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2010-2019 között 

a bölcsődei férőhelyek 
száma 102%-os növekedést 

mutat, az óvodai férőhelyeké 
28%- ot, az általános iskolai 
tanulólétszám 45%-kal nőtt

További fejlesztési 
tervekről a 6. oldalon

Trendet diktál 
Dunakeszi!
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu
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Dunakeszin az országos átlagnál nagyobb volt 
a választók részvétele

A leAdott érvényes szAvAzAtok 52,56%-vAl A Fidesz-kdnP nyerte A mAgyAr-
országi eP-válAsztást. A második helyen A demokrAtikus koAlíció végzett, 
míg A hArmAdik helyre A momentum Futott be. Az országos trend dunAke-
szin is érvényesült, A kormánykoAlíció 44,16 %-os eredménnyel nyert.

Már a Múlt század kezdetétől Meghatározó szerepet töltött be dunakeszi életében – Mai nevén – a József attila 
Művelődési központ épülete. a patinás épület 105 éve vasutas Munkásotthonnak épült, MaJd később hadikórház, 
polgári és eleMi iskola Működött a falai között, de évekig otthont adott a Menekült családoknak is. 

A választásra jogosul-
tak 43,48 százaléka 
járult az urnákhoz, 
akik közül 1 824 220 

fő (52,56 %) voksolt a választást 
megnyerő Fidesz-KDNP szövet-
ségre. A győztes kormánykoalícó 
pártjai 13 mandátumot nyertek. 
A második helyen a Demokrati-
kus Koalíció végzett, 16,05 szá-
zalékkal, amely a 557 081  sza-
vazatnak köszönhetően 4 képvi-
selőt küldhet az Európai Parla-
mentbe.

Az ellenzéki pártok közül a DK 
mellett a választás másik nyertese 
a Momentum lett, amely 9,93 szá-
zalékos eredményének (344 512 
szavazat) köszönhetően 2 man-
dátumhoz jutott. A Jobbik és az 
MSZP a 6 százalékot átlépve 1-1 
képviselői mandátumot nyert el.  

Az országos választási trend ré-
giónkban is érvényesült. Dunake-
szin az országos átlagnál is maga-
sabb, 49, 06 százalékos volt a rész-
vétel, itt is a Fidesz-KDNP nyert 
44,16 százalékos eredménnyel, 7 
172 személy szavazott a kormány-
koalíció szövetségére. A győztes 
támogatottságát jól mutatja, hogy 
a város valamennyi szavazóköré-
ben sikerült nyernie. 

A második DK 20,98 százalé-
kot ért el, az ellenzéki pártra 3407 
fő voksolt, míg a harmadik Mo-
mentumra 2590 választópolgár 
szavazott (15,95 %). Az MSZP-
Párbeszéd 873 szavazattal (5,38%) 
zárt, a Jobbik 714 fő bizalmát 
nyerte el (4,40%). Az MKKP 538 
(3,5%), az LMP 454 (2,8%), a Mi 
Hazánk 405 (2,49%), a Munkás-
párt 42 (0,26%) szavazatot kapott.  

A választási eredményekhez tar-
tozik az is, hogy Dunakeszin élő 
Rónai Sándor, a DK országos szó-
vivője harmadik volt pártja vá-
lasztási listáján, aki ennek kö-

szönhetően EP képviselői man-
dátumot nyert.  

(Vetési)
Eredmények forrása: 

valasztas.hu

A legendás hírű Magyar-
ság Kultúrház 1926-
ban kezdte meg rend-

kívül gazdag és színes tevé-
kenységét, melynek örökségét 
napjainkban a VOKE József At-

tila Művelődési Központ viszi to-
vább az épületben és a városban.  
Az elmúlt 105 esztendő megha-
tározó korszakaira emlékezve és 
elődeink tiszteletre méltó csele-
kedeti előtt tisztelegve emléktáb-

Dunakeszin is a Fidesz-KDNP 
szövetség nyerte az EP-választást

Tisztelgés elődeink cselekedetei előtt

Az emléktáblát Szőke Kálmánné, a Fazekas iskola korábbi igazgatója 
és Csoma Attila leplezte le

lát avatott a Tóth Maris-
ka Hagyományőrző Ala-
pítvány és a József Atti-
la Művelődési Központ 
a kulturális intézmény 
homlokzatán. 

Az utókor számá-
ra a legfontosabb üzene-
tet Vörösmarty Mihály 
örökbecsű soraival; „A 
múltat tiszteld a jelenben, 
s tartsd a jövőnek”– fejez-
te ki köszöntőjében Hor-
váthné Szentléleki Ka-
talin, a Dunakeszi Tóth Mariska 
Hagyományőrző Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke, Bárdos La-
jos Általános Iskola egykori igaz-
gatója. 

Csoma Attila önkormányzati 
képviselő, a művelődési központ 
igazgatója szakavatott helytörté-
nészként beszélt az I. világhábo-

rú utáni nehéz korszakról, a 
Nagy háború okozta súlyos 
veszteségekről. Felidézte azt 
a traumát, amit – többek kö-
zött – átélt a mai Horvátor-
szág területéről menekül-
ni kényszerülő 100 ezer ma-
gyar, akik közül több család-
nak az épület nagytermében 
kialakított 2-3 négyzetméte-
res kis szobácskák jelentet-
ték az „otthont”. 

Az emléktáblát Szőke Kál-
mánné, a Fazekas iskola ko-

rábbi igazgatója és Csoma Attila 
leplezte le. Az ünnepségen -, me-
lyen többek között jelen volt Sza-
káll Lászlóné, Dunakeszi díszpol-
gára és Dióssi Csaba polgármester 
is - közreműködtek a Bárdos isko-
la diákjai.

(Vetési)
Fotó: Vörös István
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Tuzson Bence: Kiemelt jelentősége van a közbiztonságot szavatoló 
rendőri munka méltó elismerésének és megbecsülésének

A csAládok lehetnek A leg-
nagyobb nyertesei a Jövő évi 
költségvetésnek – Mondta el 
lAPunknAk nyilAtkozvA tuzson 
bence, A Pest megyei 5. számú 
választókerület országgyű-
lési képviselőJe, aki a dunake-
szi PolgárnAk beszélt Arról 
is, hogy A kormány csAládbA-
rát, A néPesedési FolyAmAtok 
Megfordítására törekvő költ-
ségvetést nyúJt be az ország-
gyűlésnek. aMikor azonban a 
csAládok biztonságáról be-
szélünk, Akkor nemcsAk ArrA 
Az AnyAgi biztonságrA gondo-
lunk, Amelyet A csAládvédelmi 
Akcióterv is szAvAtol, hAnem 
a közbiztonságra is, s éppen 
ezért fontos a rendőri Mun-
ka Megfelelő szakMai és tár-
sadalMi elisMertsége – tette 
hozzá.

Hivatalosan ugyan 
még nem adtak ne-
vet a 2020-ra készü-
lő büdzsének, de – 

mint lapunk megtudta – cseppet 
sem túlzás azt a családok költség-
vetésének nevezni, hiszen nagyon 
sok olyan elemet tartalmaz majd, 
amely a családoknak, a gyerme-
ket vállaló és nevelő fiataloknak 
nyújt érdemi segítséget, biztonsá-
got. Minden eddiginél több for-
rás jut a fiatal házasok életkezdé-
sének támogatására, mindez pedig 
azt jelenti, hogy hazánkban az idei 
esztendő és a jövő év is a családok-
ról szól – fogalmazott Tuzson Ben-
ce. Mint mondta, a jövő hónaptól 
indul a családvédelmi akcióterv, 
amelynek keretében kibővülnek a 
családtervezést és az otthonterem-
tést segítő támogatások.

Célunk, hogy a magyar csalá-
dok, a gyermeket vállaló és neve-
lő fiatal szülők minden tőlünk tel-
hető segítséget megkapjanak, s en-
nek része az is, hogy biztonságban 
élhessenek – válaszolta kérdésünk-
re Tuzson Bence, amikor a Duna-
kesziben nemrég megtartott városi 
gyermek- és rendőrnapról kérdez-

tük, ahol Dióssi Csaba polgármes-
terrel együtt köszöntötte a Duna-
keszi Rendőrkapitányság díjazott, 
elismerésben részesített munka-
társait. Mint mondta, a családok 
jólétének csak egyik nagyon fon-
tos komponense az anyagi bizton-
ság, amit a családvédelmi akcióterv 
július elsejétől hatályba lépő intéz-
kedései is kiszélesítenek, másfe-
lől azonban ugyanilyen fontos ele-
me a közbiztonság is, amiért Du-
nakeszin már oly sokat dolgoztak a 
megelőző ciklusokban is. Ezért kü-
lönösen fontos, hogy értékeljük a 
rendfenntartók áldozatos munká-
ját – hangsúlyozta a politikus.

A képviselő beszélt június 4-e 
fontosságáról is. Kiemelte, hogy a 
nemzeti összetartozás napja nem-
csak a közös haza szeretetének ki-
fejezését jelenti, nemcsak azt, hogy 
ápoljuk a kulturális hagyománya-
inkat, közös nyelvünket, hanem 
azt is, hogy a történelmi hagyo-
mányainkat ápoljuk, és megadjuk 
a tiszteletet a hazáért életüket fel-
áldozó hősöknek.

Emlékezünk, a hősökre, akik 
életüket adták a hazáért, azok-
ra, akiket elszakítottak az anya-

országtól vagy elüldöztek ottho-
nukból, és együttérzünk azokkal, 
akiknek ma az anyanemzettől tá-
vol kell megőrizniük magyarsá-
gukat – tette hozzá. Az a célunk, 
hogy minden magyart képvisel-
jünk határainkon belül és kívül 
is, s ezért tartottuk fontosnak azt 
is, hogy az Európai Parlament-
ben a határon túli magyar kisebb-
ségeknek legyen képviselete, ez-
zel pedig Európának is megmutat-
juk, hogy a magyar nemzet nem-
csak itt, Magyarországon, hanem 
az egész Kárpát-medencében je-
len van – folytatta Tuzson Bence. 
Ehhez kaptuk meg a választópol-
gárok igen nagyarányú támogatá-
sát nemrég az európai parlamenti 
választásokon, amit szeretnék ez-
úton is megköszönni mindenki-
nek, mert ez az erős felhatalmazás 
nagy segítséget nyújt az európai 
politikai vitákban is, hogy képvi-
selhessük a magyar nemzeti érde-
keket – fogalmazott a képviselő.

Fontos, hogy Brüsszelben to-
vábbra is képviselni tudjuk saját, 
nemzeti érdekeinket, nem hagy-
hatjuk, hogy a fejünk felett hoz-
zanak meg olyan döntéseket, hogy 

kiket kell beengednünk az ország-
ba és kikkel kell együtt élnünk. 
Ha ez megtörténne, akkor a köz-
biztonság szempontjából is sok-
kal nehezebb helyzetben lennénk, 
ezért is fontos, hogy a rendőri 
munka, az áldozatos felelősség-
vállalás minden tekintetben meg-
kapja a jogos elismerését – mond-
ta térségünk országgyűlési képvi-
selője. 

A képviselő külön kiemelte, 
hogy a dunakeszi városi gyermek- 
és rendőrnapon áldozatos mun-
kájáért a város önkormányza-
ta elismerésben részesítette Járadi 
Katalin és Sándor Attila rend-
őr törzszászlósokat, továbbá Má-
tyás Noémi rendőrhadnagyot és 
Bukszár Péter rendőr törzszász-
lóst, a városi képviselő-testület 
pedig Dunakeszi Közbiztonságá-
ért kitüntető címet adományozott 
Serfőzőné Kozma Ilona rendőr al-
ezredesnek. Ezek az elismerések 
egyúttal a közösség köszönetét 
is kifejezik az elmúlt időszakban 
végzett munkájukért – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Jövőre is a családok lehetnek 
a költségvetés nyertesei

A kitüntetettek és a politikusok
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Dunakeszi legújabb büszkesége a 24 tantermes 
Szent István Általános Iskola új épülete

Az új gimnázium 
és a középiskola 

látványterve 

2019. Június 5-én a dunakeszin szervezett országos saJtóeseMényen a Média képviselői a következőt 
láthatták: rohaMos népességnövekedést kiszolgáló infrastruktúra feJlesztések, lakossági elvá-
rásokat kielégítő oktatási és sportModell, halMozottan sérült gyerMekek szociális integrációJa. 
dunakeszi kiaknázva a pozitív deMográfiai trendeket, Jól Működő, folyaMatosan feJlődő, hosszú-
távon is FenntArthAtó oktAtási-nevelési intézményrendszert tudott kiéPíteni. 

Napjainkban Magyarország 
népességének közel 8%-a a 
budapesti agglomerációban 

él; az elmúlt 10 év során Dunakeszi-
re is számos kisgyermekes család, fi-
atal pár költözött, melynek eredmé-
nyeként ma közel félszázezren élnek 
a városban. 

Dunakeszi egyike annak az öt já-
rásnak, ahol pozitív népesedési mu-
tatókkal büszkélkedhetnek, és kö-
zéptávon Dunakeszi maradhat az 
egyetlen, ahol a születések kontra 
halálozások tekintetében pozitív de-
mográfiai folyamatok érvényesül-
hetnek. A népességnövekedés azon-
ban számos infrastrukturális fejlesz-
tést igényel, amely bölcsődei, óvodai 
általános- és középiskolai szinten 
egyaránt jelentkezik.

A város lépést tart az infrastruk-
turális igényekkel, melyet a férőhely-
bővítési munkálatok számszerűsít-
hető eredményei is alátámasztanak: 
2010-2019 között a bölcsődei férőhe-
lyek száma 102%-os növekedést mu-
tat, az óvodai férőhelyeké 28%-ot, az 
általános iskolai tanulólétszám 45%-
kal nőtt. Emellett 2019 szeptembe-
rében újabb bölcsődében kezdhetik 
meg az évet a legkisebbek, ezen kí-

vül egy új óvoda építése is folyamat-
ban van. A nyár folyamán Magyar-
ország Kormánya elé kerül a közép-
iskola megvalósulását támogató ha-

tározat, amely stratégiai jelentőségű 
lépés a városvezetés részéről.  

Az oktatással kapcsolatos igénye-
ken túl a kultúrafogyasztási igénye-
ket is igyekszik kielégíteni a város: a 
tervek szerint 2023-ra felépül a Mű-
vészetek Háza, amely egy alapfokú 
művészeti iskola mellett 750 férő-
helyes színház- és koncertteremet, 
tánc- és kamarateremet is magába 
foglal majd. Ezzel a beruházással a 

Dunakanyar meghatározó kulturá-
lis színhelyévé válhat Dunakeszi.

„A településfejlesztés az a feladat, 
amely sosincs elvégezve, mindig lesz-
nek korszerűsítésre váró területek. 
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
Dunakeszi az itt élők és gyermekeik 
jövőjét szolgálja. Ezt közösségi ösz-
szefogással, a városlakók véleményét 
meghallgatva, hosszú távú stratégiai 
célok meghatározásával tudjuk meg-
valósítani.” – hangsúlyozta Dióssi 
Csaba polgármester a június 5-i saj-
tóeseményen, majd hozzátette: „sze-
rencsés helyzetben vagyunk: azok 
a fejlesztési tervek és lehetőségek, 
amelyek jelenleg is az asztalomon 
vannak, fontos és indokolt fejleszté-
sek, hiszen láthatóan kereslet lesz rá 
hosszú távon is. Bátran kijelenthe-
tem, hogy fenntartható fejlődési pá-
lyán vagyunk.” – olvasható Dunake-
szi Város Önkorkormányzata sajtó-
közleményében.

Trendet diktál Dunakeszi!
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Dióssi Csaba, 
Szlobodnyikné Sas 
Ilona, Varga Szilárd 
Péterné, dr. Kollárné 
Kovács Marianna, 
Hőlakiné Danka 
Gabriella, 
Eich László

A megjelenteket, köztük 
Dióssi Csaba polgármert, 
Erdész Zoltán alpolgár-
mestert, Szabóné Óno-

di Valériát, a DÓHSZK igazgatóját, 
Eich László Dunakeszi Tankerületi 
igazgatót, Dr. Mervald Annát, a Du-
nakeszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökét, valamint Kollár 
Albin nyugalmazott iskolaigazgatót, 
a Lenau Alapítvány elnökét, Duna-
keszi Díszpolgárát – Szatmári Iglódi 
Eszter köszöntötte.

Elsőként a Farkas Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendékei ad-
tak műsort. Kováts-Szőcs Benedek 
(zongora), Plesoczki Márton (vibra-
fon) valamint a Modern tánccsoport 
színvonalas produkcióit fogadta a 
közönség nagy tapssal.

Beszéde bevezetőjében Dióssi 
Csaba köszönetet mondott a város 
pedagógusainak a tanévben végzett 
munkáért, mellyel tovább növelték a 
település oktatási színvonalát. 

Idézett egy közelmúltban vég-
zett közvélemény kutatást. Duna-
keszi polgárok véleményét kérdez-
ték arról, hogy látják az ország fej-
lődését. Száz emberből negyvenhét 
úgy vélte, jó irányba halad az ország. 
Ugyanezektől azt is megkérdez-
ték, hogy érzik magukat Dunake-
szin. Száz megkérdezettből hetven-
hét mondta, hogy a város jó irány-
ba halad. S ez messze túlnő az orszá-
gos átlagnál. 

– Az eredményre nagyon büszkék 
lehetünk. Azon dolgozunk, hogy 
magas színvonalú legyen a lakos-
ság kiszolgálása, és ebben a mun-
kában az egészségügyön, rendőrsé-
gen, városi hivatalokon és cégeken 
túl Önöknek, pedagógusoknak igen 
nagy szerepük van.

A továbbiakban a gimnáziumban 
végzett diákok eredményeit méltat-
ta a polgármester. Az érettségizettek 
kilencven százaléka felsőfokú tan-
intézményben tanul tovább, és több 
nyelvvizsgájuk van, mint a létszá-
muk.  

Kitért beszédében a tanintéz-
mények fejlesztésében elért ered-
ményekre. Elmondta, hogy a tan-
kerületi igazgatóval közösen elké-
szítették azt a várhatóan hamaro-
san kormány elé kerülő koncepciót, 
melynek értelmében négyosztályos, 
ezen belül két osztály két tannyelvű 

gimnázium, valamint ötosztályos 
szakgimnázium felépítését tervezik. 
Mindezek mellett a felterjesztés ré-
sze Művészetek Háza, ezen belül az 
új zeneiskola is. Ha a kormány jóvá-
hagyja a koncepciót, az említett ter-
vek 2023-24-re megvalósulnak s ez-
zel a város középfokú oktatási szín-
vonala óriási lendületet vehet.       

– Galilei azt mondta, hogy a gyer-
mek feje nem edény, amit meg kell 
tölteni, hanem fáklya, amit láng-
ra kell lobbantani. Azt hiszem en-

nél szebben a pedagógus hitvallá-
sát nehéz megfogalmazni. Dunake-
szin sok pedagógus van, akik ezeket 
a fáklyákat meggyújtották. Köszö-
nöm Önöknek a most záródó tan-
évben végzett jó munkát – fejezte be 
beszédét a polgármester.

A Dunakeszi Város Képviselő-
testülete által adományozott Év Pe-
dagógusa Díjat Dióssi Csaba, Sza-
bóné Ónodi Valéria és Eich Lász-
ló adta át. Elismerésben részesült 
Varga Szilárd Péterné, az Eszterlánc 
Tagóvoda vezetője és óvodapeda-
gógusa, Hőlakiné Danka Gabriel-
la, a Fazekas Mihály Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la tanítója, valamint Szlobodnyikné 
Sas Ilona, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola biológia-földrajz-
informatika szakos tanára.

A Tanári Lenau-díjat dr. Kollárné 
Kovács Marianna, a Fazekas iskola 
német szakos tanára vehette át Dr. 
Mervald Annától és Kollár Albintól. 

Eich László beszédében kiemelte, 
hogy az elmúlt tíz év alatt 45 száza-

lékkal nőtt a tanulólétszám, ezen be-
lül az általános iskolásoké 53 száza-
lékkal, a művészeti iskolásoké pedig 
40 százalékkal gyarapodott. Ezért 
az általános iskolai férőhelyek szá-
ma 40 tanteremmel szaporodott, s 
jelenleg hat tanterem épül a katoli-
kus iskolában.

– Bízom abban, hogy a középis-
kolai és művészeti iskolai fejlesztési 
koncepció minél hamarabb meg tud 
valósulni a város diáksága és vala-
mennyi polgára legnagyobb örömé-

re… Önök valamennyien személyes 
teljesítményükkel, eddigi életútjuk-
kal erősítették Dunakeszi városának 
közösségét. Ezt, mint a város isko-
láinak fenntartója, egyúttal, mint 
15 éve ennek a gyönyörű városnak 
a polgára ezúton nagy tisztelettel 
megköszönöm – mondta befejezésül 
a tankerületi igazgató.                  

Ezt követően Dióssi Csaba és Eich 
László elismeréseket adott át. Prof. 
Dr. Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere nyugállomány-
ba vonulásuk alkalmából Pedagó-
gus Szolgálati Emlékrémet adomá-
nyozott Lengyelné Nagy Margitnak 
és Varga Ernőnek. Tankerületi El-
ismerő Oklevelet az általános isko-
lák, a művészeti iskola pedagógu-
sai, valamint a Pest Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Dunakeszi Tagin-
tézménye dolgozói közül összesen 
negyvennyolcan, az arany, gyémánt 
illetve a vas diplomákat tizenegyen 
vehették át.   

Katona M. István
A szerző felvétele

a pedagógus nap alkalMából dunakeszi város önkorMányzata MáJus 31-én ünnepséget rendezett a 
voke József attila Művelődési központban. ennek keretében elisMerések – köztük az év pedagógusa 
díJ – átadására is sor került.

A pedagógusokat köszöntötték 
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A szegélyek 
melletti 

öntözőrendszerre 
parkolnak, mely 

miatt gyakran 
eltörnek az 

öntözőfejek 

körzeti képvi  selőink jelentik

A könyvtárnál egy újabb kerék-
pártároló kihelyezését szeretné az 
egyik Brassói utcai hölgy, mert sok 
esetben a gázcsőhöz láncolják a 
kétkerekűjüket. A szemlét követően 
Lőrincz Róberthez, a könyvtár igaz-
gatójához fordultam. A már elavult 
kerékpártároló helyett 2 db moder-

nebb tároló kihelyezését, a busz-
megálló melletti 6 db oszlop cseré-
jét – 1 hiányzik, 2 eldőlt – jeleztem, 
amivel egyetértett az igazgató úr. 
Sőt, újabb problémák megoldásá-
ban kérte segítségemet. A könyvtár 
bejáratának közelében 8 db., gép-
járművek felhajtását tiltó oszlop 
található. A szegélyhez közelebb 
kellene helyezni, mivel funkcióju-
kat nem tudják ellátni. A szegélyek 
mellett öntözőrendszer van kiala-
kítva és az ide parkoló autók ráhaj-
tása miatt az öntözőfejek sérülnek. 

A könyvtár elején vízakna talál-
ható, amit figyelmen kívül hagy-
nak, mivel ráállnak parkolás céljá-
ból. A parkolás megtiltása miatt 3 - 
4 db. oszlop kihelyezése szükséges. 

A városi parkolóban 8 és 17 óra 
között maximum 3 óra időtartamra 
engedélyezett a várakozás. A jelen-
legi táblát a fák gallyai eltakarják és 
mérete miatt figyelmen kívül hagy-
ják. Célszerű lenne egy figyelem 
felhívó, nagyobb tábla kihelyezése 
a jelenlegi táblával szembeni olda-

lon, a vízakna felőli részen. A bead-
ványban az osztályvezető úr intéz-
kedését kértem. 

- Klapka utca 30 előtti csapadék-
víz elvezetés megoldása érdekében 
a kért adatok megadásával az osz-
tályhoz fordultam.

- A Mányoki Ádám tér és a Nagy-
sándor József téri körforgalom virá-
gosításának kezdete felől érdeklőd-
tem Glasza Gábortól, egyben kán-
nák ültetését kértem a műszaki ve-
zető úrtól.

- A kidőlt utca névtábla oszlopok 
visszaállítása több címen megtör-
tént.

- E-mailben emlékeztettem az 
osztály ügyintézőjét a Vízművek ál-
tal, hó végére ígért munkálatok el-
végzésére a Thököly-Sződi utca sa-
roknál. Az előzőek ellenére a mun-
kálatokat nem végezték el, ezért is-
mételten intézkedést kértem. Hó 
végén a Penta Kft. megkezdte az 
aszfalt megbontását.

- Térfigyelő kamerák kihelyezé-
sének II. ütemre ígért időpontja fe-
lől érdeklődtem, melyek a József és 
Klapka, és a Mányoki Ádám téri sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget közelé-
ben lényegesek.

- Tábor utca 49. előtt 4db akácfa 
gallyazását elvégezték. 

- Tábor utca 55. előtt kiütött 
KRESZ tábla visszaállítása időköz-
ben megtörtént.

- Közel 40 árok takarítását jelez-
tem a Közüzemi Kft. felé, egyedül a 
Hunyadi-Bulcsú sarok ároknál nincs 
szükség rá. Az árkok tisztítását hó 
végéig elvégezték. 

- Érdeklődés a gyártelepi aluljáró-
val szemben lévő Klapka utcai olda-
lon való támfal felújítási munkála-
tainak kezdési időpontja felől 

- A Tábor-Bajtárs utca sarokra 
ígért KRESZ táblák kihelyezése mi-
att a Közüzemi Kft. illetékesétől ér-
deklődtem. A jelzett táblák 05.24-
én célba értek.  

- Érdeklődések munkálatok kez-
detének várható időpontja felől, 
mely rekonstrukciókra 2019-es esz-
tendőre kaptam ígéretet: 1. Rá-
kóczi út szőnyegezése /Hunyadi-

Kálmán közötti szakasz/ 2. Járda-
építés a Zápolya és a Hunyadi tca 
párosszámozású oldalán.  

- A Kossuth Lajos utca rekonstruk-
ciója érdekében a Városüzemelte-
tési Osztály vezetőjétől érdeklőd-
tem a már 2010 óta folyamatban 
lévő ügyben. A Magyar Közúttól 

még 2017 végén a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út szőnyegezése végeztével ígé-
retet kaptunk a Kossut Lajos utca 
felújítására, ami azóta sem történt 
meg. A Kossuth Lajos utca miatt a 
Megyei Beruházási Osztállyal foly-
tatott tárgyalás eredményéről ér-
deklődtem ismételten. 

- A Hunyadi-Alkotmány utca sar-
kán kidőlt utca névtábla oszlopá-
nak helyreállítását kértem.

- Hó végén a fentiekben jelzett 
Klapka utcai támfal, a Rákóczi út fel-
újítása, a Kossuth Lajos utca rekonst-
rukciója, a járdaépítési munkálatok 
kezdési időpontjáról érdeklődtem 
Dióssi Csaba polgármester úrtól.

- Az ELMŰ a Báthory és Bulcsú ut-
cák sarkán a töredezett villanyosz-
lop cseréjét elvégezte.

- Sem egyéni, sem csoportos köz-
világítási hiba helyreállítására nem 
volt szükség május hónapban.

Üdvözlettel:
   Hircz Tamás

a 6. sz. választókörzet 
képviselője

kölcsey ferenc városi könyvtár előtti feladatok

A vízaknán tilos a parkolás, 
ezért fontos az oszlopok 
kihelyezése
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam 
Önöket a körzetünket érintő beruházásokról, 
ügyekről.

A Farkas Ferenc Zeneiskola vezetője, illetve 
az ott élők jelezték részemre, hogy a Bem ut-
cában járda kialakítása szükséges, mivel több 
intézmény például a Zeneiskola, Földhivatal, 
DÓHSZK is ezen az utcán keresztül közelíthe-
tő meg. A kéréssel egyetértve továbbítottam 
az igényt az Önkormányzat felé. A járda kiépí-
tését az Önkormányzat indokoltnak tartja, így 
a tervezés megkezdődött.

Az útjavítások felmérése és javítása szaka-
szosan, folyamatosan történik. Ezzel kapcso-
latban ismételten arra kérem Önöket, hogy az 
úthibákat jelezzék az ugyfelszolgalat@duna-
keszi.hu, vagy számomra a lenti elérhetősé-
gemen.

Örvendetes módon halad a Krisztus Király 
Katolikus Iskola további építése. Az ütemezés 
szerint további osztálytermek és az étterem 
készül el szeptemberre.

Lassan beköszönt a nyár, és hagyomáynok 

szerint, Dunakeszi Gyártelepen megrende-
zik a Köröndi koncertet, a VOKE József Attila 
Központ mögötti területen, a Járműjavító In-
tézet előtt. A június 15-ei program ingyenes, 
21 órakor kezdődik, minden évben hatalmas 
népszerűségnek örvend, így örömmel aján-
lom figyelmükbe. 

Az elmúlt időszakban András, Regina, Fe-
renc, Joel Balázs, Nolen, Bálint, Ádám nevű új-
szülött lakótársainkat köszönthettem egy-
egy babacsomaggal, Isten hozta őket város-
unkban!

Május 30-án fogadó órát tartottam, ahol 
több kedves lakó is megkeresett. Többek kö-
zött egyeztettünk a gyártelepi autós forga-
lomról, a Lányi Ferenc parkról és újabb fák ül-
tetéséről a körzetünkben.

A következő fogadó órám ősszel lesz, en-

nek pontos időpontjáról később tájékozta-
tom Önöket, addig is az igényeiket az alábbi 
e-mailben jelezzék számomra:

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

Üdvözlettel:
 Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről. A végéhez 
közeledik a Révdűlő legnagyobb 
és legjelentősebb önkormányza-
ti beruházása, a Liget utcai ren-
delő átépítése és bővítése. Az el-
múlt hónapokban teljesen átala-
kultak az épület belső terei, új te-
tőt, hőszigetelést, új nyílászárókat 
kapott a rendelő. Egy bővítéssel 
új otthont kapott a mentőszolgá-
lat, az új szakmai elveknek meg-
felelően viszont a tüdőgondo-
zó a szakorvosi rendelőintézetbe 
került át. Ezáltal nagyobbak let-
tek a várók és a két orvosi körzet 
külön helyiségben kaphatott he-
lyet. Jelenleg a rendelő bútoro-
zása zajlik, egy hét múlva költöz-
hetnek a körzetek és megnyitjuk 
a rendelőt. Az önkormányzat fej-
lesztésének köszönhetően szép 
és rendezett körülmények között 
juthatnak a körzet lakói az egész-
ségügyi alapellátáshoz. Meg kell 
jegyezzük, hogy az elmúlt öt év-
ben a város összes körzeti orvo-
si rendelőjét sikerült felújítanunk, 
amit nagy eredménynek értékel-
hetünk. Néhány hónapon belül 
megkezdődik az SZTK teljes felújí-

tása és bővítése is, amellyel való-
ban 21. századi környezetben mű-
ködhet az egészségügyi ellátás a 
városban.

A rendelő felújítása mellett - ki-
egészítő beruházásként - az előt-
te lévő járdát és a parkolókat is 
felújítottunk, bővítettük, ezzel az 
egész utcakép jelentősen meg-
újult, csinosodott.

Május végén, június elején a 
zöldár két hulláma magas vízál-
lást okozott a Duna-partunkon. A 
városi strand sétánya és játszótere 
két hétre víz alá került, aminek kö-
vetkeztében a konténer étterme-
ket és a szemeteseket fel kellett 
szedni. A terület megvásárlása-
kor és fejlesztésekor az ilyen ese-
tekkel számoltunk. Harminc évre 
visszamenőleg néztük át a vízállá-
sokat és döntöttünk a strand és a 
sétány fejlesztése mellett, hiszen 
két hét magas vízállás után ötven 
hétig élvezzük a partszakasz elő-
nyeit. Az árhullám miatt néhány 
napig le kellett zárni a Duna sor 
Rév út és Kiscsurgó utca közötti 
szakaszát is, a lakóházak, a komp-
közlekedés és a Kiscsurgó játszó-
tere nem került veszélybe. Az ár-
hullám levonulása után megkezd-

jük a terület takarítását és fertőt-
lenítését. Nagyon időszerű és jó 
döntés volt, hogy márciusban az 
önkormányzat betonnal öntöt-
te ki a Duna sori támfal azon ré-
szét, ahonnan a víz kimosta a ter-
mésköveket. A javítás egy febru-
ári helyszíni szemle eredménye 
volt, köszönöm a Városüzemel-
tetési Osztály gyors reakcióját az 
ügyben.

Május 11-én szemétgyűjtést 
szerveztünk a Malomárok lakó-
parkban. A kezdeményezéshez 
több mint harmincan csatlakoz-
tak, akikkel másfél óra leforgása 
alatt is szembetűnő eredményt 
tudtunk elérni a terület tisztasága 
ügyében. Köszönet a Közüzemi 
Kft-nek, hogy kesztyűkkel és zsá-
kokkal támogatta az akciót.

A májusi esőzések súlyos gon-
dokat okoztak a körzetben. A 
Duna soron a Rózsakert köznél 
a víz elmosta a part egy darab-
ját. Az árhullám levonulása után 
az Önkormányzat itt is meg fog-
ja erősíteni a partot. Május 28-án 
csőtörés jelei mutatkoztak az az 
Aradi vértanúk terénél. A DMRV 
feltárta a területet és megkezd-
te a hiba elhárítását, amely e cikk 

írásakor is, immáron ötödik napja 
tart. A javítással egybe esett egy 
újabb nagy esőzés, amelynek az 
lett a következménye, hogy a Kis-
erdő utcában és a Bárdos Iskolá-
ban a szennyvíz feljött a csator-
nából. Az iskola felső tagozatos 
épületében több napig szünetelt 
emiatt a tanítás.

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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körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 

Lassacskán megérkezik a nyár 
és bár az időjárás szeszélyes, még-
is folytatódhatnak a fejlesztések, 
javítások, szépítések a körzetünk-
ben. A szerviz utak felújítása már 
évek óta zajlik és most, hogy ismét 
esős volt az idő, elmentem és sze-

mélyesen néztem meg, mennyire 
sikerült megoldani a vízelvezetést 
a Gyöngyharmat Óvoda környé-
kén. Már az is bizakodással töltött 
el, hogy nem érkezetek panaszos 
telefonok, e-mailek, amik ilyenkor 
szoktak, de a látottak is bizonyí-

tották számomra, hogy nem csak 
szebb és jobban használható lett a 
terület, nem csak bővült a parkolá-
si lehetőség, de a pocsolyák is el-
tűntek. Bizonyára ez hosszú távon 
is így marad, mindannyiunk nagy 
örömére. 

Folyamatosan érkeznek a lakos-
sági bejelentések, kérések példá-
ul veszélyes fák, kátyúk, töredezett 
lépcsők, megromlott állagú sport-
pálya ügyében. Ezeket folyamato-
san egyeztetve az illetékes ügyin-
tézőkkel igyekszem minél előbb 
javíttatni. Ami gyors intézkedést 
igényel az a Casalgrande térre ve-
zető lépcsők állapota. 

Már többször és több formában 
jeleztem ennek sürgősségét, így 
biztos vagyok benne, hogy hama-
rosan eredményről számolhatok 
be Önöknek. 

A Nap utcai régi sportpálya, me-
lyen gyermekkoromban még mi is 

fociztunk, elég rossz állapotba ke-
rült, a kerítése már balesetveszé-
lyes, ezért itt is felújítást kértem. 
Információim szerint hamarosan 
hálóra cserélik majd a veszélyes 
drótokat, így nem csak a baleset-
veszély, de a hangos zörgés is eny-
hülhet majd.

Továbbra is dolgozom a Fillér 
utcai járda felújítás befejezésén, a 
Fő út felé vezető kis köz burkolatá-
nak megújításán is, illetve a továb-
bi parkoló bővítésen, fásításon, vi-
rágosításon, padok kihelyezésén.

Nagy lelkesedéssel látom az el-
készült szabadtéri edzőpályát a 
Kőrösi parkban, remélem sokak le-
lik benne örömüket. 

Minden évben nagy boldogság 
számomra a Városi Gyermeknap, 
amely a közeli Katona dombon ke-
rül megrendezésre. Nekünk Lakó-
telepieknek ez egy könnyen elér-
hető, s gyermekeinknek nagy örö-

met szerző rendezvény, melyben 
magam is szívesen veszek részt. 
Az első tizenkét ilyen rendezvényt 
még főszervezőként, az utóbbia-
kat pedig segítőként is kiemelt fi-
gyelemmel kísérem!

Felhívom a figyelmüket a Du-
nakeszi Applikáció használatára, 
mert gyorsan, eredményesen le-
het ezen keresztül felhívni az ille-
tékesek figyelmét az intézkedést 
igénylő napi meghibásodásokra, 
valamint jó tájékozódási lehetőség 
városunk ügyeivel, programjaival 
kapcsolatban is!

Továbbra is várom a jelzéseiket 
azon ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 
06 27 542-805 vagy a 06-70-337-
16-06 számon, hétköznap 8-19 
óra között, levélben pedig a Garas 
utca 4. szám alatt és természete-
sen személyesen is.

Üdvözlettel:
Seltenreich József

4. sz. választókörzet 
képviselője

a lakótelep szíve

Kedves Lakótársaim!

A Széchenyi utca útburkolatá-
nak felújítására az Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be. A munkála-
tok azonban hamarosan elkezdőd-
nek. Többen jelezték, hogy a házi-
orvosi rendelőnél szinte teljesen 
lekopott a gyalogátkelő felfesté-
se. Megkerestem emiatt a Műsza-
ki osztály vezetőjét, Somodi István, 
aki tudott a problémáról, de az új-
rafestés csak az útburkolat felújítá-
sa után történik meg. Jó hír, hogy 
új gyalogátkelő fogja segíteni a 
közlekedését Széchenyi utca-Tisza 
utca kereszteződésében. 

A Toldi utcai játszótérre járó gye-
rekek szülei már korábban megke-
restek, hogy a pálya köré hasznos 
lenne egy háló, mely a kirepülő 
labdákat megfogná. A hálót meg-
rendelte az Önkormányzat, a fel-
szerelésére is rövidesen sor kerül. 
Ennek örülnek majd a focizó gye-

rekek is, mert nem kell messzire 
szaladni a labda után, de hasznos 
lesz az ott játszó, hintázó kicsik-
nek is, mert nem kell félni, hogy 
egy-egy erős labda esetleg eltalál-
ja őket. 

Gondolom, már többen olvas-
ták az interneten, hogy június 1-től 
a Nyugati pályaudvartól induló éj-
szakai buszjárat nemcsak érin-
ti Dunakeszit, hanem több útvo-
nalon keresztül hagyja el telepü-
lésünket. A járat a következő ut-
cákat érinti: a Szent István úton 
jön be a településre, a Bajcsy-
Zsilinszki úton és a Fóti úton vé-
gighaladva bekanyarodik a Határ 
útra majd a Rákóczi utcán folytat-
ja az utat, a Szent Imre térnél a Kos-
suth utcán halad tovább, a  Szé-
chenyi utcára bekanyarodva a 
Váci Mihály utcán, a Berzsenyi Dá-
niel utcán megy, végül a Madách 
utca, Tábor utca, Béke út, Barát-
ság utcán haladva, visszakanyaro-

dik a Fő útra, s úgy megy át Gödre.  
A Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz 
Béla utcai csomópont egyre ve-
szélyesebb akár  a járművek, akár 
a gyalogosok számára. A csomó-
pont átépítése engedélyezteté-
si eljárás alatt van, remélhetőleg 
még ebben az évben megkapjuk 
az engedélyt.

A választókerületben lakó ke-
rékpárosok jelezték, hogy az út-
testet keresztező vízelvező rácsok 
balesetveszélyesek, mert a kerék-
pár kereke beszorulhat a rácsok 
közé, s a gyanútlan kerékpáros na-
gyot eshet. Somodi Istvánnal, a 
Műszaki osztály vezetőjével meg-
beszéltük a problémát. Azt a vá-
laszt kaptam tőle, hogy fokozato-
san ki fogják cserélni ezeket a rá-
csokat más típusúra, mely nem 
okozhat balesetet.   

Az ősszel telepítésre kerülő fák, 
cserjék igénylését már lehet nálam 
e-mailen jelezni a következő ada-
tok megadásával: név, lakcím, tele-
fonszám, fa/cserje darabszáma.  A 
táblázatot folyamatosan töltöm ki, 
máris több jelentkező van. Várom 
a további kéréseket, hogy minél 

zöldebb legyen környezetünk. Az 
alábbi fafajtákból lehet választa-
ni: gömbjuhar, gömbkőris, gömb-
szivar, gömbakác, vérszilva, babér-
meggy, cserjék, tuja.  A legtöbb 
tuja érzékeny többféle gombára, 
kórokozóra, ezért érdemes meg-
fontolni a tuja telepítését. 

Ismét felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy a közvilágítással kap-
csolatos problémákat közvetlenül 
a karbantartást, javítást végző cég-
nél jelezzék. A város azért kötötte 
meg így a szerződést, hogy kiiktas-
sák az ügymenetet lassító feleket. 
A cég és elérhetőségei az alábbiak:

Eurovill Kft. 06-80/980 030, 
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.
hu.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli és 
írásbeli jelzéseket, észrevételeket. 
Kérem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel. 

Telefonos elérhetőségem: 
+36/20 9377653

Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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körzeti képvi  selőink jelentik

Bár a nyári hónapok a szabadságok-
ról, pihenésről szólnak, azonban a 
beruházási munkálatok ilyenkor ha-
ladnak a legjobb ütemben, valamint 
a városi rendezvényeket is már a sza-
bad ég alatt élvezhetjük. 

A Tisza utcában, valamint a Király-
hágó utcában az Önkormányzat út-
szegélyt épített a megfelelő vízelve-
zetés érdekében.

A Toldi utcai Sparnál a kitaposott 
útszakasz helyére járda épült annak 
érdekében, hogy segítse a Szent Er-
zsébet Katolikus Óvodába, valamint 
az üzlethez közlekedő lakosok biz-
tonságát. 

Az Önkormányzat a Szent Imre 
tértől már felújította a Rákóczi utat 
az ivóvízhálózat rekonstrukciójával 
együtt, és a jövő-beli tervek között 
szerepel a Rákóczi út fennmaradó 
szakaszának felújítása is, a Klapka ut-
cától a Határ útig. 

A Repülőtéri út felújítási- és a ke-
rékpárút kialakítási munkálatai pár 
napos útlezárással, valamint korlá-
tozással jártak, azonban a beruházá-

sa kapcsán már csak az utolsó simítá-
sok vannak hátra. Bízom benne, hogy 
a felújítás nagy segítség lesz az arra 
közlekedőknek, valamint jómagam 
kerékpáros lévén biztosan ki fogom 
használni az új bicikliutat a nyár fo-
lyamán. 

Az új bölcsődénk szeptemberben 
megkezdi működését Alagligeten, 
az összekötő út építése a nyári hóna-
pok alatt megvalósul. Ezzel párhuza-
mosan pedig jó hír, hogy már a mel-
lette épülő új, alagligeti óvoda építé-
si munkálatai is elkezdődtek. Szépen 
haladunk! 

Rendezvények tekintetében júni-
usban sem fogunk unatkozni. A szept-
ember 8-9-i hétvégén veterán-és légi 
járművekkel telt meg a Dunakeszi Re-
pülőtér a V4 Air Show, veteránjármű-
és retro találkozó keretén belül. Jú-
nius 15-én, szombaton a hagyomá-
nyokhoz híven ismét megrendezésre 
kerül a Köröndi Koncert a művelődési 
központ mögötti területen, a Jármű-
javító Intézet teraszán, a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásában.  

A magyar filmek kedvelőinek figyel-
mébe ajánlom a június 29-én, a Kato-
nadombon megrendezendő Piknik 
Mozit. 17 órától a gyermekeket me-
seolvasással várják, 18 órakor a Vu-
kot, 20 órától pedig a népszerű Kin-
csem című magyar filmet élvezheti a 
nagyközönség a szabad ég alatt, óri-
ás kivetítőn. 

A körzetet érintő kérdésekkel, kéré-
sekkel kapcsolatban várom megkere-
séseiket az alpolgarmester@dunake-
szi.hu e-mail címen. 

Üdvözlettel:

Erdész Zoltán
alpolgármester, 

10. sz. választókörzet 
képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!

Az elmúlt időszakban több fontos 
változás történt a 2. számú válasz-
tókörzetemben. Lakótársaimmal 
együtt nagyon örülök annak, hogy 
a Kolonics György utcában elkészült 
a jelentős gyalogos forgalmat lebo-
nyolító járda, melynek megvalósítá-
sát sokan szorgalmaztak biztonsá-
gos közlekedésük érdekében. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy a kivite-
lező jó színvonalon valósította meg a 
beruházást. 

Ugyancsak jelentős igény fogalma-
zódott, hogy az otthonaikba, a keres-
kedelmi egységbe tartó, illetve a Ba-
rátság úton sétáló gyalogosok vé-
delmében építsen gyalogos átkelőt 
– zebrát – az önkormányzat a Barát-
ság útról nyíló Kolonics György utca 
elején. Felkérésemre Somodi István, 
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály vezetője 

arról tájékoztatott, hogy elindítja a 
fejlesztést elősegítő folyamatot, ám 
gyors megoldás nem várható, mivel 
több szakhatóság szakmai vélemé-
nye, jóváhagyása szükséges a zebra 
megépítéséhez. 

Ugyancsak jó hír az itt élőknek, 
hogy a Barátság út 2/B melletti terü-
leten három facsemetét ültettek, ki-
egészítve a járdát övező fasort. 

Az Önkormányzat Jogi- és pénz-
ügyi Bizottságának a legutóbbi ülé-
sén napirenden szerepelt a Barátság 
út 26. számban élő mozgássérült ké-
résére a megkülönböztetett jelzés-
sel ellátott parkolóhely felfestésé-
nek pénzügyi fedezete iránti kérel-
me, amit a bizottság támogatott. Ezt 
követően azt kértem a városüzemel-
tetési osztály vezetőjétől, hogy a ki-
vitelezéssel egyidejűleg fessék újra a 
Barátság út 16. számú épületnél lévő 

mozgássérültek részére fenntartott 
parkolót is. Ugyancsak kértem, hogy 
a Barátság út 22-24-26. számú épü-
let előtt lévő parkolókat is fessék újra, 
frissítsék fel a kulturált parkolás elő-
segítése céljából. 

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

kárpáti zoltán: parkolók újrafestését, új zebra építését szorgalmazom 
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Ritzl Károly

06-20/9462-226

ritzl.karesz@gmail.com

Medencés Karesz 

Hívjon bizalommal!

Medencés
Karesz 

Facebook

Medencés
Karesz 

Facebook

- generál kivitelezés,
- beüzemelés / téliesítés, 
- fóliázás, 
- gépészeti szerelés, 
- karbantartás,
- takarítás, 
- vegyszerezés. 

az önkorMányzat ígéretének eleget téve – Miszerint 2019 
végére Minden házi orvosi rendelő MegúJul – a napokban 
feJeződ(tek)nek be a liget utcai orvosi rendelő felúJítási 
Munkálatai, ahol helyet kap a Mentőszolgálat is.

MáJus utolsó hétvégéJén leaszfaltozták a városi kerékpárút-hálózat legúJabb, közel egy kiloMéteres szaka-
szát, aMely a fóti út és a repülőtér között épült. 

Az orvosok visszaköltöz-
tetésére június elején 
kerül(t)sor, ezt követő-

en a lakosok újra igénybe vehe-
tik a már megújult házi orvo-
si rendelőt. A pontos dátumról 
az önkormányzat honlapján – 
www.dunakeszi.hu - lehet tájé-
kozódni.

Az épület bővítése és felújí-
tása mellett elkészültek az új 
parkolók is, melyeket az orvosi 
rendelő két szomszédos ingat-
lana előtt is kiépítettek. Új bur-
kolatot kapott a járda is. Az is 
újdonság, hogy itt kap elhelye-
zést a mentőállomás is. 

Az új beruházással együtt 
új aszfalt burkolatot ka-
pott a kerékpárút mel-

lett haladó Repülőtéri út, amely-
lyel együtt kiépült a csapadékvíz 
elvezetőrendszer is.

Még nem festették fel az útburko-

lati jeleket, a szakemberek a kerék-
párútba csatlakozó utcák bekötő ré-
szén dolgoznak, be már jól kirajzo-
lódik az új kerékpárút. 

A Szent István Általános Iskolá-
hoz és a repülőtérhez vezető új ke-
rékpárút csatlakozik a Fóti úti ke-

rékpárúthoz, amely a biztonságos 
közlekedés érdekében - a vele pár-
huzamosan haladó Repülőtéri út-
tól eltérően - szintbéli különbség-
gel épült.

V. I.
Fotó: KesziPress

Júniusban újra fogadják 
a pácienseket a felújított 
Liget utcai rendelőben

Újabb szakasszal bővült 
a városi kerékpárút-hálózat
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Passa Gábor 
városi főépítész

Interjú Passa Gábor városi főépítésszel

- Milyen hatásköre van a városi fő-
építésznek az építési tevékenységekre, 
a szabályok betartatására?  

- Az építési előírások változásával az 
egyedi építések tekintetében vélemé-
nyezési jogkört kapott a polgármester 
a településképi rendeleten keresztül. 
Ezek részben az építési engedélyezé-
seket megelőző településképi vélemé-
nyezések, részben az engedélyhez nem 
kötött építési tevékenységekkel kap-
csolatosak. Ezen döntéseket szakmai 
véleményemmel támogatom. Fontos-
nak tartom felhívni a figyelmet, hogy 
ezen  vélemények alapvetően városké-
pi szempontból vizsgálják az adott épí-
tést, az egyéb építési jogszabályoknak 
való megfelelést (építési törvény, or-
szágos és helyi előírások) ettől függet-
lenül be kell tartani. 

- Kisebb átalakításoknál, változta-
tásoknál mi a szabály?

- Érdemes kisebb homlokzati válto-
zásokkal járó átalakítás tekintetében is 
áttanulmányozni a településképi ren-
deletet, amelyben tételesen fel vannak 
sorolva az engedélyezéshez nem kötött 
építési tevékenységek, amelyeket meg-
előzően településképi bejelentést kell 

tenni. Javasolt a tájékozódás, hogy ne 
kelljen később talán nagyobb befek-
tetéssel átalakítani az épületet. Gon-
dolok itt többek között klíma külté-
ri egységek elhelyezésére, Gyártelepen 
az ablakokat, spalettákat érintő válto-
zásokra.

- Milyen eszközei vannak a város-
kép formálásához?

- A városkép pozitív befolyásolásá-
nak eszközei közé tartozik pl. a fás szá-
rú növények védelme. Sok beruházás-
nál jellemző hozzáállás, hogy a köny-
nyebb kivitelezés érdekében kivágják 
a meglévő faállományt „majd ültetek 
másikat” felkiáltással. Egy kifejlett 20-
40 éves fát azonban nem lehet pótolni 
pár facsemetével sem megjelenésben, 
sem annak pozitív hatásaiban. Ezen a 
tendencián szeretne változtatni Duna-
keszi Város Önkormányzata. Ezen kí-
vül több felmérés is indult, melyek a 
városképet rontó – nem engedélyhez, 
de településképi bejelentéshez kötött 
- tevékenységek feltárására irányul és 
a szabálytalanságok visszaszorítását 
tűzi ki céljául.

- A közelmúltban egy átfogó akciót 

indított az önkormányzat a közterü-
leten hagyott roncsautók, a szabály-
talanul parkoló gépjárművek felszá-
molása érdekében, hogy megőrizze a 
pozitív városképet.   

- Valóban fontos még kitérni a köz-
területi parkolásra is. A lakásokhoz, 
egyéb rendeltetési egységekhez tartozó 
gépjárműveket alapvetően saját telken 
belül kell elhelyezni és a burkolt felü-
letekről nem juthat ki a csapadékvíz 
a közterületre. Erre egyrészt az egy-
re szélsőségesebb esőzések csapadék-
kezelési nehézségei, másrészt a talaj 
egészséges vízháztartásának fenntar-
tása miatt van szükség. Ennek érdeké-
ben kerülni kell a gépkocsik közterü-
leten történő parkoltatását, amit előbb 
utóbb burkolt felület kialakítása is kö-
vet. Ez ellen fel lehet lépni hivatali esz-
közökkel is, de bárki, aki változtatni 
kíván az ingatlana előtti közterületen, 
tegye fel magának azt a kérdést, hogy 
„mi lenne, ha minden ingatlantulajdo-
nos így tenne”. Amennyiben tetszik az 
elképzelt eredmény valószínűleg má-
sok is követik a példáját és pozitívan 
változik a város élhetősége.

(B. Szentmártoni)

dunAkeszi hAzánk egyik legin-
tenzívebben feJlődő települé-
se, ArculAtánAk Formálását 
Jelentősen Meghatározzák 
Az országos és helyi éPítészi 
szAbályok, melyek szAkmAi 
előkészítésében Jelentős fel-
AdAt hárul A város mindenkori 
főépítészére. passa gábor vá-
rosi főépítészt - interJú soro-
zatunk Második részében – az 
éPítési tevékenységekkel kAP-
csolAtos Fontos tudnivAlók-
ról kérdeztük. 

Közérdek is az építési 
szabályok betartása 
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A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola igazgató-
ja elmondta, hogy a túrák 
alkalmával igyekeztek be-

mutatni a diákoknak Erdély termé-
szeti szépségeit, építészeti értékeit, 
az etnikai sokszínűségére és vallási 
különbözőségekre fókuszálva. 

- Gyulafehérvár és környéke ki-
válóan alkalmas erre, akár, mint a 
Szent István alapította Erdélyi Püs-
pökség székvárosa vagy a későbbi 
Erdélyi Fejedelemség fővárosa, akár, 
mint a szász-magyar-román vidékek 
csomópontja és meg kell még említe-
ni Torockót, a székely szigetet is. Kö-
zelben van a Remete-szoros és kör-
nyéke, ahol Erdély legrégebbi román 
ortodox kolostora található. Mivel a 
református közösség vendégei vol-
tunk, így természetesen szóba ke-
rült Erdély vallási sokszínűsége, az 
itt élő népek szerepe a reformáció el-
terjedésében – folytatja. - Ez a tema-
tika vezérel bennünket, s ennek ke-
retében igyekszünk a gyerekeknek 
bemutatni a történelmi helyszíne-
ket, Erdély kultúrtörténeti gazdagsá-
gát. Útjaink különlegességét az adja, 
hogy minden alkalommal találko-
zunk a szórványban élő magyar diá-
kokkal, közös programokat, vetélke-
dőket szervezünk.  

Kárpáti Zoltánné elmondta; Gyu-

lafehérváron sajnos száz diákja sincs 
a magyar iskolának. Az osztályok 
létszáma 6-8, a nagyobbaké 10-12 fő, 
hiszen már nagyon kevés a magyar-
ság aránya ezen a vidéken. 

- Ebben az évben tovább bővítet-
tük a gyerekek interaktív készsé-
gét is interaktív kérdőívek segítsé-

gével, melyeket előzetesen le kellett 
tölteniük mobiljaikra, majd külön-
böző mobil alkalmazásokkal tudtak 
vele tovább lépni. Az út másik kü-
lönlegessége, hogy fizikai munká-
val is igyekszünk az ottani - legin-
kább a gyulafehérvári magyar refor-
mátus - közösség hasznára lenni. Az 
idén is több templom környékét tisz-
títottuk, takarítottuk ki. A gyerekek 
az alvinci 13. századi Árpád korabe-
li templom kertjét szépítették meg 
gyomlálással és egyéb kerti mun-
kával, valamint a marosszentimrei 
templomot, aminek a belső felújítá-
sában már több éve részt veszünk. 

Az igazgató asszonytól megtud-
tuk, hogy meglátogatták a környék 
Árpád-kori templomait. Elmentek 
Magyarigenbe is, ahol a hatalmas 
barokk templom elvarázsolta a gye-
rekeket és meg tudták idézni Bod Pé-
ter alakját a sírkertben. A templom 
Bethlen szárnyában még Bethlen 
Gábor fejedelem is megfordult. 

- Magyarigen másik vonatkozá-

sa nagyon szomorú eseményhez, az 
1848-49-es forradalom erdélyi vé-
rengzéséhez kapcsolódik, amikor a 
felhergelt románok nemzetiségi cé-
loktól fűtve legyilkolták a falu és a 
környékbeli magyar települések la-
kosságának zömét. Ekkor kezdődött 
el a magyarság jelentős fogyása, így 

kerültek többségbe a románok. De 
hogy ne csak a szomorú események-
re emlékezzünk, elvittük a gyereke-
ket Nagyenyedre, jártunk a Bethlen 
Gábor Kollégiumban, emlékeztünk 
az alapító fejedelemre, és koszorút 
helyeztünk el iskolánk névadója, Kő-
rösi Csoma Sándor emléktáblájánál. 
Innen tovább mentünk Torockóra, 
ahol a gyerekek csak magyar szót 
hallottak, megtapasztalták, milyen 
egy magyarsziget. Felmentünk a 
torockószentgyörgyi várhoz, ezt kö-
vetően pedig Torockót a mobilalkal-
mazás segítségével fedeztek fel a di-
ákok. Hazafelé Kolozsvár érintésével 
érkeztünk, sétáltunk a házsongár-
di temetőben, ahol nagyon sok jeles 
magyar nyugszik, köztük Apáczai 
Csere János és Kriza János reformá-
tus püspök. A kincsesvárosban meg-
néztük Mátyás király és Bolyai Já-
nos szülőházát, és város központjá-
ban fellelhető magyar emlékhelye-
ket. Tartalmas, szép utunk volt. 

Vetési Imre

- a határtalanul nyertes pályázatunknak köszönhetően 2019. MáJus 1-5. között erdélyben túráz-
tunk negyven hetedikes diákkal és a négy kísérő tanárral gyulafehérváron és környékén. az 
egykori történelMi településen, alvincon volt a bázishelyünk, ahonnan a teMatikusan felépített 
prograM szerint indultunk a csillagtúrákra – táJékoztatta lapunkat kárPáti zoltánné. 

Határtalanul 
– Barangolás a Tündérkertben

Látogatás 
a nagyenyedi 

Bethlen Gábor 
Kollégiumban, 

ahol a diákok 
megkoszorúztak 

az alapító 
fejedelem 

szobrát és az 
iskola egykori 
diákja, Kőrösi 

Csoma Sándor 
emléktábláját

A Kőrösi diákjai "elfoglalták" a torockószentgyörgyi várat
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A művelődési központ 
bejáratánál az évfor-
dulóra meghirdetett 
rajzverseny legjobb 

alkotásait mutatták be. A gála-
műsorra a fővárosi Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium két kórusa, a Lágy-

mányosi Bárdos Lajos Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola 
énekkara érkezett. Jelen voltak 
a Bárdos család tagjai közül Bár-
dos Ágota, Bárdos Beáta és Bár-
dos Imre. A Dunakeszi Tanker-
ületi Központot Eich László tan-
kerületi igazgató képviselte. 

Várhelyi Máté 7. osztályos ta-
nuló fanfár szólója jelezte az ün-
nepség kezdetét, majd Mihály 
Gyuláné intézményvezető kö-
szöntötte a nagy számban meg-
jelent közönséget. 

– Engedjék meg, hogy megkü-
lönböztetett tisztelettel üdvözöl-
jem körünkben Szakáll László-
né Lujzi nénit, iskolánk nyugal-
mazott igazgatónőjét. Az ország-
ban elsőként, 1989. május 20-án 
az ő kezdeményezésére vette fel 
iskolánk Bárdos Lajos nevét. A 

névfelvétel tökéletesen illeszke-
dik az intézmény fő profiljához, 
az emelt szintű ének-zene okta-
táshoz, amelynek megteremtése 
szintén Lujzi néni nevéhez kötő-
dik. Ettől az évtől kezdve tartjuk 
minden év májusában a Bárdos 
Napokat, amelynek legfonto-
sabb eseménye a Bárdos Gála. A 
névfelvétellel együtt új hagyo-
mány teremtődött, amelyet meg-
őrzünk, viszünk tovább, hiszen 
fontos üzenete van. Az összetar-
tozás, az együttműködés, egy-
más tisztelete, a színvonalas, lel-
kiismeretes munka intézmé-
nyünk alapértékei azóta is. Mind 
a két név kötelez: Bárdos Lajosé 
és Lujzi nénié egyaránt. 

A továbbiakban elmond-
ta az intézményvezető asszony, 
hogy 1990-ben Tapolcán ren-
dezték meg először a Bárdos is-
kolák országos találkozóját s e 
hagyomány folytatása a mos-
tani esemény. Köszöntötte az 
alsóerdősori és lágymányosi is-
kolák igazgatóit, Móri Árpád-
nét és Kerekes Jánost, valamint a 
vendég kórusok karnagyait. 

A beszédet követően Bárdos 
Lajos Napfényes utak című da-
lára bevonult az iskolazászló, 
melyre Szakáll Lászlóné emlék-
szalagot kötött.            

A műsorvezetői tisztet Mo-
nokiné Papp Zita töltötte be. 
Az énekkarok bemutatkozását 
a dunakeszi intézmény Bimm-
bamm-bomm Kicsinyek Kórusa 
nyitotta meg Pohl István és Cser-
nyik Balázs vezényletével. A sort 
az alsóerdősori iskola Kicsinyek 
kórusa folytatta Takács Réka ve-
zetésével, majd a lágymányosi 
tanintézmény Kicsinyek Kóru-

sa lépett fel, karvezetőjük Laka-
tos-Koncz Erika volt. Őket követ-
te az alsóerdősori intézmény fel-
sős zenei kórusa Pintér Eleonóra 
vezényletével, végül következett 
a dunakeszi Cantemus Kórus, 
ugyancsak Pohl István és Cser-
nyik Balázs vezetésével.

Parádés kórusmuzsikát hall-
gathattunk. Valamennyi ének-
kar rászolgált arra, hogy Bár-
dos Lajos zenei örökösei lehesse-
nek, hiszen műsorválasztásuk – 
melyben a klasszikus „irodalom” 
műveit és kortárs szerzők, ese-
tenként különösen érdekes, for-
mabontó alkotásait szólaltatták 
meg – önmagában is rendkívül 
igényes volt. Emellett karveze-
tőik színvonalas munkája ered-
ményeként szinte „stúdiószintű” 
megszólalással ragadtatták el a 
közönséget.   

Az színvonalas gálaműsorban 
az énekkari produkciók között a 
dunakeszi intézmény egykori és 
mai diákjai is színpadra léptek. 

Kovács Zoltán pedagógiai asz-
szisztens Keresztury Dezső Kö-
szöntő a 85 éves Bárdos La-
josnak című versét adta elő. A 
mű az egykori névfelvételi ün-
nepségen hangzott el. Szépen 
szólt a 2.a zenei osztályosok 
furulyaösszeállítása. Rábaközi 
néptánccal rukkolt elő az 5.a osz-
tályosok ezüst minősítésű tánc-
csoportja (Fk: László Mónika). A 
kiemelt arany minősítésű Lilio-
mok Énekegyüttes, azaz a hete-
dikes Agócs Lili és Hirtling Lilla 
a „Tiszán innen, Dunán túl” or-
szágos énekverseny döntőjére 
készülnek. Egy rövid etűdöt mu-
tatott be a Moderntánc csoport 
(Fk: Teklesz Andrea). Az Árgyé-

lus Citeraegyüttes Laczkóné Fo-
dor Zsuzsanna és Kovács Lász-
ló vezetésével dél-alföldi dalokat 
szólaltatott meg. Skócia kék ha-
rangjait idézte fel bravúros elő-
adásában az iskola egykori tanu-
lója, számos hazai és nemzetközi 
zenei verseny előkelő helyezettje, 
Flaskay Bence harsonaművész, 
akit zongorán kísért Korényi Ju-
dit. A műsorfolyamot a sokolda-
lúan tehetséges Pálcza Zsombor 
nyolcadikos tanuló zongorajáté-
ka zárta Liszt Ferenc Desz dúr 
Consonlation című kompozíció-
ja előadásával (Fk: Dr. Domosz-
lai Erzsébet). Az említett műsor-
számok a kórusprodukciókhoz 
hasonlóan magas színvonalúak 
voltak, bizonyítva, hogy a duna-
keszi tanintézményben a zenei 
nevelés mellett más művészetek 
is fontos szerepet töltenek be az 
oktatásban. 

A gálaműsor zárásaként em-
lékplakettek, oklevelek átadásá-
ra került sor. Elismerésben ré-
szesültek többek között a tan-
testületben harminc éve dolgozó 
pedagógusok, a korábbi igazga-
tók, Szakáll Lászlóné, Horváth-
né Szentléleki Katalin és Szilágyi 
Katalin, sok évtizedes lelkiisme-
retes munkájáért Dr. Fenyő Fe-
rencné, Terbe Józsefné valamint 
karnagyi munkájáért a nyugál-
lományba vonuló Kertészné Hid-
végi Zsuzsanna. Az összkar Deák 
Bárdos György, valamint Bárdos 
Lajos egy-egy művének eléneklé-
sével fejeződött be az idei, rend-
hagyó Bárdos Gála. A jubileum 
alkalmával a Bárdos iskola év-
könyvet jelentetett meg. 

Katona M. István
A szerző felvételei

nagyszabású gálaMűsorral és a 
regionális iskolák találkozóJá-
val ünnepelte MáJus 16-án a voke 
József attila Művelődési központ-
ban a kossuth-és (posztuMusz) 
Magyar örökség-díJas Jeles zene-
szerző, karnagy, zenetudós nevé-
nek harMinc évvel ezelőtti fel-
vételét a dunakeszi bárdos laJos 
áltAlános iskolA. 

Színvonalas 
Bárdos Gála

Mihály Gyuláné
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Rendőrnap és gyerekek? A vá-
lasz kézenfekvő, ugyanis vá-
rosunk rendjének és nyugal-
mának őrei sok egyéb felada-

tuk mellett a gyermekek biztonságára 
is naponta ügyelnek. És e felelősség-
teljes munka elismerésére is sor ke-
rült ezen a délelőttön. Az ünnepélyes 
eseményen Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő köszöntőjében kiemelte, 
hogy az elmúlt egy évben a városban 
harmincnyolc százalékkal csökkent a 
bűnesetek száma. Köszönetet mondott 
azért a munkáért, melyet rendőreink a 
városért és a környező településekért 
végeztek. Különösen fontos az ifjúság-
védelem területén végzett munka.

Dióssi Csaba polgármester hangsú-
lyozta, hogy a kitüntetetteken keresz-
tül köszönet illeti a Dunakeszi Városi 
Rendőrkapitányság teljes személyi ál-
lományát az utóbbi években végzett 
eredményes munkáért. Hangsúlyozta, 
hogy az utóbbi évtizedekben folyama-
tosan sikerült a rendőrségnek megta-
lálni azt az összhangot, amellyel a pol-
gárok jogainak megtartása mellett a 
közbiztonságot a legmagasabb szint-
re emelték.

A rendőrkapitányság állományból 
öten részesültek elismerésben. Duna-
keszi Város Képviselőtestülete Serfő-
zőné Kozma Ilona rendőr alezredes ré-
szére Dunakeszi Közbiztonságáért ki-
tüntetést adományozta. Az elismeré-
seket Tuzson Bence és Dióssi Csaba 
adta át.

A rendőrség a nap folyamán kerék-
páros ügyességi versennyel, fegyverze-
ti és kutyás bemutatóval, páncélozott 
harcjárművel és egyéb a testület mun-
káját reprezentáló programmal von-
zotta az érdeklődő sokaságot. 

És persze a „civil” szórakoztató ren-
dezvényekben sem volt hiány. A nagy-
színpadon sorra mutatkoztak be vá-
rosunk táncos és sportos közösségei, 
melyeken nagyrészt a legfiatalabb kor-
osztály jeleskedett. A Dunakeszi Kon-
certfúvósok Szilágyi Szabolcs Balázs 
vezényletével, filmdalokkal szórakoz-
tatta a hallgatóságot. 

Újdonság volt az önkormányzat 

kezdeményezésére a fotófal. Akik a fal 
előtt emlékfelvételt kívántak készíttet-
ni, profi fotográfussal ezt megtehették 
és a felvételt kérésre a Programiroda 
elküldi számukra.  

Se szeri, se száma nem volt mind-
azoknak, akik kitöltötték a tombola-
cédulákat, reménykedve, hogy értékes 
nyereményeket vihetnek majd haza. 
A kiállítókat – köztük többek között 
a Révész István Helytörténeti Gyűjte-
ményt, a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesületet és az Út a le-
hetőségekhez Alapítványt – érdeklő-
dők sokasága kereste fel. És teljes volt 
a nagyüzem a népi játékoknál, ugyanis 
itt zajlott a gyereknapi ötpróba. 

Mindezeken túl az ingyenes és fize-
tős játékok előtt is hosszú sorok vára-
koztak, mint ahogy a megszomjazott 
és megéhezett családok is találtak ked-
vükre való inni és ennivalót. 

Külön látványosság volt a megáradt 
Duna s a vízben lévő csúszdákat, hin-
tákat, pihenő padokat sokan megörö-
kítették telefonjaikkal.   

A nap fénypontja pedig az Alma 
Együttes és a Tompeti és Barátai kon-
certjei voltak. Fergeteges bulijaikkal 
ők zárták az idei gyermeknapi mulat-
ságot. 

Katona M. István  
A szerző felvételei

nyarat idéző napsütés és Meleg, Mindez adott volt ahhoz, hogy 
többtízezer dunakeszi gyerekes család válassza vasárnapi 
prograMJának a katonadoMbon a MáJus 26-i városi gyerek- és 
rendőrnapot.

Gyereknap 2019 
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Itt volt az ország 
legnépszerűbb 
tetkós történelem 
tanára, Jocó bácsi 
is, aki fergeteges 
rendhagyó 
történelem órát 
tartott

- Az öt éve működő közkedvelt prog-
ram ötletgazdája a Felelős Szülők Is-
kolája Alapítvány, amely a kormány 
jelentős támogatásának köszönhető-
en nívós és elismert múzeumokat „vi-
szi el” az iskolákba. A program célja, 
hogy a diákok körében népszerűsítse a 
múzeumokat, és azok rendkívül érté-
kes kínálatát interaktív foglalkozások 
keretében bemutassa – mondta érdek-
lődésünkre Fenyő Rita, a Kőrösi iskola 
igazgatóhelyettese. 

- Honnan jöttek, milyen múzeumok 
mutatkoztak be?

- Talán kevesen tudják, hogy az ala-
pítvány 150 múzeummal működik 
együtt. A programba pályázattal lehet 
bekerülni. Idén nyolc iskolát válasz-
tottak ki, ahová ellátogatnak a muze-
ológusok, akik számos értékes, nagy 
becsben őrzött eszközt, emléktárgyat 
is bemutatnak a fiataloknak. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy mi is bekerül-
hettünk a nyolctagú „csapatba”, hoz-
zánk is eljöttek a szakemberek. A teljes 
felső tagozat részt vett a programban. 
Egyébként mindig az adott iskolára 
szabják, hogy hány múzeum látogat el 
az intézménybe. Iskolánkba a szolnoki 
repülőmúzeum, a balatonfüredi Zsi-
dó Kiválóságok Háza, az MTVA Rádió 
és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a pá-
lyaválasztást elősegítő Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
az 1848/49-es szabadságharc témakö-
rét középpontba állító pákozdi Kato-
nai Emlékpark érkezett. Itt volt az or-
szág legnépszerűbb tetkós történelem 
tanára, Jocó bácsi, aki fergeteges rend-
hagyó történelem órát tartott. Termé-

szetesen nem maradhatott ki a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum sem, mun-
katársai segítségével kiderült, hogy 
igazságos volt-e Mátyás király, ugyan-
csak nagy sikere volt a Da Vinci TV 
mozisaroknak is.

- Milyen hatással volt a program a 
gyerekekre?

- Azt tapasztaltam, hogy teljes mér-
tékben a mai gyerekek igényeit szol-
gálja ki a programsorozat. A múze-
umpedagógusok pontosan tudják, 
hogy mivel lehet felkelteni az érdek-
lődésüket. Koncentráltan figyeltek, 
használták a Tabletet, digitális játé-
kokkal játszottak, láthatóan nagyon 
élvezték a programokat. Ugyanak-
kor lexikális tudásanyagot is kaptak 
mellé, amit a játékok végén, teszteken 
kontrolláltak.  

- A Kőrösi iskoláról közismert, 
hogy nyitott intézmény, bizonyság 
erre a múzeumi program is. Minden 
évben megrendezi a városi helytörté-
neti vetélkedőt, kötődnek a helyi érté-
kekhez is. A program keretében meg-
szerzett ismereteket hol és mikor lehet 
majd kamatoztatni?

- Akár már holnaptól lehet…! So-
kat beszélünk róla, hogy az oktatás-
nak hol van a helye, milyen felada-
tai vannak? Azt kinyilatkoztathatjuk, 
hogy az oktatás feladata a múltat a je-
lennel összekötni. A hagyományokat 
ápolnunk kell, viszont muszáj a jövő-
ből is mutatnunk a gyerekeknek, ha 
azt akarjuk, hogy olyan tudást kap-
janak, amivel az életben előre fognak 
tudni haladni. 

- Ma már tényként rögzíthetjük, 
hogy az internet valósággal magá-
hoz vonzza a gyerekeket (is). A múze-
umi programokban viszont a régmúlt 
tárgyi és szellemi értékeit ismerhetik 
meg. Hogyan lehet a két végpont kö-
zött felépíteni az érdeklődés hídját? 

- Winkler Márta iskolaalapítót idéz-
ném: „Nagyon jó dolog a Tablet, de 
nem tud érezni.” Ezek a programok 
érezni tanítják a gyerekeket. Érzik, 
hogy pl. milyen a fegyver fogása, kö-
zösséget építenek, akkor tudjuk a di-
gitális eszközöket használni, ha meg 
vannak a szociális képességeink, és 
azok fejlődnek. Ezek a programok 
pont ezt kapcsolják össze. Sajnos nem 
tudom, hogy az országos program ke-
retében más múzeumok is eljönnek-e 
majd hozzánk. De azt remélem, ha 
csak két-három kolléga azt mondja; 
mostantól az élmény alapú pedagógi-
ával többet fog foglalkozni, akkor már 
megérte, hogy részvevői lehettünk a 
Mozaik múzeumtúrának. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

az elMúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik MúzeuMtúra 
iskolai edukációs prograMJa az idei esztendő tavaszán is útnak 
indult és MáJus 21-én dunakeszire, a kőrösi csoMa sándor általá-
nos iskola felső tagozatos diákJaihoz is Megérkezett. 

Egy napra „nemzeti” 
múzeum nyílt a Kőrösiben
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Városunkban Dobos Gá-
bor nevét szinte minden 
gyerek ismeri, következe-
tességéről rengeteg törté-

netet lehet hallani. Elismert és ked-
velt dzsúdóedző.  Sok gyermeknek 
mutatott már helyes utat és a szülők 
hálásak munkájáért. Vele beszélget-
tünk Dunakesziről.

- Gábor, meséljen olvasóinknak, 
mi az, ami motiválja önt a munká-
jában?

- A dzsúdó több mint sportág, ez 
életforma. Önbizalmat ad és az irá-
nyítás képességét fejleszti. Életünk 
során millió döntést kell meghoz-
nunk nap, mint nap, ehhez pedig 
bíznunk kell magunkban. Az egye-
sület négy alappillére: az alázat, a 
becsület, a kitartás, és a tisztelet. 
Ezek az elvek vezetnek, ezek szerint 
élek és oktatok, mert a dzsúdó nem 

csak a test edzését szolgálja, hanem 
az életre is felkészít. Megtanítja, ho-
gyan kezeljük a nehézségeket.

- Ezek alapján milyennek látja 
Dunakeszit? 

- Négy évvel ezelőtt, személyesen 
Dióssi Csaba polgármester úr kért fel, 
hogy a Dunakeszi Sport Modell ke-
retein belül, a város több iskolájában 
kezdjem el oktatni a dzsúdót. Óriá-

si megtiszteltetésnek éreztem. Pol-
gármester úr és az idősebb fia ko-
rábban a tanítványom volt, így tö-
kéletesen tudta, hogy milyen jellegű 
oktatást fognak kapni Dunakeszi kis-
diákjai. A küzdősportok bekerülése a 
kerettantervbe sok szempontból na-
gyon hasznos. A keleti filozófiában a 
hagyományok tisztelete és megőrzé-
se az alap. A város életében is azt lá-
tom, hogy erre nagy hangsúlyt fektet-
nek, hiszen rendkívül fontos vissza-
térni és ápolni értékeinket, tovább-
adni a jövő generációjának, hogy egy 
egészséges lelkületű, jobb világot te-
remthessünk. Évek óta, városi szinten 
kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyermekek sport általi nevelésére, hi-
szen mint tudjuk, a sport nem csak az 
izomzatunkra és az állóképességünk-
re van jó hatással, hanem nagyon fon-
tos jellemformáló eszköz is.

- Öt gyermekes édesapaként mit 
gondol a városunkról?

- A gyermekek hamar felnőnek 
és elkezdik bontogatni szárnyaikat. 
Számomra nagy büszkeség, hogy a 
régi, alvó kisvárosból, a lehetősé-
gek nagyvárosa lettünk, mégis meg 
tudtuk őrizni a városunkra min-
dig is jellemző családcentrikussá-
gát. Közel van Pest, mégis sok a he-
lyi sportolási és szórakozási lehe-
tőség, szeretem Dunakeszit. Apa-
ként örülnék, ha több helyen lenne 
térfigyelőkamera. Bár tudom, hogy 
Dunakeszin kiemelkedően jó a köz-
biztonság, mégis jobb lenne, ha a la-
kótelepen, a Kőrösi park környékén 
is lenne megfigyelő kamera. Ahogy 
jobb az idő, a fiatalok egyre több 
időt töltenek kint, összeverődnek, 
bandáznak és hangoskodnak az éj-
szakába nyúlva. Egy időnként meg-
jelenő rendőrautónak komoly visz-
szatartó ereje lenne.

- Gyermekekkel foglalkozó, fele-
lős nevelőként, hogy látja, mivel le-

„Az én Dunakeszim”
A FENTI CíMMEL INDíTOTT ROVATUNKBAN VÁROSUNK JELES POLGÁRAI BESZÉLNEK A 
KÖZEL 765 ÉVES DUNAKESZIHEZ, NEGyVENKÉT ÉVES VÁROSUNKHOZ FűZŐDŐ KÖTŐ-
DÉSüKRŐL, MINDENNAPJAIKRÓL, ÖRÖMEIKRŐL, MIKÖZBEN AZT IS ELMONDJÁK, HOGy 
MILyEN TERüLETEN SZERETNÉNEK TOVÁBBI FEJLESZTÉSEKET, VÁLTOZÁSOKAT, ELŐRE-
LÉPÉST A KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN. EZÚTTAL EGy ÖTGyERMEKES DZSÚDÓEDZŐ, DoBoS 
GáBor FEJTI KI GONDOLATAIT, AKI ÓRIÁSI SZAKMAI TAPASZTALATOKAT SZERZETT AZ 
EGyKORI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK BIZTONSÁGI TESTŐRCSAPATÁNAK TAGJAKÉNT. KÉRDÉ-
SEIRE DIóSSI CSABA POLGÁRMESTER VÁLASZOLT.

Sólyom László 
egykori 

köztársasági 
elnök testőreként 

Dobos Gábor és a Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-
bajnok cselgáncsozó, aki bemutatót tartott Dunakeszin
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A polgármester válaszol
hetne még javítani a városi lehető-
ségeket?

- A Dunakeszi Sport Modell or-
szágos szinten egyedülálló program 
és nagy sikerrel működik már 4 éve, 
és még sok lehetőség lenne tovább 
fejleszteni, kibővíteni. Az én legna-
gyobb problémám az, hogy olyan 
nagy a lakossági   igény, hogy egye-
dül lassan kevés leszek, illetve nagy 
szükség lenne arra, hogy az egye-
sületünknek legyen egy helye egy 
sportcsarnokban vagy egy új iskolai 
tornacsarnokban. Jó lenne, ha nem 
csak iskolai tornatermekben tanít-
hatnék, ahol a befogadóképesség 
miatt sokaknak kell nemet monda-
nom.

- Dióssi Csabát kérdezem. Pol-
gármester úr, tudjuk, hogy ön aktív 
sportember és Dunakeszi a sportok 
városa. Hogyan tovább Dunakeszi 
Sport Modell? 

- Városunkban mindig is aktív 
sportélet volt, számos sportos te-
matikájú rendezvényt szervezünk. 
Fontos célkitűzésünk, hogy egy-
re több gyermekkel ismertessük és 
szerettessük meg a sportot, hiszen 
sokakkal együtt magam is azt val-
lom, hogy a sport formálja a jelle-
met, edzi a testet, erősíti a mentális 
állóképességet. Az egészséges élet-
módra nevelést már érdemes gyer-
mekkorban elkezdeni. Rendszere-
sen kapom a visszajelzést a szülők-
től, hogy a Dunakeszi Sport Modell 
4 évvel ezelőtt egy fontos kezde-
mény volt, a helyi lakosság igényé-
re reagáltunk akkor is, most is, te-
hát folytatjuk!

Büszkeséggel tölt el, hogy a Test-
nevelési Egyetemen is bemutat-
ták. A programnak köszönhetően 
a gyermekeket eredményesen terel-
jük az intézményesített sport felé. 
Az óvodások és az általános iskolák 
alsó évfolyamainak tanulói évente 
váltakozva, összesen hét különböző 
sportággal ismerkednek meg. Szak-
értő edzők vezetésével heti rend-
szerességgel, a tanrendbe beépítve 
szervezünk foglalkozásokat a lelkes 
kis résztvevőknek.

Önkormányzatunk kiemelt céljai 
közé tartozik, hogy a város lakos-
ságának elérhető közelségben mi-
nél több sportolási lehetőséget biz-
tosítsunk. A mi fejlesztési irányunk 
egyértelmű: Dunakeszi olyan város 

legyen, ahová szép, tiszta és bizton-
ságos környezetbe érkezhetnek haza 
az itt lakók, és ahol örömmel töltik 
el a szabad idejüket is.

- Meg tudja-e erősíteni polgár-
mester úr, hogy újabb uszoda és 
tornacsarnok épül Dunakeszin? 
Ha igen, mikor?

- Tudjuk, hogy a nagy sportolási 
igény és a magas létszámok miatt, 
főleg a téli időszakban jelenik meg 
az egyre növekvő helyigény. Ennek 
megoldása érdekében, az idei év-
ben elkezdődik a Magyarság Sport-
pályán egy sportcsarnok, a Fóti úti 
sporttelepen egy edzőcsarnok épí-
tése, továbbá a nyár folyamán telje-
sen felújítjuk a Harcművészeti Köz-
pontot.

Mostanra elkészült az új közép-
iskolai koncepció, ami tartalmaz 
egy kéttannyelvű gimnáziumot és 
egy szakgimnáziumot informati-
kai, gazdasági és műszaki terüle-
teken történő képzésekkel. Hosszú 
távú terveinkben valóban szerepel 
két új tornacsarnok és egy új uszo-
da építése is, ami további lehetősé-
geket biztosít nem csak a Dunake-
szi Sport Modell bővítésére, hanem 
a lakosság igények kielégítésére is. 
Terveinket, a miniszterelnök úr tá-
mogatásra méltónak találta, a nyár 
folyamán kormány elé kerül a kon-
cepció megvalósulását támogató 
határozat.

- Mit gondol a felvetett térfigyelő 
kamerák bővítéséről és a város je-
lenlegi közbiztonságáról?

- Dobos Gábor tizennyolc évig 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
Köztársasági Őrezredénél, Sólyom 
László köztársasági elnök biztonsá-
gi testőrcsapatában szolgált, észre-
vételét szakmai tapasztalata miatt is 
érdemes megfontolni.

Büszke vagyok rá, hogy Dunake-
szi az egyik legbiztonságosabb vá-
ros az országban, annak ellenére, 
hogy természetesen itt is előfordul-
nak szabálysértések, olykor bűncse-
lekmények. Az elmúlt évek intéz-
kedéseinek köszönhetően azonban 
a bűncselekmények száma a felé-
re csökkent. A lakosság biztonság-
érzetének megerősítése érdekében, 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság-
gal együttműködve, Önkormány-
zatunk hetente nyilvánosságra hoz-
za az adott időszak közbiztonsági 
ügyeit, amit honlapunkon folyama-

tosan nyomon követhetnek. Min-
den rendőrségi szolgálatban három 
járőr mozog városunk közterülete-
in, ez 24 órás, demonstratív rendőri 
jelenlét. Ennek is köszönhető, hogy 
a közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma ötödik éve folyama-
tosan csökken.

Az itt élők igényeire reagálva és 
lakosaink nyugalmát szem előtt 
tartva fontos megjegyezni, hogy 
városszerte közterületi térfigyelő 
rendszer működik, amely jelenleg 
126 db kamerából áll. Az idei évben 
további 30 térfigyelő kamerával bő-
vítjük a rendszert és jövőbeli terve-
inkben is szerepel a további bővítés.

- A közbiztonsági mutatók mel-
lett más, Dunakeszit érintő népe-
sedési mutatók is napvilágot láttak 
mostanában az országos sajtóban 
is. Tud erről?

- Igen, a jövőnket erőteljesen meg-
határozó folyamat népesedési mu-
tatóiról van itt szó. E szerint Duna-
keszi egyike annak az 5 járásnak, 
amelyben többen születnek, mint 
amennyien meghalnak. Középtá-
von Dunakeszi maradhat az  egyet-
len, ahol a  születések kontra halá-
lozások tekintetében alapvetően po-
zitív demográfiai folyamatok érvé-
nyesülhetnek. Ez számomra egyet 
jelent: fenntartható fejlődési pályán 
vagyunk. Vagyis azok a fejlesztési 
tervek és lehetőségek, amelyek jelen-
leg is az asztalomon vannak, fontos 
és indokolt fejlesztések hiszen látha-
tóan lesz rá kereslet hosszú távon is.

Sziráki Helga
(Az írás megjelent 

a dunakeszipost.hu-n.)

Dióssi Csaba: 
számunkra 
nagyon fontosak 
a lakossági 
vélemények és 
visszajelzések
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az elMúlt évek történései 
Arról árulkodnAk, hogy A 
dunakeszin élő nyugdíJaso-
kat nagy közMegbecsülés és 
szeretet övezi, akik igen Ak-
tív közösségi életét élnek, 
Melynek kitelJesedéséhez 
sok segítséget kapnak az ön-
kormányzAttól, A rendezvé-
nyeknek otthont Adó intéz-
Ményektől.

régtől Meglévő szép hagyoMány, hogy a dunakeszi 
nyugdíJas kiránduló klub vezetése ünnepi rendezvény 
keretében köszönti a tagság édesanyáit, nagyMaMáit 
és dédszülőit, valaMint a kerek évfordulós születés-
naposokat. ez alkaloMMal MáJus 15-én kétszáztízen 
Jöttek el a voke József attila Művelődési központ szé-
Pen megterített, virágokkAl díszített színháztermébe.  

Szépkorú lakótársaink két 
nyugdíjas közösségben – a 
Dunakeszi Nyugdíjas Ki-

ránduló Klubban és az Őszi Nap-
sugár Nyugdíjas Klubban – vehet-
nek részt különböző programok-
ban. Mindkettőnek a József Attila 
Művelődési Központ biztosította a 
működésükhöz szükséges helyisé-
geket, ám az Őszi Napsugár Nyug-
díjas Klub tagsága az önkormány-
zatnak köszönhetően a Dunakeszi 
Szakorvosi Rendelőintézet mellett 
megvásárolt egykori családi ház-
ban folytathatja tevékenységét, 
melyet május 21-én vettek ünne-
pélyesen birtokba.

A jeles eseményre meghívott 
vendégeket és a klub tagjait He-
gedűs Kornélia, az Őszi Napsu-
gár Nyugdíjas Klub vezetője meg-
hatóan kedves szavakkal köszön-
tötte, az otthon, a meghitt emberi 
kapcsolatok jelentőségét hangsú-
lyozva. 

Külön elismeréssel és köszö-
nettel beszélt arról a segítő és tá-
mogató együttműködésről, mely-
lyel Dióssi Csaba polgármester és 
Csoma Attila, a József Attila Mű-
velődési Központ igazgatója hosz-
szú éveken át hozzájárult a klub 
zavartalan működéséhez. Kijutott 
a köszönetből dr. Pál Miklósnak, 
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelő-
intézet igazgatójának, Wolfort Ti-
borné ügyvezetőnek és Szabó Ildi-
kónak, a szociális ágazat vezetőjé-
nek is, akik két éve befogadták és 
mindenben támogatják a rende-
lőintézethez tartozó klub műkö-
dését. 

Dióssi Csaba polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hogy a vá-
ros életében meghatározó szere-
pet töltenek be a nyugdíjas klu-

bok, melyek tagjai rendkívül ak-
tívak, különösen azok, akik a 
nappali klub életében szinte min-
den nap jelen vannak. 

- Ők azok, akik a legjobban sze-
retnek közösségi életet élni – tet-
te hozzá a városvezető, aki szerint 
a két nyugdíjas klub Dunakeszi 
nagyértéke. – Örülök, hogy ön-
kormányzatunk korábban meg-
vásárolta az SZTK melletti csalá-
di házat, melyet az intézmény fel-
adatainak ellátására szántuk, ám 
az élet úgy hozta, hogy az Őszi 
Napsugár Nyugdíjas Klub tagsá-
ga számára tudunk egy kényelme-
sebb, egészségügyi intézmény kö-
zeli otthont biztosítani, amellyel 
igazán jó ügyet szolgálunk – fo-
galmazott Dióssi Csaba. 

Hegedűs Kornélia érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy öröm-
mel költöztek be az új otthonuk-
ba, bár a művelődési központban 
is jól érezték magukat, ám ott az 
idős embereknek körlépcsőn kel-
lett megközelíteni a klubot, ami 
nehézséget okozott. 

A klub hétfőtől péntekig reggel 
nyolctól délután négyig fogadja a 
20 fős tagságot, akik átlag életko-
ra 74 év. A klubban töltött napok 
beszélgetésekkel, kártyázással 
telnek, havonta 2-3 alkalommal 
szerveznek kirándulásokat. Ked-
den és csütörtökön viszont játé-
kos, zenei, irodalmi foglalkozáso-
kat tartanak, amit nagyon élvez-
nek a klubtagok. 

A nappali klub étkezést nem 
biztosít, ám az új otthon felavatá-
sát a közösen főzött ízletes gulyás-
sal ünnepelték meg. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Zenével kezdő-
dött a program 
Schiller Gyu-

la komponált ide illő 
zeneszámot és hozzá 
egy videoklipet is ké-
szített. Zupka Sándor 
klubvezető köszöntő-
jében sorolta, mi min-
dent köszönhetünk az 
édesanyáknak. Ör-
kény István gondola-
tait idézte: „Szerete-
tük átlát a hegyeken… 
Egy léghajót is elkor-
mányoznak a szeretet erejével, ha 
rajta utazik a gyermekük…” 

– Az ünnepek közül az anyák 
napja áll legközelebb a szívünk-
höz, mert a legerősebb emberi 
kapcsolat anya és gyermeke kö-
zött létezik, és életünkben ez a 
legfontosabb – mondta üdvözlő 
beszédében Dióssi Csaba. Majd 
arról szólt, hogy a születéstől a 
felnőtté válásig az édesanya min-
dent megtesz gyermekéért, gyer-
mekeiért, s ezért nem vár köszö-
netet. Viszont a tiszteletet, szere-
tetet nagyon fontos viszonozni az 
édesanyának. 

– Dunakeszin mindent megte-
szünk, hogy a gyerekek már kis-
koruktól érezzék ennek az ünnep-
nek a jelentőségét. Például a város 
segítségével az óvodások hazavi-
hetnek egy-egy cserepes virágot 
megköszönteni az anyukát. Ré-
gen a tisztelet magától értetődő 
volt, talán még sokan magázták 
is a szülőket. Mostanra mintha ez 
a tisztelet megkopott volna, és ta-
lán felnőttként jönnek rá a mai fi-
atalok, hogy ez a tisztelet kijár az 
édesanyának.  

Végezetül a polgármester kéré-
sére felvételről elhangzott a jól is-
mert, örökzöld, „Úgy szeretném 
meghálálni…” kezdetű dal Ko-
vács Kati előadásában, majd egy-
egy cserép virággal kedveskedett 
az ünnepelteknek.

Az ünnepi műsort – melyet 
Radvánszki Edit konferált – első-
ként a 14 éves sokoldalú Pálcza 

Zsombor, a Farkas Ferenc Művé-
szeti Iskola növendéke, Dr. Do-
moszlai Erzsébet tanítványa zon-
gorán Liszt Ferenc Harmadik vi-
gasztalás című művét adta elő, 
majd Mozart Figaró házassága 
című vígoperájából énekelt egy 
áriát. A klub énekkarának szép 
előadását – benne Elekes Mónika 
szólóját – követően Filip Futaky 
Hanna és Balogh Gyula közös 
énekszámát hallgathattuk. A ver-
senytáncos házaspár – Back Judit 
és dr. Lassó Attila – a tőlük meg-
szokott magas színvonalon mu-
tatta be az angolkeringőt. A klub-
tagok műsorát követően a meg-
lepetés vendég, a Csillag Születik 
2012-es televíziós verseny győzte-
se, a Simándy József-díjas opera-
énekes, Mészáros János Elek mű-
sora szórakoztatta a közönséget.   

A kerek évfordulósok ünnep-
lésével folytatódott a program. A 
szépkorúakat az énekkar egy dal-
lal, Varga Teri egy verssel, Mészá-
ros János Elek a 134. zsoltárral 
köszöntötte. Ezt követően a pol-
gármester tortákkal, Csoma At-
tila virágokkal, a klubvezető pe-
dig névre szóló fényképes emlék-
lapokkal ajándékozta meg az ün-
nepelteket.

Következett az estebéd, majd 
kötetlen beszélgetéssel, zenével és 
tánccal fejeződött be az emlékeze-
tes nap.

Katona M. István
A szerző felvétele

Új otthonukat ünnepelték 
a nyugdíjasok

Anyák napi 
és születésnapi köszöntő
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„A templom így használatba került a hívek legnagyobb örömére”

75 éve szentelték fel 
a Jézus Szíve-templomot
az építési Munkálatok 1942. őszén kezdődtek Meg, 1943. nyarán Már álltak a teMploM falai. 1944. 
Június 29-én, reggel hét órakor szentelték fel dunakeszi–Műhelytelep úJ teMploMát, aMely a Jézus 
szíve nevet kAPtA. 

A MÁV 1911-ben kezdte meg 
Dunakeszin egy új főmű-
hely és egy lakótelep épí-
tését. Az első világháború 

után számos, a trianoni határon kívül-
ről érkező család lelt itt új otthonra, de 
a Budapest istvánteleki főműhelyből 
szinte a teljes személyzet is ide tele-
pült át. A főműhely vezetője 1926-tól 
Lányi Ferenc lett. Az itt élők nagy ré-
sze katolikus vallású volt, de a telep túl 
messze feküdt a Szent Mihály-temp-
lomtól, ezért 1928-ban külön egyház-
község alakult. A miséket a művelő-
dési ház nagytermében, majd az MÁV 
Elemi Iskola alagsorában kialakított 
szükségkápolnában tartották meg. 
1929-ben kértek és kaptak engedélyt 
egy orgona megépítésére, amelyet a fő-
műhelyben késztettek e, és 1930. júni-
us 1-jén Serédi Jusztinián hercegprí-
más, esztergomi érsek (1927–1945) ál-
dott meg.

Lányi Ferenc mindent megtett 
azért, hogy Műhelytelepnek templo-
ma legyen. Erre végül 1940-ben kap-
tak engedélyt. Az új templom terve-
it Pázmándy István, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem adjunktusa készítette 
el. Az építési munkálatok 1942 őszén 

kezdődtek meg vitéz Katona Mihály 
építőmester, Balogh György építő és 
Urbán József alagi főpallér vezetésével. 
Az alapkőben a templom alapító ira-
tát, továbbá pénzérméket helyeztek el. 
1943 nyarán már álltak a templom fa-
lai, a belső kialakításához a főműhelyi 
dolgozók nyújtottak segítséget. 

A Csík Lajos vezette asztalosmű-
helyben készültek a nyílászárók, a 
gyóntatószék, a sekrestyeszekrény, de 
a bejárati ajtók és a padok is. A laka-
tosműhely gyártotta az ajtózárakat és a 
díszvereteket. A két réz szenteltvíztar-
tó Zarnóczi Sándor, a templom előtti 
kandeláber Bartos Péter, a toronysisak 
Győrváry Ferenc és Kaposváry Gyu-
la bádogosok munkáját dicséri. A to-
ronysisak felemeléséhez egy különle-
ges szerkezetre volt szükség, amelyet 
Káldos Endre művezető tervezett. Az 
áldoztatórácsot, a jelzőcsengőt, a hús-
véti gyertyatartót és a virágtartókat 
Wetzl Ferenc és Kállós György főmű-
helyi díszkovácsok készítették. A be-
járati ajtó feletti Jézus Szíve sgraffito-
kép Szanka József aranyozómester 
munkája. 

A templom belső, fából készült be-
rendezési tárgyait, így a padokat is 

Csizmadia Károly faszobrász irányí-
tásával készítették. A Mária-oltárt és 
a szószék faragványait Antal A. Jó-
zsef iparművész készítette. A temp-
lom belsejének festését Csetényi An-
tal iparművész tervezte meg, és az el-
készítés főkoordinátora is ő volt. Irá-
nyítása alatt a főműhelyi kőművesek, 
illetve Szanka József aranyozómester 
dolgozott.

A templom felszentelését illető-
en „Végre június 29-ében állapod-
tunk meg reggel 7 órában. A püspök 
úr a MÁV sínautóbuszán megjelent, 
ugyancsak Budapestről az igazgató-
ság népes küldöttségben. A szentmi-
se és benedikálás s utána a reggeli si-
mán folyt le, környékünket kikerülték 
a bombázók. Rajter Lajos karnagy kü-
lön misét írt ez alkalomra, melyet a 
Magyarság férfiénekkara nagyszerű-
en adott elő.”

A hívek használatba vették hőn áhí-
tott templomukat, de annak tornyát és 
főhajóját hamarosan találatok érték, 
amelyek restaurálása az idei évben zá-
rul le.

Dr. Kerekes Dóra történész
a révész István Helytörténeti  

Gyűjtemény vezetője

Pázmándy István templomterve (1940) A Jézus Szíve-templom napjainkban
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TANÉVZÁRÓ 
MÉRLEG 

a Művészeti 
Iskolában 

A fenti rövid össze-
foglaló azt is jelzi, 
hogy Farkas Pál in-
tézményvezető elé-

gedett lehet a művészeti iskola 
munkájával. 

– Munkánk sikerét jelzi, 
hogy városunkban rendkívül 
nagy az érdeklődés képzéseink 
iránt – mondta az intézmény-
vezető. – A legutóbbi Csalá-
di napon is már lehetőség volt 
felvételi meghallgatásra jelent-
kezni, amellyel sokan is éltek. 
Helyhiány miatt valószínű-
leg most sem tudunk minden 
arra érdemes diákot felvenni. 
A megnövekedett igényt a le-
endő Művészetek Háza tudja 
majd enyhíteni.

– Ha minimálisan is, de nő a 
pedagógus létszámunk, így ter-
veink szerint ősztől új, nagy-
bőgő szakot is tudunk indí-
tani. Valamikor a nagynevű 
művész, Pege Aladár oktatott 
nálunk. Országosan hiány mu-
tatkozik nagybőgősökből, s ha 
alapfokon nem kezdjük el taní-
tani és megszerettetni a leendő 
növendékekkel ezt hangszert, 
ez tartósan megmarad, s így 
megnehezíti a zenekarok mun-
káját. Ha kevés óraszámban is, 
de a népzene tanszak bővítését 
és a magánének tanszak erősí-
tését tervezzük.      

Az intézményben a művé-
szeti oktatás szerves része a pá-
lyára irányítás. Minden művé-
szeti iskolának rangot adnak 
az országos és régiós versenye-
ken elért eredmények. Orszá-
gos kamarazenei versenyeken, 
hegedűfesztiválon, regionális 
és országos zongoraversenyen, 

megyei rézfúvós versenyen, 
ütőhangszeres fesztiválon ér-
tek el kiváló helyezéseket a nö-
vendékek. Kiemelkedő ered-
ményekkel büszkélkedhetnek 
a grafika szakosok és a színját-
szók. Számos sikeres fellépés-
sel jeleskedtek a táncművésze-
ti szak (balett, néptánc és mo-
dern tánc) növendékei. Ezek az 
eredmények a szaktanárok ki-
váló felkészültségét is bizonyít-
ják. A tehetséges növendékek 
közül többen középfokú szak-
képzésben folytathatják művé-
szeti tanulmányaikat.  

– Zongorista növendékeink 
számára idén is megrendeztük 
az iskolai versenyt, amelyen 
pozitív tapasztalatokat szerez-
tünk. A többi tanszakon is sze-
retnénk bevezetni ezt a meg-
mérettetést, mivel ezek a ver-
senyek arra motiválják a gye-
rekeket, hogy még nagyobb 
intenzitással tanulják válasz-
tott hangszerüket.  

– Folyamatos feladatunk, 
hogy a városban lévő gyerme-
kekhez eljusson az élő zenei él-
mény. A növendékeink töb-
bek között úgy vállalnak eb-
ben részt, hogy óvodások szá-
mára „Oviscsalogató” címmel 
hangszeres bemutatókat tarta-
nak tanáraik vezetésével. Na-
gyon fontos, hogy Dunakeszi 
Város Önkormányzata felka-
rolta a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekart, ugyanis a támogatá-
suk lehetővé teszi, hogy éven-
te kétszer tarthat a tanintézmé-
nyekben ismeretterjesztő kon-
certeket, amellyel a művészeti 
iskolánk tevékenységét is nép-
szerűsítjük. Arra törekszünk, 

hogy lehetőség szerint minden 
gyermek tudomást szerezzen 
arról, hogy városunkban alap-
fokú művészeti képzésre van 
lehetősége.

Az intézményben a képzés 
mellett a felnőtt lakosság szá-
mára is rendeznek művésze-
ti programokat. Népszerű a 
„Találkozások” sorozat, mely-
nek keretében rangos művésze-
ket hívnak meg koncertezni. A 
„Zene és Képzőművészet” so-
rán városi és országosan ismert 
képzőművészek rendszeresen 
rendeznek tárlatot. Az Opera 

Kaland rendezvénysorozat ré-
szeként az Opera Nagykövetei 
beszélnek pályafutásukról, és 
egy-egy opera keresztmetszetét 
is levetítik.  

– A város kulturális életében 
való jelenlétünket bizonyítja az 
is, hogy évek óta részt veszünk 
az augusztus 20-i ünnepi mű-
sorokban. 

A sikeres tanévet záró ün-
nepséget június 17-én 18.00 
órától rendezik meg a Radnóti 
Miklós Gimnázium aulájában. 

Katona M. István 
A szerző felvétele

a dunakeszi bolgár neMzetiségi önkorMányzat a bol-
gár írásbeliség megAlkotóiról vAló megemlékezés, vA-
laMint a bolgár kultúra napJa alkalMából MáJus 25-én 
ünnepséget rendezett a voke József attila Művelődési 
központban.

A város bolgár család-
jai mellett eljöttek a 
Dunakeszi Nyugdí-
jas Kiránduló Klub, 

valamint a „Duna Összefűz” 
Nemzetiségi Klub tagjai is. 
Kirov Gábor elnök köszöntője 
után Kállai László, a nemzeti-
ségi klub tagja tartott előadást 
Cirill és Metód, a bolgár (cirill) 
ABC megalkotóinak munkás-
ságáról. A két szentté avatott 
tudós filozófiáját idézte: „Az 
írás és olvasás Isten által bizto-
sított jog”.

A történeti előadás után Be-
reczné Csillag Mária, a Radnó-
ti Miklós Gimnázium magyar 

tanára két bolgár költő ide illő 
versét olvasta fel, Kirov Gábor 
fordításában. 

A délután folyamán a bol-
gár vendéglátás keretében a je-
len lévők bőséggel fogyaszthat-
tak a jellegzetes scsebap kol-
bászból. 

A rendezvény zárásaként a 
művelődési központ színház-
termében színvonalas koncer-
tet adott a Meszecsinka (Hol-
dacska) Együttes. A tíz éve 
működő zenekar a múlt évben 
elnyerte világzenei kategóriá-
ban a Fonogram díját. 

Katona M. István

Bolgár ünnepség  

sikeres tAnévet zárhAt A dunAkeszi FArkAs Ferenc AlAP-
fokú Művészeti iskola. száMos országos és régiós Mű-
vészeti versenyen értek el rAngos helyezéseket A te-
hetséges növendékek. Most tartJák az intézMényben a 
tanszaki vizsgákat. az eredMényességüket Jól MutatJa, 
hogy második AlkAlommAl nyerte el Az iskolA Az Akkre-
ditált kiváló tehetségpont Minősítést.
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Júniusi programok

2019. június 7-én pénteken 
18:00 órától tekinthető meg az 
Országos Vasutas Fotókiállítás, 

melyet 2019. június  21-ig 
tekinthetnek meg az érdeklődők 

munkanapokon, 9:00-17:00 
között. 

Június 21., péntek: 12-18 óra 
között VÉRADÁS 

      Június 27., csütörtök 18:00 
óra ÖNVETÜLET – Peti Sándor 

fotóművész retrospektív kiállítás 
megnyitója

JÚLIUS havi programok

július 1-5. hétfő-péntek 
8:00-16:00 óráig

Angol tábor

Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ

Információ: info@nyelvijatszohaz.
hu, 20/381-3271

július 8-12. hétfő-péntek 
8:00-16:00 óráig

Angol tábor
Helyszín: VOKE József Attila 

Művelődési Központ
Információ: info@nyelvijatszohaz.

hu, 20/381-3271

július 12. péntek 21:00 óra
KÖRÖNDI ESTÉK

Képeslap az új világból címmel 
koncert

a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral
A koncert megtekintése díjtalan!

Rossz idő esetén az előadás a VOKE 
József Attila Művelődési Központ 

Színháztermében kerül 
megrendezésre!

VOKE József Attila Művelődési 
Központ programajánló

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

Csapat EB-
bronzérem kumitében
MáJus végén a cseh kadan városában rendezték Meg a 
Xiv. korosztályos Jka európa-baJnokságot. a versenyre 
19 ország nevezett, ahol a dunakeszi lakos kArAkó ro-
lAnd két társávAl csAPAt kumitében iii. helyet szerez-
te meg mAgyArországnAk. 

A fiatal sportolók nagyon 
jól küzdöttek, de saj-
nos a döntőbe jutásért 

kikaptak a végső győztes oro-
szoktól – tudtuk meg az edző 
édesapától, Karakó Sándortól, 
akit külön büszkeséggel  tölt 
el, hogy a csapatból a fia volt a 
legügyesebb, ezért ő vehette át 
a kupát.

A sportember elárulta, hogy 
a közeli napok kihívásai között 
szerepelt a dunakeszi crazy5 
futás, melyben a klubjuk-
ból közel 40 fővel vettek részt, 
majd következik a szezon utol-
só versenye Hevesen. – De már 
most elkezdtük a felkészülést a 
szeptemberben megrendezés-
re világbajnokságra, melynek 

Portugália ad otthont. Nagy 
eséllyel pályázunk a kijutásra 
– mondta optimistán Karakó 
Sándor.
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Hajdú-Antal 
Zsuzsanna író

Egy fiatal dunakeszi író bemutatkozása 
a 90. Ünnepi Könyvhéten

idén Június 13. és 17. között iMMár 90. alkaloMMal kerül Megrendezésre az ünnepi könyvhét, a kor-
társ Magyar irodaloM legnagyobb szabadtéri ünnepe. a  hagyoMányos helyszín, a vörösMarty tér 
felúJítása Miatt ezúttal a dunakorzón, a vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen lesz, 
Ahol beMutatkozik egy tehetséges dunakeszi író, haJdú-antal zsuzsanna is. Az egykori mAgyAr 
nyelv és irodaloM szakos tanárt írói pályáJáról, sikereiről kérdeztük.

- A magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanár számára természetes, 
hogy szenvedélyes "szerelemmel" 
hódoljon a világirodalom klasz-
szikusainak, aki idővel maga is író 
lesz? 

- Az írás szeretete előbb játszott 
szerepet az életemben, mint a taná-
ri pálya, amin összesen egy évet töl-
töttem. Az évek során egyre komo-
lyabban érdeklődtem a magyar nyelv 
és irodalom iránt. Előbbi elkötele-
zett rajongójaként gyerekkorom óta 
fontosak számomra a nyelvi játé-
kok és bravúrok, a különböző stílu-

sok és azok keveredése.  Úgy gondo-
lom, Magyarországon az egyik leg-
nehezebb kihívás az írásból megélni, 
igen keveseknek sikerül, ebből kifo-
lyólag nekem is van főállásom: évek 
óta a nemzetközi szállítmányozás te-
rületén tevékenykedem, mellette pe-
dig, amikor időm engedi, vagy írok 
- jelenleg novellákat, rövidprózákat 
-, vagy azon töprengek, miről is ír-
hatnék. A világot is úgy látom, hogy 
mindenhol rejlik egy-egy jellegze-
tes hangulat, megragadásra váró 
pillanat vagy egy érdekes karakter, 
és a szerző csak a lehetőséget várja, 
hogy legközelebbi művébe építhes-
sen ezekből.

 - Mi volt az első élménye, mi ins-
pirálta arra, hogy gondolatait, a 
fantáziájában „életre kelt” szemé-
lyeket, történeteket megossza az ol-
vasóközönséggel?

- Egyértelműen az olvasmányél-
ményeim inspiráltak, majd a későb-
biekben még a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolában egymásnak írogat-
tunk történeteket a barátnőimmel. 
Kialakítottuk a saját kis fantáziavi-
lágunkat, csak nekem harmincéves 
korom után sem sikerült teljesen fel-
nőnöm. így hát író lettem.

- Milyen témák foglalkoztatják, 
milyen korosztályt szeretné írása-
ival, könyveivel megajándékozni? 
Írásait a könnyedebb, olvasmányo-
sabb, ám tanulságos alkotások jel-
lemzik, vagy a mélyen elgondolkod-
tató regények?  

- Eddig két regényem jelent meg a 
Ciceró Könyvstúdió gondozásában. 
Az első kötet a Léggömbök, folyta-
tása az Utánad címet viseli. Tizen-
hat éves kortól szoktam javasol-
ni a könyveket, hiszen ha besoro-
lásról van szó, a szereplők kora mi-
att az ifjúsági irodalom zsáneréhez 
köthetőek leginkább. Mivel hozzám 
is a realista irodalom áll a legköze-
lebb, törekedtem arra, hogy a főhő-
sök idealizálástól mentes, hús-vér, 

hibázni képes karakterek legyenek, 
akik a regény során szembesülnek 
tetteik következményeivel. A köny-
vekben helyet kap a barátság, a csa-
lád, a szerelem, a gyász, valamint a 
hazatalálás fontossága, ami a mai 
világban, valljuk be, nem feltétle-
nül a legkönnyebb feladat. Azt val-
lom, hogy annál jobb, minél szé-
lesebb réteg élvezni tudja a köny-
veket. Szerencsére vannak lelkes, 
egészen fiatal, valamint idősebb, 
nyugdíjas korú olvasóim is. Utánad 
című könyvemet egyébként több ol-
vasóm visszajelzése alapján a tizen-
nyolc éves korosztálytól értik és ér-
tékelik igazán, hiszen olyan témá-
kat érint, amelyekre bevallásuk sze-
rint egy kicsit jobban meg kell érni.

- Napjainkban milyen témájú re-
gényeken dolgozik? 

- A jövőben is realista irodalom-
mal szeretnék foglalkozni, és egy 
kicsit kilépni az ifjúsági irodalom 
keretei közül. Hogy ez miként va-
lósul, valósulhat meg, az még a 
jövő zenéje. 

- Íróként, de mint egykori tanár 
hogyan látja, az internettel, a kö-
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Tíz példázat – koncert
Jézus tanulságos, elgondolkodtató, provokatív történetei kü-
lönleges zenei környezetben elevenedtek Meg azon a koncer-
ten, Melyet MáJus 21-én rendeztek a dunakeszi szent mihály 
temPlombAn. 

A közönséget Kozsuch Zsolt 
atya plébános köszöntötte. 
„A zenében, a szent művé-

szetben is meg lehet fogalmazni az 
Istent, és azt, hogy mit akar üzenni 
számunkra” mondta, majd felolva-
sott egy idézetet Ludwig van Beetho-
ventől: „Tágítsd ki lelkemet, emeld 
fel a nyomasztó mélységből, ragadd 
el művészeteddel, hogy félelem nél-
kül törjön fölfelé tüzes lendület-
tel, mert csak Te, egyedül Te tudsz, 
egyedül Te vagy képes lelkesíteni.”    

A zenészek – Gryllus Dániel (ének, 
furulya, klarinét, citera, melodika), 
Smidéliusz Gábor (ének, gitár), Becze 
Gábor (nagybőgő), Huszák Zsolt (gi-
tár), a Luisiada Double Apáti Ádám 
(wurlitzer zongora, melodika), Pin-
tér Zsolt (mandolin) – által előa-
dott dalsorozat az ősforráshoz visz-
szatérve, mégis mai módon fogal-
mazta újra és tolmácsolta az evan-
géliumi tanítást, ahogy a szerzők 
korábbi bibliai dalai (Pál apostol, 

Hegyi beszéd, Zsoltárok) is tették.  
A példázatok szövegeit Sumonyi Zol-
tán József Attila-díjas költő alkotta 
meg s az egyes dalok megszólaltatá-
sa előtt Gryllus Dániel és Smidéliusz 
Gábor – aki egyébiránt a Deák téri 
evangélikus templom lelkésze – rö-
vid, „ráhangoló” bevezetőben fogal-
mazta meg az adott példázat értel-
mét. 

Az előadott példázatok: A magve-
tő, A farizeus és a vámos, Lázár és 
a gazdag ember, A számvetés, A té-
kozló fiú, Vak vezet világtalant, Az 
irgalmas szamaritánus, Példázat a 
magát felmagasztalóról, A visszauta-
sított meghívás, végezetül Példázat a 
tallérokról.   

A nagyszerű előadásban megszó-
laltatott dalsorozatot két éve mutat-
ták be, azóta számtalan alkalommal 
hangzottak el nagy sikerrel.

Katona M. István
A szerző felvétele

zösségi médiával fel tudja venni a 
versenyt a könyv, egy szépirodalmi 
mű? Egyáltalán mennyire jellemző, 
hogy meghívják író-olvasó találko-
zókra? Rohanó, befelé forduló vi-
lágunkban van még igény a tartal-
mas, elmélyült beszélgetésekre? 

- Én úgy látom, a könyvnek, adott 
esetben a szépirodalmi műnek nem 
feladata versenyre kelni a közössé-
gi médiával, hiszen jó esetben elté-
rő szerepet töltenek be, és ez egé-
szen addig van jól, amíg képesek 
vagyunk a fentieket helyén kezel-
ni. Az agyunk más területei aktivi-
zálódnak, ha a hírfolyamot görget-
jük, más, ha ponyvát olvasunk, és 
más, ha komolyabb műveket, esetleg 
szépirodalmat veszünk a kezünkbe. 
Természetesen azt vallom, hogy az 
utóbbira sosem volt nagyobb szük-
ség, mint most, amikor mindent ké-
szen, instant formában kap az em-
ber, és egy összetettebb mondat el-
olvasása már-már nehézséget okoz. 
Az igényesebb irodalom olvasásá-
val fejlődik a szókincsünk, a memó-
riánk, a képzeletünk, és nem mel-
lesleg kiszakadhatunk a szürke hét-
köznapokból. A filmekkel és soroza-
tokkal szemben a regények esetében 
magunk alkotjuk meg ezt a világot, 
az író a soraival csak fogódzót ad 
mindehhez.

- A jubileumi, 90. Ünnepi könyv-
héten melyik könyvét dedikálja? 

- A Léggömbök és az Utánad című 
könyvemmel leszek kint a Ciceró 
színeiben, és mindenkit nagy-nagy 
szeretettel várok.

- Köszönöm a beszélgetést! Bízom 
benne, hogy dunakeszi iskolái és a 
város olvasóközönsége is „felfede-
zi” az író Hajdú-Antal Zsuzsannát 
és könyveit! 

Vetési Imre
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- Üdvözöllek, Laci bátyám és kö-
szönöm, hogy fogadsz engem ottho-
nodban, itt, Dunakeszin.

- Érezd magad otthon nálunk. És 
hadd kezdjem rögtön egy kisebb érde-
kességgel. Ez az utca, ahol lakom, 1950 
előtt például Alaghoz tartozott, utána 
került csak Dunakeszi fennhatósága 
alá. Egyébként édesanyámék 1910-ben 
költöztek ide. És még egy érdekesség, 
ugye ismered Erdei Zsoltot?

- Hogyne ismerném! A tévéből is 
ismerem és annak idején az 1990-es 
évek végén évfolyamtársak voltunk a 
Testnevelési Egyetemen.

- No, hát ő nekem hosszú éveken át 
a szomszédom volt, nézd csak, itt van 
egy album, benne jó néhány fotót ta-
lálsz Zsoltról és van pár, amin mind a 
ketten rajta vagyunk. És hadd mond-
jak egy harmadik érdekességet is, ez 
mind benne van a megnyitási reperto-
áromban – ma (május 31-én) van Ma-
dár [Erdei Zsolt közismert beceneve – 
a szerk.] 45. születésnapja.

- Végül is a sakk és az ökölvívás 
rokon sportágak, hiszen mindkettő 
megmozgatja az agyat… Hadd kér-
dezzelek, Laci bátyám, hol, mikor 

születtél, hogyan indultál a sakkozói, 
sakkszervezői pályán.

- 1941. március 12-én születtem Új-
pesten, akkor Újpest még nem tarto-
zott a fővároshoz, önálló közigazgatá-
si egység volt. Biztosan hallottál róla, 
Józsikám, 1934-ben híres verseny 
volt Újpesten, Lilenthal Andor nyer-
te, Pirc, Flohr, Grünfeld, Stahlberg és 
Tartakower is játszottak rajta.

- Ez megdöbbentő, ilyen jól ismered 
a sakktörténelmet?

- Az az igazság, hogy készültem is 
egy kicsit, másfelől meg a sporttörté-
net, illetve a sakktörténet mindig is a 
kedvenc területeim voltak.

- És hogyan kerültél kapcsolatba a 
sakkozással?

- A sporttal gyermekkorom óta fog-
lalkozom, abból kiindulva, hogy az 
nem lehet rossz dolog, fegyelemre ne-
veli az embert, következetességre és a 
sakkjáték pedig a logikus gondolko-
dásra. 1948-ban, vagyis hét esztendő-
sen tanultam meg édesanyámtól sak-
kozni. Később az általános iskolában, 
a mai Széchényiben sakkból és atléti-
kából a legjobbak között voltam. 1951-
től a DVSE-be jártam teniszezni, az-

tán ’55-ben atlétizálni. Ez utóbbit ab-
bahagytam, mert ’59-ben a Nyuga-
ti Vasutasba mentem sakkozni és ott 
játszottam 1964-ig. Közben a Szege-
di Tanárképző Főiskolán politechnika 
szakot végeztem.

- Kik voltak a csapattársaid akkor, 
Laci bátyám, a Nyugati Vasutasban? 
Még ha azóta csaknem 60 év telt is el.

- Dely Péter, későbbi  magyar baj-
nok, nagymester volt a csapat vezér-
egyénisége, tőle rengeteget tanultunk. 
Nekem a vasutascsapat hazai pálya 
volt, ugyanis a vasútnál dolgoztam. 

- A tanítást fiatal korodban kezd-
ted el, úgy tudom.

- 1963-ban eszembe jutott, hogy jó 
lenne tanítani, mindig is szerettem a 
gyerekeket. Délutánonként, miután a 
járműjavítóban végeztem, mentem a 
3-as iskolába tanítani, segédkezni in-
gyen. Hamarosan ugyanebben az is-
kolában – már főállásban – tanítottam 
technikát és fizikát is. Később kézilab-
da szakkört indítottam, majd beindí-
tottam a labdarúgást és a sakkot is. 
Aztán 1978-ban a hármas iskola tan-
testülete kettészakadt, én a 4-es isko-
lába mentem át és egészen 1988-ig itt 
tanítottam. Aztán 1988 és 1998 között 
a budapesti Bőrfestő Általános Iskola 
tanára voltam.

- Megkérdezheztem, hogy mi hiva-
talosan a sakkminősítésed?

- Másodosztályú sakkozó vagyok, a 
legmagasabb értékszámom 1823 volt. 
Meg kell, hogy mondjam, soha nem is 
akartam profi sakkozó lenni. A mun-
kám, családom és a sokirányú peda-
gógusi, sakkvezetői elfoglaltságaim 
mellett nem jutott már egyszerűen 
időm arra, hogy a versenysakkozás-
ban is előrelépjek. Viszont a sakko-
zást mindig is imádtam és ez így van 
ma is. Emlékszem, az 1959-es magyar 
bajnokságon Barcza Gedeon nagy-
mester fiával együtt voltunk táblaállí-
tók. Én munka után estem be, viszont 
úgy gondoltam, hogy egy ilyen ma-
gas szintű sakkeseményt nem hagyha-
tok ki. Két gyermekem van, 1973-ban 
született Márti és 1978-ban László, ők 
is sakkoztak.

- Úgy rémlik, hogy láttam is őket 
itt-ott versenyezni.

- Márti lányom 1983-ban Vá-
con megnyerte a Pest megyei területi 
sakkolimpiát a kisdobos korcsoport-
ban. Aztán a Pest megyei döntőben is 
játszott, a jászkarajenői Terjéki Katitól  

Interjú Solymosi Lászlóval 

Solymosi László 
ezidáig 834 

sakkversenyt 
rendezett és 

7840 cikke jelent 
meg különböző 

újságokban
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vesztett. Itt elkövettem egy komoly 
pedagógiai hibát. A döntő parti előtt 
odamentem Mártihoz és – hogy érez-
ze a parti fontosságát – odasúgtam 
neki, hogy ha most nyersz, bejutsz az 
országos döntőbe. Márti elveszítette a 
partit, majd (kisdobosként) ezt mond-
ta: „Nem akartam az országos dön-
tőbe jutni. Nem akartalak titeket el-
hagyni”. Márti egyébként Csőke Adri-
ennel együtt versenyzett, 1983 augusz-
tusában a játszmájuk döntetlennel 
végződött. Laci fiam – látod, min-
dent pontosan felírok – 1985.szeptem-
ber 21-én játszotta első versenyjátsz-
máját, Márti lányom 1982.01.14-én. 
Laci 1989 06.13.-06.19. között a szom-
bathelyi korcsoportos döntőben ját-
szott. Itt Lékó Péter 9-ből 9 ponttal lett 
első, jó kis mezőny volt, Galyas Mik-
lós, Csonka Attila, Turzó Attila és Szo-
bi Géza is játszottak, Laci fiam lehagy-
ta például Csonka Attilát („Csocsót”), 
aki ma nemzetközi mester.

- Kanyarodjunk vissza kicsit a csa-
patokhoz, Laci bátyám! A Nyugati 
Vasutas után merre versenyeztél?

- 1970-től a Vasútépítőknél játszot-
tam. Itt Szily József tartott feledhe-
tetlenül jó edzéseket, előadásokat. És 
olyan kitűnő sakkozók nőttek itt fel 
mint Verőci Zsuzsa, illetve Sax Gyu-
la. Aztán 1973.március 1-jén megala-
pítottam a Dunakeszi SE sakkszak-
osztályát. Kereken húsz évvel később, 
1993.március elsején meg az Alagi 
Diák Sakk Klubot.

- Egyik kedvenc könyvem – és a sze-
niorinterjúk során gyakorta puská-
zok is belőle – a  Magyar bajnokok 
1945-1984 című műved. Belül az első 
oldalon ez látható: „Szeretettel ked-
ves gyermekeimnek Mártinak és La-
cinak 1984”. Sok munkád volt a kiad-
vánnyal?

- Rengeteget dolgoztam vele. Levele-
zésben álltam sok-sok magyar sakko-
zóval, magyar bajnokkal. Először el-
küldtem nekik az újságokból, elsősor-
ban a Magyar Sakkéletből elkészített 
életrajzukat átnézésre, kiegészítésre 
és mindegyikőjüktől kértem egy-egy 
partit, amit az aktuálisan megnyert 
bajnokságon játszottak. Emlékszem 
például 1986-ban volt Lángos Józsa 75 
éves, le is mentünk hozzá a gyerekek-
kel látogatóba. 1988-ban a Magyar női 
bajnokok 1947-1987 című könyvem 
jelent meg, az első bajnokságot éppen 
Lángos Józsa nyerte meg.

- Úgy tudom, hogy edzősködtél is.
- Valóban, sőt, az a szék, ahol most 

te ülsz, Jóska, ott szoktak ülni a gye-
rekek is. Egyébként 1968-ban kézilab-
da edzői, 1982-ben sakkedzői képesí-
tést szereztem.

- És életed egyik főműve a Pest me-
gyei Sakkszövetség vezetése.

- 1981-től vettem át a tisztet elő-
dömtől, Hoschek Laci bácsitól. Az-
óta én vagyok a megyei sakkszövet-
ség elnöke. Régen még a megyei szö-
vetségnek helyisége is volt Pesten, a 
Móricz Zsigmond körtérhez köze-
li Karinthy Frigyes úton. Hoppá, Ka-
rinthy Frigyes a Lágymányosi sakk-
kör elnöke volt. Most viszont helyiség 
már nincs, a házam egyben a megyei 
sakkszövetség „székháza” is egyben, 
itt, látod, egy nagy dobozban vannak 
a bajnokság kupái, nemsokára lesz a 
díjkiosztó.

- Régen még én is játszottam „a me-
gyében”, a gödi csapatban. Kérlek, 
Laci bátyám, mesélj Pest megye sak-
kozásáról!

- Szerencsénkre ugyancsak pezsgő a 
sakkélet itt. Három csoportot indítot-
tam, A Szuper csoport 10 fős, Szalkai 
Dezső nevét viseli. Itt a Dunaharaszti 
győzött a Szentendre csapata előtt.  A 
Hoschek László csoport (I.osztály) is 
a Dunaharaszti győzelmét hozta, vi-
szont a Szigetszentmárton mindösz-
sze fél ponttal maradt le tőlük. Ebben 
a csoportban 8 fős csapatok játszhat-
nak. És végül a Herczeg Oszkár cso-
portban (I./A. osztály) 5 fős csapa-
tok küzdenek, itt a Szigetszentmárton 
együttese lett az első a Visegrád előtt. 
Praktikusnak tartom azt, hogy 10-8-
5 fős bajnokságban is indulhatnak a 
csapatok, ez a megyei sakkozás ér-
deke, így, attól függően, hogy melyik 
klubban hány játékos van, a csapatok 
szabadon választhatják meg az adott 
bajnoki csoportot.

- Sakkozzunk, gyerekek! Ezt a 
könyvet is te írtad, Laci bátyám és 
még sok másikat is.

- Jakobetz Laci egyik művében ol-
vastam – és bevallom büszke is va-
gyok rá – hogy Zimmersmann Rita is 
ebből a könyvből kezdett el sakkoz-
ni. Egyébként a könyv idén január el-
sején újabb – ezúttal a hatodik – ki-
adását érte meg! írtam még könyvet 
a Dunakeszi SE 70 éves történetéről, 
külön a sakktörténetéről, az Alagi 
Diák Sakk Klub történetéről, vala-
mint Pest megye 25 éves sakktörté-
netéről is.

- És az újságnak is dolgozol egy 
ideje.

- 1961 óta rendszeresen publiká-
lok különböző újságokban, így a Nép-
sportban (ma Nemzeti Sport), a Pest 
Megyei Hírlapban, a Szabad Földben, 
a Köznevelésben, a Vasutas lapban 
és természetesen a Sakkvilágban is. 
Nicsak, itt a Pest Megyei Hírlap 1986.
június 23-i száma, ebben a cikk Csom 

István nagymester szimultánjáról szól 
– a nagymester a szimultánjátékkal 
az éhező afrikaiakat segítette. A szi-
multán legidősebb résztvevője a 72 
éves Kozma Ede volt, a legifjabb pe-
dig Siolymosi László 7 éves versenyző.

- Rengeteg kitüntetést kaptál az 
évek, évtizedek alatt. Melyikre vagy a 
legbüszkébb?

- A legutóbbi három kitüntetés a 
legkedvesebb számomra: A magyar 
Köztársaság Művelődési és Közokta-
tási miniszterétől Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem (1988), a Dunakeszi 
Városi Sport Díj kitüntetés (2007) és a  
Dunakeszi Városért kitüntetés (2011). 
A kitüntetéseken kívül nagyon büszke 
vagyok arra, hogy sok nagyon jó isme-
rősöm, sportbarátom, barátom van. 
Itt egy kedvenc albumom, ahol közös 
fényképeken szerepelhetek ilyen kivá-
lóságokkal mint Grosics Gyula, Balczó  
András, Kamuti Jenő, Varga Árpád, 
Kovács Ágnes, Bessenyei Péter, Dal-
los Gyula, Bánhidi Károly, Ádám 
György, Portisch Lajos, Szobi Géza 
és Buzánszky Jenő. Ezek mind-mind 
életem nagy pillanatai voltak! És ha 
sakkban versenyzőként nem is ostro-
molhattam a csúcsokat, azért magán-
emberként elég „magas szintre” jutot-
tam, viccesen hangzik, de méterben. 
Voltam az Empire State Building te-
tején az USÁ-ban, Hong-Kongban és 
Ausztráliában is, ezt Márti lányom-
nak köszönhetem.

- És milyen terveid vannak, Laci 
bátyám? Láthatóan tele vagy frisses-
séggel, energiával.

- Gondolkodom rajta, hogy érdemes 
lenne-e megírni az 1987 utáni női, il-
letve az 1984 utáni férfi magyar bajno-
kokról szóló könyvet. És hát a januárban 
megjelent Sakkozzunk, gyerekek című 
könyvemet unokáimnak, Szandrának, 
Nikolettának, Márknak és Eszternek 
ajánlottam. Talán egyszer majd belőlük, 
vagy az ő gyermekeikből egy szép na-
pon kitűnő sportemberek válnak.

Horváth József

Solymosi László ezidáig 834 
sakkversenyt rendezett és 
7840 cikke jelent meg külön-
böző újságokban, akit Sza-
bó László, a Magyar Sakkszö-
vetség új elnöke – mint a Pest 
megyei Sakkszövetség elnökét 
- örökös elnökségi taggá nyil-
vánította a Magyar Sakkszö-
vetségben, és minden egyes 
elnökségi ülésre tisztelettel 
meghívja, mint a magyaror-
szági megyék állandó képvi-
selőjét.
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Az oktatók és a sportos polgármester

Minden edzés "telt házzal" megy 

Sztárvendégekkel és négy edzővel indult el a negyedik Mozdulj Dunakeszi!

Továbbra is nagy a hölgyuralom 
a Katonadombon

MáJus 27-én indult útJára a MozdulJ dunakeszi! prograMsorozat, Melynek keretében egészen szepteMber 9-ig Min-
den héten hároMszor – hétfőn, szerdán és pénteken – 18:30 és 19:30 között várJák a Mozogni, sportolni vágyókat. 
idén Már négy csinos hölgy várJa az érdeklődőket, és dióssi csaba, városunk polgárMestere elárulta, idén is tor-
názhatunk MaJd igazi sztárvendégekkel.

Vélhetően a legjobb dön-
tést hozták meg a város 
vezetői, amikor úgy 
döntöttek, hogy nem 

bontják le a gyermeknapra felállí-
tott sátrat, hanem addig meghagy-
ják, amíg az időjárás nem fordul 
jobbra. így a május 27-én, immár 
negyedik alkalommal megkezdő-
dött Mozdulj Dunakeszi program-
sorozat nem egészült ki szabadté-
ri úszással is. Szükség is volt a fe-
délre, hiszen az eső szakadatlanul 
esett, így a mozogni vágyók nem 
fedél nélkül sportolhattak egy tel-
jes órán keresztül.

Idén már negyedszer mozog 
Dunakeszi, de a sorban viszont 
először fordul elő, hogy ezúttal a 
három edzésnapon – hétfőn, szer-
dán és pénteken 18.30-tól 19.30-ig 
– négy csinos hölgy tartja az órá-
kat, és akikkel a nyitó foglalkozá-
son már meg is ismerkedtek. Ku-
tasi Kelly és Nagy Amarilla már 
„régi motoros” a színpadon, hiszen 
idén már harmadszor vállalták el 
az edzői feladatokat, és előbbi hét-
főn, utóbbi a tavaly már megszo-
kott pénteki napon mozgatja meg 
a kilátogatókat. Szerdánként vált-

ja egymást Nagy Noémi  és Solymo-
si Gabriella. Ráadásul az idősebb 
korosztályt is szívesen várják, és 
ennek elősegítése érdekében hét-
főnként Kutasi Kelly edzései előtt – 
mintegy bemelegítésként – fél hat-
tól a REDIT Örömtánc Klub vár-
ja azokat, akik könnyedebb, tán-
cos lépésekre vágynak Radvánszki 
Edit, az örömtánc oktatójának ve-
zetésével. Mindenesetre a „sok 
táncoslábú” igazán jó hangula-
tot teremtett a Mozdulj Dunakeszi 
idei premier edzése előtt.

„Úgy tűnik, ebben az évben is 
inkább a hölgyek fantáziáját sike-

rül megmozgatnunk ezzel a prog-
ramunkkal, ám örömmel láttam, 
hogy azért akadt néhány férfi is a 
sportolni vágyók között. Nagyon 
boldog és büszke vagyok arra, 
hogy a rossz idő ellenére annyi-
an jöttek el a Katonadombra, hogy 
szinte egy tűt sem lehet a hatalmas 
sátor alatt leejteni. Jó hír, hogy idén 
is lesznek sztárvendégek, mégpe-
dig olyanok, akiket éppen a lakos-
ság szeretett volna itt látni. Június 
24-én, hétfőn jön el hozzánk Pén-
tek Enikő, míg július 24-én, szer-
dán Tatarek Rezső mozgatja át a 

kilátogatókat, míg augusztus 30-
án, pénteken újra Rubint Rékával 
tornázhat mindenki. Természe-
tesen idén is ingyenes a részvétel 
mindenki számára” – jelentette ki 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere, aki május 27-én, nem sok-
kal fél hét után hivatalosan is meg-
nyitotta az idei programsorozatot.

Az edzők valamennyien izgatot-
tan várják az előttük álló heteket, 
hónapokat, és valamennyien ab-
ban bíznak, rövidesen elbontha-
tó lesz a sátor, és igazi késő délutá-
ni napfényben mozgathatják meg 
a kilátogató sok száz sportolni vá-
gyót.

„Biztonságos alapokra építke-
ző funkcionális edzéssel készülök, 
ahol a részvevők különböző ké-
pességeiket tudják fejleszteni úgy, 
mint az állóképesség, erő, hajlé-
konyság, egyensúly és koordiná-
ció” – árulta el Kelly.

Kéthetente szerdán Nagy Noé-
mi, a Harmónia Központ oktatója 
biztosítja majd a dunakeszieknek 
az izomlázat. 

„Nagyon izgulós vagyok, sze-
rintem sokkal magasabb a pul-
zusszámom akkor, mielőtt felme-
gyek a színpadra, mint az edzés 
alatt. Igyekszem mindenre és min-

denkire odafigyelni, és abban bí-
zom, hogy az óráimra mindenki 
kellemesen elfáradva emlékezne 
majd vissza” – mondta el lapunk-
nak Noémi, míg váltótársa, a Color 
Fitness edzője, Solymosi Gabriel-
la elsősorban pörgős, alakformáló 
órákat ígér a mozogni vágyóknak.

„Egy mindenre kiterjedő beme-
legítés után az egész test legtöbb 
izmát szeretném megdolgoztatni, 
míg az órát a nagyon fontos nyúj-
tással fejezzük be, ami regenerálja 
is a testet” – közölte Gabriella.

Nagy Amarilla péntekenként 
a preventív gyakorlatokból állítja 
össze az óra mozgásanyagát, ami 
segíti a helyes testtartást, valamint 
a testi-lelki egyensúlyt.

„Ahogy azt már megszokták az 
előző években, az általam összeál-
lított edzéseken egyszerű, könnyen 
követhető, ám hatékony gyakorla-
tokat fogunk majd végezni, ahol 
elsősorban az alakformálás, az iz-
mok, ízületek erősítése és nyújtása 
lesz a fő cél” – ígérte Amarilla.

Egy biztos, a szeptember 9-ig 
tartó programsorozat minden kor-
osztály számára ajánlott.

M. L.
Fotó: dunakeszipost.hu
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A mindennapos testnevelés keretein belül oktatott dzsúdó legjobbjai 
küzdöttek meg a Szent István Iskola sportcsarnokában

A tatamin is megvannak Dunakeszi bajnokai
iMMár negyedik alkaloMMal rendezte Meg dunakeszin a városi dzsúdó-baJnokságot a felkelő nap se  
két vezetőJe, dobos gábor és felesége, dobos bernadett. ezúttal több Mint nyolcvan kisiskolás 
küzdött Meg egyMással, akik a Mindennapos testnevelés keretein belül az iskolai oktatás során 
ismerkednek meg A sPortággAl.

Egy biztos, ha egy gyermek 
küzdősportra adja a fejét, 
az fegyelmet, küzdőszelle-
met tanul, illetve némi ön-

védelmet is, ami a mai világban nem 
éppen elhanyagolható dolog. A Fel-
kelő Nap SE immár 16 éve, hogy el-
kezdte a dzsúdó, vagy, ahogy a ma-
gyar nyelven emlegetik, a cselgáncs 
meghonosítását városunkban. Az 
egyesület abszolút utánpótlás ne-
veléssel foglalkozik, összesen négy 
korcsoportnak tartanak edzéseket a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolában. Szorgalmas és eredményes 
munkájukra a város vezetői is felfi-
gyeltek, és négy évvel ezelőtt felkér-
te a klub két vezetőjét, Dobos Gábort 
és Dobos Bernadettet, hogy a sport-
ágat oktassák a városban található 
valamennyi általános iskola negye-
dik osztályában, mint a mindenna-
pos testnevelés egyik részét. 

„Nem titok, négy évvel ezelőtt a 
város polgármestere, Dióssi Csaba 
arra kért, hogy dolgozzak ki egy is-
kolai dzsúdó programot, ami a nem-
zeti alaptanterv részét képezi. A 
program elkészült, és négy éve mű-
ködik, és minden negyedikes a test-
nevelés órákon találkozik a dzsúdó-
val. A program két fő pillérből áll. 
Az eséstechnika helyes elsajátítása 
az egyik, hogy a gyermek ne sérül-
jön meg, ha elesik, illetve a földharc, 
ahol a tanulók elsajátítják a test-test 
elleni küzdelmet” – árulta el lapunk-
nak Dobos Gábor.

Amióta elindult a program, min-
den évben megrendezik májusban 
a városi bajnokságot. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy itt mindenki tatami-
ra – azaz küzdőtérre – állhat, ugyan-
is a bajnokságot egy kétlépcsős selej-
tező előzi meg.

„Először az osztályokon belül ren-
dezzük meg a küzdelmeket, majd 
utána következik az iskolai szin-
tű versengés, majd a legjobbak több 
súlycsoportban mérik össze a tudá-
sukat a városi bajnokságon. A mos-
tani versenyen több mint nyolcvan 
gyerek indult, és jó érzés látni, meny-

nyit fejlődtek egy év alatt. A legsike-
resebb diákokat meghívjuk az egye-
sület edzéseire, hogy az utánpótlás-
nevelésünket erősítsük, valamint 
lehetőséget adjunk arra, hogy a ver-
senysportban is kipróbálják magu-
kat” – tette hozzá a klubvezető.

A mostani versenyen ott volt 
Dióssi Csaba is, aki annak idején 
maga is vitézkedett a tatamin.

„Nagyon jó látni, hogy mennyi 
tehetséges fiatal sportoló van a vá-
rosunkban. Magam is dzsúdóztam 
gyermekként, így pontosan tudom, 
hogy ez a sportág mennyire fegye-
lemre, küzdőszellemre neveli a gye-
rekeket, ráadásul a pedagógusok is 
mondják, mennyire más úgy órát 
tartani, hogy éppen dzsúdó óráról 
érkeztek a gyerekek. Sőt, a Szent Ist-
ván igazgatónője éppen most mond-
ta, a felsős tanulók zúgolódnak, hogy 
találjunk ki nekik is valamilyen ha-
sonló sportolási lehetőségeket” – je-
lentette ki városunk polgármestere.

Amikor a program kiszélesítéséről 
kérdeztem Dobos Bernadettet, csak 

annyit mondott a klub elnökhelyet-
tese: „Ha van rá igény, mi készen ál-
lunk minderre…”

Mindeközben nagyon kemény 
küzdelmek folytak a tatamin, és a 
többórás küzdelem végén Dióssi 
Csaba adta át a legjobbaknak az ér-
meket. Az egyik kisfiú édesany-
ja boldogan mesélte lapunknak, bi-
zony, amikor hazaköltöztek két éve 
Olaszországból, ő javasolta a fiának 
ezt a sportágat.

„Ma már látom, hogy jól döntöt-
tünk, és a fiam ma is első lett a saját 
súlycsoportjában. Ő már heti négy 
edzésre jár Gábor bácsiékhoz, és bí-
zom abban, hogy képes lesz jó ered-
ményeket elérni” – közölte a szem-
mel láthatóan büszke Máté Barbara.

A városi dzsúdó bajnokság negye-
dik alkalommal is sikert aratott, és 
ha tényleg sikerül a felsőben is oktat-
ni a sportág alapjait a mindennapos 
testnevelés keretein belül, könnyen 
előfordulhat, hogy jövőre megduplá-
zódik a létszám.

M. L.
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a tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén is egy neMzetközi utánpótlás labdarúgó tornának ad otthont a városi sport-
egyesület dunakeszi. Június 14-16 között zaJlik MaJd a gallini World cup 2019 elnevezésű rendezvény, Méghozzá egy-
szerre hároM helyen. a nyitó Mérkőzés Megrendezésére a fóti úti sportcentruMban kerül sor, az Mtk-val lép pályá-
ra az u15-ös korosztályunk, de lesznek szép száMMal Mérkőzések a Magyarság sportpályán és úJpesten is.

a MozdulJ dunakeszin is résztvevő harMónia központ 
szervezésében kerül Megrendezésre a Jóga neMzetközi 
világnapJa alkalMából több ingyenes, szabadtéri Jóga-
órA A kAtonAdombon. 

A Gallini World Cup 2019-en 
olyan sztárcsapatok utánpótlás 
bázisát fogadjuk, mint a Liver-
pool FC, az Udinese, vagy akár 

a Slovan Bratislava. „Az U11-13-15-ös csa-
patok között természetesen a VSD után-
pótlás csapatai is szerepet kapnak majd, 
nagyon drukkolunk nekik a sikeres sze-
repléshez. A torna legnagyobb nyertesei 
már eleve a VSD-s srácok, hiszen a jövő 
nyáron, ugyanezen torna következő állo-
másán, Olaszországban látják majd ven-
dégül őket” – avat be minket a részletekbe 
Temesvári István, a VSD elnöke. 

Június 14-én 19:30-tól kerül megren-
dezésre az esemény hivatalos megnyitó-
ja, melyre a város vezetéséből is érkeznek 
a sportbarátok. „Közel 1500 vendégre szá-
mítunk, a 12 külföldi csapatot és hozzátar-
tozóikat is beleértve. Nagyon büszkék va-
gyunk, hogy otthont adhatunk egy ilyen 
nívós rendezvénynek, kiváló visszacsato-
lás ez nekünk. Városunkat és sportlétesít-
ményeinket külföldről érkező scoutok is 

megtekintették, mielőtt Dunakeszire esett 
a választás, azt gondolom ez igazán szép 
elismerés mind a városnak, mind a Városi 
Sportegyesület Dunakeszinek” – büszkél-
kedik az elnök úr.   

Várjuk nagy szeretettel focitornánkra a 
sportág szerelmeseit és szurkoljunk együtt 
a VSD-nek, hiszen Velünk Sportol Duna-
keszi! Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD!

Mészáros-Schöffer Zsuzsanna

„Az esemény apropója a 
Jóga Nemzetközi Világnap-
ja, melyet június 21-én ünne-
pelnek a jógagyakorlók szerte 
a világon.

Tavaly nyáron szerveztünk 

először egy ingyenes szabad-
téri jógázást a Katonadombon, 
és minket is óriási meglepetés-
ként ért a nagy érdeklődés és 
siker, amelyet válaszként kap-
tunk. Több mint 150 résztve-

Dunakeszin játszik a Liverpool!

Ingyenes jóga a Katonadombon

Ingyenes 

Kiszállás, 

Felmérés

vő jógázott együtt a szabad 
ég alatt.” – írják a Harmónia 
Központ jógaoktatói, akik a 
tavalyi év sikerére való tekin-
tettel a Dunakeszi Program-
irodával közösen idén újra 
megrendezik ezt az eseményt. 
Ám idén már minden korosz-
tály számára kínálnak ingye-
nes szabadtéri jógázási lehe-
tőséget:

- június 20. csütörtök este 
19:00-20:30 között ingyenes 
90 perces hatha jóga (itt szá-

mítanak a legnagyobb részt-
vevői létszámra),

- június 21. péntek reggel 
9:00-10:00 között 60 perces 
napindító jóga

- június 21. péntek 10:15-
11:30 között gyerekjóga a 4-16 
éves korosztálynak és szüleik-
nek egyaránt. A jógáról és az 
eseményről bővebben a Har-
mónia Központ Facebook ol-
dalán értesülhetnek: 

https://www.facebook.com/
events/341800796534350/”
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