális műsorokat, önkor-
mányzati tájékoztatókat szervez – 
Guttmann Vilmos meghívásával 
ezúttal is maradandó élménnyel 
örvendeztette meg a népes hallga-
tóságot. 

Guttmann Vilmos, a Guttmann 
Borház tulajdonosa szőlőtermesz-
téssel, borkészítéssel és saját bo-
rai értékesítésével is foglalkozik 
Toldi utcai pincészetükben. A vá-
ros irodalom kedvelői körében is 
jól ismert, hiszen számtalan ün-
nepségen csillogtatta meg a mű-
vészetek, a versek iránti rajongá-
sát. A verselő borász – hangzik a 
Guttmann Vilmost dicsérő elis-
merés sokak által. A mély átéléssel 
előadott versek tolmácsolásában, 
a borok készítésében egyaránt a 
tökélyre törekszik. Ezt hűen fejezi 
az a filozófia, melyet így fogalma-
zott meg: „Az elejétől kezdve alap-
elv volt számomra, hogy csak saját 
termelésű szőlőből készítsek bort.  

Egyedi karakterű borokat sze-
retnék készíteni, és ehhez a kulcs 
a szőlőben rejlik, amelynek nem-
csak édesnek, de telt ízűnek és na-
gyon zamatosnak kell lennie.”

A szakember rendkívül színes 
és impulzív előadásában a hall-
gatóság elé tárta azt a rendkívül 
gazdag szakmai utat, amely a dip-
loma megszerzésétől kezdve az 
Alagi Tangazdaság dunakeszi és 
szobi birtokain eltöltött sikeres 
szakmai éveken át egészen a ma-
gánvállalkozásig vezetett. 

Guttmann Vilmos több évti-
zeden keresztül építette fel fele-
ségével közösen, a napjainkban 
már jól csengő pincészetüket, a 
Guttmann Borházat. Szakmai 
büszkeséggel beszélt arról, hogy 
Dunakeszi határában is van sző-
lőbirtokuk, de talán még ennél is 
büszkébb arra, hogy a városban ő 
az egyetlen borász, aki nemcsak 
borok értékesítésével, hanem sző-
lőtermeléssel, a borok készítésé-
vel is foglalkozik, amit igen nagy-
ra értékelnek a minőségi borked-
velők. 

Kijelentését azonnal alá is tá-
masztotta a bor bemutatásával, 
amely -, mint fogalmazott - tö-
rök eredetű szó, jelentése: szür-
késfehér. Véleménye szerint -, ha 
szó szerint értelmezzük a jelentés 
fordítását – nem szerencsés, mert, 
ha tényleg ilyen színűnek látjuk, 
akkor a borral baj lehet. Szerinte 
a bor “egészséges színe” a fehéres 
zöldtől kezdve egészen a barna ár-
nyalatokig terjed. 

Guttmann Vilmos előadása 
nagy ívet rajzolt fel, amelyben szí-
nesen beszélt a borfogyasztás év-
százados hagyományairól, a bor és 
az irodalom, a bor és a művészetek 
kölcsönhatásairól, az emberi test 
gyógyító és lélekemelő hatásairól. 
– Természetesen csak mértékkel 
szabad fogyasztani, és jó minőségű 
borokat – tette hozzá, hiszen a bor 
egész életünkben jelen van, szüle-
tésünktől kezdve egészen a halá-
lunkig elkísér bennünket.  

- Jeles eseményeken, ünnepi al-
kalmakkor, köszöntésekkor vá-
gyakozó élvezettel emeljük koc-
cintásra poharunkat. De bána-
tunkban is bort iszunk. A bor 
mindenkiből más hangulatot vált 
ki, lehet bódító, gondűző, feszült-
ségoldó, jókedvre derítő – sorol-
ta érces hangon a jeles borász, aki 
ezúttal sem tagadta meg a versek 
iránti rajongását, hiszen mondan-
dójában kitüntetett helyet foglal-
tak el a világ irodalom kiválósága-
itól vett idézetek. 

Guttmann Vilmos különleges 
hangvételű előadása révén rend-
kívül értékes kulturális élmény-
nyel ajándékozta meg a nyugdíja-
sok közösségét. 

Vetési Imre

COCCO MIO, 
a vágyak netovábbja…

Egy délután a verselő borásszal
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Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus 
Zenekar 10 éves Jubileumi 

Hangversenye
Időpont: Június 1. szombat 18:00óra

Művészeti vezetők: Kátai Katalin 
és Szilágyi Szabolcs Balázs

„Szentivánéji előzetes”
Időpont: Június 15. szombat 21:00 óra
KÖRÖNDI ESTÉK a Dunakeszi Szimfonikus 

Zenekarral
A koncert megtekintése ingyenes 

Promenád koncerttel kínál különleges 
élményt a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar.

A hangversenyen Johann Strauss, Lehár 
Ferenc, Kéler Béla műveivel idézzük meg

a 19. századi Bécs hangulatát.
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési 

Központ melletti KÖRÖND 
(Rossz idő esetén a Színházterem)

Információ: Somogyi Ágnes 
dkszimfonikus@gmail.com, 30/375 5966

VOKE József Attila Művelődési Központ 
Színjátszó Nyári tábora

Időpont: Június 17-21-ig hétfő-péntek 
9:00-16:00 óráig

A táborban tanultakat az utolsó napon 
előadás keretében mutatjuk be.

Alsó korhatár:10 év – Felső korhatár: 16 év
Részvételi díj: 18.000.-Ft/hét (Tartalmazza 

az ebédet, uzsonnát)
Információ: 

Babják Annamária:06-70/940-8107

Városi véradás
Időpont: Június 21. péntek 11:00 órától

A hagyományoknak megfelelően ismét 
megrendezésre kerül a 

VÁROSI VÉRADÁS! Aki megfelelő életkorú, jó 
egészségi állatú van ideje és 

szeretne eljönni hozzánk VÁRJUK! Minden 
csepp számít!

„Múzeumok éjszakája” 
Peti Sándor fotóművész kiállításának 
megnyitója: június 27-én 18:00 óra

VOKE József Attila Művelődési 
Központ programajánló

M E G H Í Vó
Tisztelt bolgár honfitársaim 
és a bolgárokkal szimpatizáló 
dunakesziek!
A Dunakeszi Bolgár Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a József At-
tila Művelődési Központ dol-
gozóival karöltve, szeretettel 
meghív minden kedves érdek-
lődőt a 2019.05.25-én, szomba-
ton, délután 18:00 órakor kez-
dődő „Meszecsinka” együttes koncertjére. A koncert apropója, Ci-
rill és Metód, a bolgár ÁBC alapjának, a Glagolicának a megalko-
tói, valamint a bolgár írásbeliség és kultúra napja, május 24-e előtti 
közös tisztelgés. 

Az Est meghívott vendége a MESZECSINKA Együttes
Néhány szó a bolgár származású Emil Biljárszki által vezetett ze-

nei formációról: A zenekart egy magyar és egy bolgár személy ala-
pította 2009-ben, nevét (magyarul Holdacska) egy csodálatosan 
szép bolgár népdalból kölcsönözték. Azóta bejárták a világot, több-
ször turnéztak Amerikában és Oroszországban. Európa neves fesz-
tiváljain minden évben látni őket. 2018-ban a Meszecsinka „Álom-
ban Ébren” c. albuma nyerte meg a Fonogram díjat a világzenei ka-
tegóriában. A Meszecsinka az idén lett 10 éves. 2019 májusában 
jelenik meg a zenekar új albuma, amely tovább viszi az ébren ál-
modás vonalát...

Helyszín: a József Attila Művelődési Központ színházterme,  
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Időpont: 2019.05.25. (szombat), 
du. 18:00 A koncertre a belépés ingyenes!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

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

ÁLLÁS 
A VOKE József Attila Művelődési Központ

felvételt hirdet technikusi munkakörbe.
Feladat: a művelődési központ fény- és hangtechnikájának kezelése

Rendezvények technikai előkészítése és lebonyolítása

Követelmény: gimnáziumi érettségi, 
jó kommunikációs készség, csapatszellem
Előny: művelődésszervező képesítés.

Jelentkezni lehet az: info.vokejamk@gmail.com email címen, 
a 06 20/564-17-56 telefonszámon, 

vagy személyesen Csoma Attila igazgatónál a művelődési központban.
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dunakEszi hosszú évtizEdEkEn át budapEst árnyékában élt. dolgozni, sportolni, szórakozni is a 
fővárosBa jártak az ott élők. 2011 óta azonBan olyan dinamikus növekedésnek indult a város, ami 
MEgkövEtEltE a fEjlEsztésEkEt az élEt MindEn tErülEtén. EnnEk lEgszEbb példája a sportoktatás, 
aMEly EgyEdülálló Módon példa nélküli, aMit napjainkban Már dunakEszi sportModEllként EMlE-
getnek – hangzott el a digi sport reggeli start című műsoráBan.

- Honnan jött az ötlet és pon-
tosan mi az a Dunakeszi sport-
modell, amit ha jól tudom, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság is észre-
vett és példaként mutogat? 
– kérdezte Dióssi Csa-
ba polgármestertől 
a műsorvezető, 
Zelinka Ildikó. 

- Nem volt 
ez előre ki-
találva, hogy 
D u n a k e -
szi a spor-
tok városa 
lesz, és lesz 
egy ilyen 
modell. Ta-
lán onnan in-
dult az egész; 
fontosnak tartot-
tuk és célkitűzés-
ként fogalmaztuk meg, 

hogy a Duna menti Dunakeszin 
minden ember tanuljon meg úsz-
ni. Akkoriban ez igazán újszerű vál-
lalás volt, mert Dunakeszinek nem 

volt tanuszodája, és ezért 
a diákokat szervezett 

formában Káposz-
tásmegyerre vit-

tük úszások-
tatásra. Az 
o l i m p i -
ai bajnok 
úszó, Ko-
vács Ágnes 
és szak-
mai stáb-
ja garan-

tálta, hogy 
minden gye-

rek elsajátítja 
az úszás alapjait. 

Nagyon jól együtt-
működünk a dunake-

szi iskolákkal, nagyon nagy volt a 
nyitottság, emiatt aztán bekerült a 
tanrendbe is az úszásoktatás. Emel-
lett az is jó hír, hogy már több mint 
egy éve elkészült a városi tanuszo-
dánk is.

- Mi volt előbb? Az, hogy kellett 
egy sportprogram, vagy az, hogy a 
létesítményeket elkezdték fejleszte-
ni? Mi vonzotta a másikat?

- Az az igazság, hogy párhuzamo-
san ment a kettő. A városi uszoda 
több évtizedes vágya és igénye volt 
a dunakeszieknek. A kérdés szinte 
folyamatosan napirenden volt, míg 
végre sikerült megoldanunk. Egy-
mást erősítő folyamatról beszélhe-
tünk, ami az úszásoktatással in-
dult, majd a mindennapos testne-
velés előnyeit felismerve különböző 
sportágakat sikerült beépíteni az is-
kolai tanrendbe. Elsőként a helyi te-

A dunakeszi sportmodellről 
a Digi Sportban
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nisz klub jelentkezett, hogy ők szí-
vesen vállalják az első osztályos ta-
nulók teniszoktatását, és a sikerük, 
az ötlet népszerűsége miatt egyre 
több sportág képviselői ismerték fel 
az iskolai testnevelés keretében rej-
lő oktatás lehetőségét, és előnyeit – 
mondta a polgármester, aki ezt kö-
vetően részletesen ismertette az is-
kolák és a sportágak, szakosztályok 
eredményes együttműködését.

Az országos hírnévre szert tevő 
Dunakeszi sportmodell keretében 
évekkel ezelőtt indítot-
ták útjára az Ovi-fo-
ci programot, amely 
ma már több óvo-
dában műkö-
dik. Az álta-
lános iskola 
első osztályá-
ban a már em-
lített teniszok-
tatás szerepel, 
a másodikosok-
nak a Magyaror-
szágon is új sport-
ágként bevezetett 
korfball kínál sportolá-
si lehetőséget. Harmadikban 
az úszásoktatás mellett a kézilabda, 
és negyedikben a judo a választha-
tó sportág.

- Mindegyik nagyon népszerű. A 
gyerekek és szüleik is nagyon nyi-
tottak, akik örömmel fogadták a bő-
vülő sportolási lehetőségeket – is-
mertette Dióssi Csaba, aki a műsor-
ban elmondta azt is, hogy az óvodá-
sok számára Újpesten biztosították 
a korcsolyaoktatását.

– A korcsolyázás is nagyon nép-
szerű a kicsik és a felnőttek körében. 

Ezért, immár több éve, hogy az ad-
venti időszakban a főtéren felépítjük 
a fedett jégpályát, melyen november 
1-től január 31-ig ünnepi környe-
zetben hódolhatnak kedvenc sport-
águknak a dunakesziek. Hétköznap 
délelőttönként a dunakeszi iskolák 
használják ingyenesen a jeget. Már 
van jégkorong szakosztályunk is – 
hangsúlyozta a polgármester.

A műsorvezető, Zelinka Ildikó 
felvetésére; - Ez azt is jelentheti, 

hogy a klubok, az egyesü-
letek az élsport szá-

mára „kicseme-
gézik” a legjob-

bakat? - Azt 
gondolom, va-
lahogy ez 
együtt műkö-
dik. A mi szán-
dékunk az volt, 
hogy minél 

több sportágat 
megmutassunk a 

gyerekeknek és is-
kolarendszerbe ve-

zessük be mindezt. Azt 
szeretnénk, ha ez a mozgás-

kultúra már egészen kiskortól ré-
sze lenne a gyerekek életének – vá-
laszolta Dióssi Csaba.

A beszélgetés során az is kiderült, 
hogy a gyermeküket elkísérő szülők 
számára is megteremtette a spor-
tolás lehetőségét az önkormányzat, 
akik a sportpályákon kocoghatnak, 
futhatnak, igénybe vehetik a szabad-
téri fitnesz pályát, vagy a több funk-
ciós műfüves pályákat, sőt a Moz-
dulj Dunakeszi! programot is leg-
többen a felnőttek közül látogatják. 

Az interjú végén a riporter azt a 
kérdést feszegette, hogy a program 
milyen hatással van az emberek-
re, az eredmények visszaigazolják-e, 
hogy jó gondolat volt-e a sport ilyen 
színtű támogatása?

- Az eredmények, a sportoló fiata-
lok, és felnőttek számának imponáló 
növekedése egyértelműen azt igazol-
ja, hogy igen. Az egész sportkoncep-
ciót arra a stratégiai megállapodás-
ra építettük, melyet Dunakeszi egy 
régi egyesületével kötöttünk, amely 
onnantól kezdve Városi Sportegye-
sület Dunakeszi néven működik. 
Az önkormányzat ezt az egyesüle-
tet támogatja, amely annyira vonzó, 
hogy noha még csak pár év telt el és 
máris közel három ezer igazolt ver-
senyzője van. A VSD 15 szakosztá-
lyában, 23 sportágban elsősorban az 
utánpótlásnevelésre és tömegsport-
ra koncentrálunk. Ez a terepünk, a 
gyerekekkel szeretnénk foglalkozni. 
Célunk, hogy minél több sportolót 
bevonzunk a mozgás világába, ami 
azonban azzal is jár, hogy ez a faj-
ta bázis előbb utóbb egy komoly ver-
senysport centrummá fejlődik. Mél-
tán mondják rólunk, hogy Dunake-
szi sportok a városa – mondta Dióssi 
Csaba polgármester, aki befejezésül 
említést arról is, hogy megkezdő-
dött két kézilabdacsarnok építésé-
nek az előkészítése.

A jó idő beköszöntésével május-
ban idén is folytatódik a Duna-parti 
Katonadombon a Mozdulj Dunake-
szi tömegsport rendezvény, melyen 
heti három alkalommal országos 
hírű fitnesz és aerobik oktatókkal 
együtt sportolhatnak a dunakesziek.

Vetési Imre

mint a dunakeszi rotary cluB alapító elnöke, szeretném a 
figyElMükbE ajánlani klubunk tEvékEnységét. közEl 20 évE 
dunakEszin és vonzáskörzEtébEn végzünk jótékonysági tE-
vékenységet. közhasznú minősítésünknek köszönhetően 
lehetőségünk van a  szja 1 %-ok felhasználásával a rászo-
rulók segítségére sietnünk. 

Támogatjuk a város iskoláit. A 
Radnóti Miklós Gimnázium-
mal közösen alapított Rotary 

díjra pályázhatnak minden évben a 
kiemelkedő tanulmányi és közössé-
gi munkát végző fiatalok. A zeneis-
kolát hangszervásárlással segítettük, 
és fizetjük rászoruló fiatalok zeneis-
kolai tandíját. Orvosi diagnosztikai 
készüléket adományoztunk a szak-

orvosi rendelőintézetnek. Eredmé-
nyeinket nehéz lenne felsorolni… 20 
év alatt bizonyítottuk, hogy minden 
hozzánk beérkező támogatás 100 
%-ban külön más költségek levonása 
nélkül került  jó célra felhasználásra.

Kérjük, adója 1 %-ával támogas-
sa munkánkat. Amennyiben nyi-
tott a közös munkában való részvé-
telre és kedvet érez tagjaink közé áll-

ni, keressen bennünket telefonon a 
+36302021640 telefonszámon.

Egyben szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak, akik eddig is az 
1 %-ot a klub részére ajánlották fel, 
és bízunk benne, az idén is számít-
hatunk támogatásukra.

Köszönettel és Tisztelettel
Dr. Déry Tibor
alapító elnök

Kedves Olvasó!
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Március 9-én, kunMadaras kupán szErEpEltünk – Mondja, kar-
akó sándor edző. harmadik alkalommal lett az életforrás-do 
karatE sE a lEgErEdMényEsEbb. a többi nagy klubbal EllEntét-
Ben mi egy kis kluB vagyunk, de a szívünk és tudásunk alapján 
joggal nyErtünk. 

a dsE (Ma városi sportEgyEsülEt dunakEszi) sakk szakosztálya 
1973. Március ElsEjén alakult MEg, solyMosi lászló tanár vEzEtésé-
vel.  2002-től molnár péter vezeti a csapatot, akinek keze alatt ösz-
szEforrt az EgyüttEs, s EgyrE jobban szErEpElnEk a bajnokságban. 
a 2015 – 2016-os pEst MEgyEi i osztályban bronzérMEsEk lEttEk, és 
Most 2018 – 2019 bajnoki évbEn pEdig EzüstérMEt szErzEtt a gárda.

Tizenhárom aranyérem-
mel végeztünk az élen, 
ebből a dunakeszi ver-

senyzőknél 13 éves Karakó Ro-
land nyert, s így ismét országos 
bajnok lett, a budapesti SAS 
Iskola tanulója. Karakó Vivi-
en a formagyakorlat kategóri-
ában hatodik, ő a Kőrösi Cso-
ma Sándor Iskola második osz-
tályos tanulója.

A 7 éves Jurtin Zorka forma-
gyakorlatban szerzett aranyérmet, 
s e mellet Kihon Ippon kumitébe 
ezüstérmes, ő a Szent István Iskola 
első osztályos tanulója. Jurtin Bo-
tond a Szent István Iskola 3. osztá-
lyos tanulója formagyakorlatban 
arany, küzdelemben ezüstérmes, 
Kihon Ippon Kumitéban bronz-
érmes.

Március 23-án Sárvár JKA 

Ippon shobu versenyen a 13 éve-
sek között Karakó Roland ismét 
aranyérmes lett, kumitében. A 8 
éves Karakó Vivien katában 7. lett.

Jurtin Botond karatéban arany, 
kumitében ezüstérmes. Karakó Vi-
vien katában szerzett bronzérmet.

Április 27-én, az Ercsiben meg-
rendezésre került Diákolimpián a 
14 éves Karakó Roland, kumitében 
aranyérmes. A 9 éves Jurtin Bo-
tond kumitében bronzérmet ho-
zott el. A 7 éves Jurtin Zorka kata 
és Kihon Ipponban aranyérmes.

- További versenyek?
- Készülünk, májusban lesz kor-

osztályos EB a cseheknél, az év vé-
gén a Spanyolországban EB, Por-
tugáliában VB lesz. Szeretnénk itt 
is helyt állni és jól szerepelni. Sok 
sikert! 

Solymosi László

Karate sikerek 
Karakóéknál

- Sakkcsapatunk 1982-től szere-
pel a Pest megyei bajnokságban 
– mondta Molnár Péter szakosz-
tályvezető. - A közel ötven éves 
sakkszakosztályunknak eddig 
250 igazolt játékosa volt. Most 
értük el a legjobb eredményt, s 
erre büszkék vagyunk mindnyá-
jan, odafigyelünk az utánpótlás-
ra is. A Kőrösi, és Szent István 
Iskolában a szakosztály oktatói 
foglalkoznak a gyerekekkel, akik 
részt vesznek a megyei sakkver-
senysorozaton, s már vannak 
szép eredményeik.  Edzéseinket 
szerdán tartjuk a nagyon szép 
Fóti úti klubteremben.

- Hogyan tudnád a csapa-
tot jellemezni?  

- Alapító tagunk Szabó Já-
nos, aki 1968-ban ott volt az 
országos diákolimpia döntő-
jében. Többen vannak, akik 
40 éve tagjai a sakkszakosz-

tálynak: Molnár Sándor, Mol-
nár Péter, Repcsik Gábor.  
Csapatunk Szigetszentmik-
lós mögött végzett a 2. he-
lyen.  A legjobb pontszerzők: 
Gránicz János (8-ból 6 pont), 
Sütő Gábor első táblásunk 
(5/4), a fiatal Sági Bence (7/5) 
és Szalacsy László 6-ból 4.5 
ponttal járult hozzá a siker-
hez. További játékosaink:  Al 
Raheem Mohammad, Mundi 
György, Nádasdi Attila, Bán-
hidi Ferenc, Sergyán Gyula 
Zoltán, Repcsik Gábor és Szé-
nás Gyula. A terveink között 
szerepel, hogy a 2019 – 2020-
as bajnokságban is az első 
osztályban indulunk, szeret-
nénk ismét a legjobbak kö-
zött szerepelni. 

- További sok sikert kívá-
nunk!                                    

    (Solymosi)

SAKK
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ASZTALITENISZ

Kishegyi Ákos (balról a második) 
az ezüstérmes magyar válogatott csapatban

jó hírünk van, május 27-
től mindenki szaBadítson 
fEl hElyEt a naptárában, 
ugyanis kezdődik a nép-
szerű mozdulj dunakeszi! 
2019-Es szEzonja.

kishEgyi ákos, a vsd asztalitEnisz szakosztályának ifjú 
versenyzője válogatott színekBen a spanyol nemzet-
közi ifjúsági bajnokságon csapatban EzüstérMEt szEr-
zEtt! – tájékoztatta lapunkat lindnEr ádáM szakosz-
tályvezető.  

Idén negyedik alkalommal mo-
zoghat együtt Dunakeszi lakossá-
ga a Duna-part melletti Katona-
dombon. Idén is gondoltunk a fi-
atalokra és a szenior korosztály-
ra egyaránt, négy dunakeszi edző, 
egy örömtánc oktató és három 
meglepetés vendég színesíti a má-
jus 27-től szeptember 9-ig tartó 
sportos rendezvénysorozatot min-
den hétfő, szerda és péntek este.

REDIT Örömtánc Klub moz-

gatja meg hétfőnként mindazokat, 
akik könnyedebb, táncos lépések-
re vágynak. Radvánszki Edit mot-
tója: mozgás, öröm, agytorna, így 
ennek fényében várja a táncolni és 
mozogni vágyó hölgyeket és ura-
kat egyaránt.

A dinamikusabb sportra vágyó 
lakosok Kutasi Kelly és a Kellys 
Hungary csapata jóvoltából izzad-
hatnak majd. Kelly a tőle megszo-
kott funkcionális elemekkel ké-
szül.

Szerdán új edzőket ismerhettek 
meg: a Harmónia Központ képvi-
seletében Nagy Noémit, valamint a 
ColorMax Fitness képviseletében 
Solymosi Gabriellát, akik heti vál-
tásban várnak majd Titeket szerda 

esténként. Péntekenként, az elő-
ző évekhez hasonlóan pedig Nagy 
Amarilláé lesz a főszerep.

Órarend: 
HéTFő 
17:30-18:30 - REDIT 
Örömtánc Klub
18:30-19:30 – Kutasi Kelly 

(Kellys Hungary)
SzERDA
18:30-19:30 – heti váltásban 

Nagy Noémi (Harmónia Központ) 
/ Solymosi Gabriella (ColorMax 
Fitness)

PéNTEK       
18:30-19:30 – Nagy Amarilla 

(Dream Factory Fitness)
Az órák Dunakeszi Város  

Önkormányzata jóvoltából in-
gyenesek! 

A szabadtéri órák eszköz nélkü-
li, saját testsúlyos órák. Amit Nek-
tek kell biztosítani: sportos, ké-
nyelmes öltözet, polifoam és/vagy 
törölköző, kellő mennyiségű víz, 
jókedv és motiváció.

Május 27-én, a nyitó esemé-
nyen 17:30-tól Radvánszki Edit-
tel táncolhattok, 18:30-tól pedig 
nincs megállás, bemutatkozik a 
négy edző és törölköző nem ma-
rad szárazon.

Naprakész információkért kö-
vessétek nyomon a Mozdulj Du-
nakeszi Facebook oldalát.

Dunakeszi Programiroda

- A csoportmérkőzések során az 
orosz válogatottat győzték le nagy 
mérkőzésen, illetve a spanyol “D” 
válogatott ellen nyertek 3-0-ra, így 
feljutottak csoportelsőként a fő táb-
lára. A negyeddöntőt és az elődön-
tőt sikerült megnyerni a magyar if-
júsági válogatottnak. A döntőben 
azonban sajnos vereséget szenved-

tek a francia csapattól – számolt be 
a részletekről Lindner Ádám, aki 
szerint nagyon szép eredmény ez a 
magyar válogatottól. 

- Büszkék vagyunk rá, hogy Du-
nakeszi ifjú versenyzője, Kishegyi 
Ákos képviselhette hazánkat vá-
logatott színekben ilyen rangos 
nemzetközi eseményen és igazán 

szép sikert ért el! - tette hozzá a ki-
váló sportvezető.

Mint megtudtuk; serdü-
lő versenyszámban szintén volt 
dunakeszis versenyző válogatott 
színekben, Volentics Anna révén. 
Csapatban sajnos nem sikerült fel-
jutnia a fő táblára a magyar serdü-
lő leány válogatottnak. Annáékat 

a cseh válogatott ütötte el a felju-
tástól, akikkel szemben sajnos 3-2-
re alulmaradtak. 

- A Városi SE Dunakeszi Asztali-
tenisz Szakosztálya büszke a két fi-
atal versenyzőjére, akik a válogatott 
színekben képviselhették hazánkat 
– mondta elégetten Lindner Ádám.

(b. Szentmártoni)

Itt az idő, hogy: Mozdulj Dunakeszi!

Ezüstérem címeres mezben
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a hideg, esős, nyirkos má-
jusi szoMbaton csak a lEg-
Elszántabb sportEMbErEk 
ültEk hajóba, hogy a 2019. 
évi vízitúra kupa első for-
dulójának különBöző hosz-
szú távját teljesítsék ka-
jakban, sárkányhajóban, 
EgyénibEn és csapatban.

- Nagy örömünkre 204 kivá-
ló sportember szállt vízre a cudar 
időjárás ellenére - mondta a dél-
előtti órában ifj. Bauer Márton, az 
országos versenyt rendező Duna-
keszi Sárkányhajó Egyesület elnö-
ke, akitől azt is megtudtuk, hogy a 
verseny tavalyi sikeres megrende-
zése jó ajánlólevél volt az idei ren-
dezésre kiírt pályázaton. A Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség min-
den évben nyolcfordulós országos 
bajnoki versenysorozatot szervez a 
szabadidős túrázók számára, hogy 
"élesben", versenyhelyzetben is fel-
mérhessék az edzéseken, a túrá-

kon elvégzett munka eredményét. 
Az indulók a versenyen korosztá-
lyok, nemek, kategóriák és távok 
szerint tették próbára önmagukat. 
- Huszonegy kategóriában indul-
tak a versenyzők, akik közül a friss 
túrázók 8 kilométert eveznek, a 
többieknek pedig 23 kilométert 
kell teljesíteniük. Idén Dunake-
szi csatlakozott az Olimpiai öt-
próbához, s így sárkányhajóban és 

kajakban is lehet pontok gyűjteni 
- tájékoztatott az elnök, aki "pro-
fi" sárkányhajós társaival közösen 
biztosította, hogy a városba érke-
zett csapatok elégedettek legyenek 
a rendezéssel, amire - látva a tech-
nikai "arzenált" és a profi kiszolgá-
lást - nem lehetett panaszuk.

Csak azt sajnálhatjuk, hogy az 
időjárás -, ami egyébként az el-
szánt túrázókat egyáltalán nem 

zavarta -, távol tartotta a nézőket 
az izgalmas versenyektől és a szép 
Duna-parti szabad strandunktól.

Ifj. Bauer Mártontól azt is meg-
tudhattuk, hogy a május 4-i, iga-
zi kihívást jelentő versenyen mint-
egy 25-30 dunakeszi polgár is hajó-
ba szállt, akik a többiekhez hason-
lóan méltán érdemlik ki a rendezők 
elismerését. (Vetési)

Fotó: KesziPress

Országos vízitúra verseny

ApróHIrDETÉS
• GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő - múzeumok számára is 
- készpénzért vásárol festményt, bú-
tort, aranyat,  szobrot, festményt, 
Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: 
06/1/789-1693, 06/30/898-5720
• Termékmenedzser/beszerző állás 
Dunakeszin! Fiatalos, családbarát 
cég, kiváló munkakörülmények! Kö-
zépfokú (élő) angol nyelvtudás szük-
séges. A fényképes önéletrajzokat ide 
várjuk: cv@vivaldi.hu; Weboldalunk: 
www.vivamax.hu
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Rév Festék KISÁRUHÁZ

Festést, 
felújítást tervez?

Nem

Nem

További szép napot 
kívánunk!

Igen

Igen

Kérjük, látogasson 
el a RÉV FESTÉK 
KISÁRUHÁZBA!

Színes felületben 
gondolkodik?

Válassza kategóriájában 
a legjobbat!

HÉRA GOLD
Mert a fehér sohasem 

megy ki a divatból

Válassza a TRILAK gyár 
előrekevert színes beltéri 

bevonatait!
HÉRA PRÉMIUM

Köszönjük a figyelmét 
és jó munkát kívánunk!

Stop

Stop

Start

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. 
Telefon: 27/341-830

E-mail: rev98kft@vnet.hu


