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Az emberi összefogás győzedel
A szakemberek szerint az évszázad legnagyobb dunai árhulláma vonul végig ezekben a napokban Európán.
Napok óta tart az ember gigászi küzdelme a természet erőivel. Ezrek védik otthonaikat Németországban,
Szlovákiában és hazánkban. A soha nem tapasztalt áradáshoz fogható az emberi összefogás. Dunakeszi lakói
is egy emberként siettek a gátakra, akik éjjel-nappal ezer számra töltötték a homokzsákokat. A példaértékű
összefogásnak és szervezettségnek köszönhetően sikerrel vívták meg küzdelmüket a hatalmas vízzel…

V

asárnap délután sokadik szemléjét tartotta a dunai árvízi védekezésen Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere, országgyűlési képviselő, akivel, mint a helyi
sajtó képviselői csak az Országos Katasztrófavédelmi Központ külön engedélyével
léphettünk be a homokzsákokkal védett
területre.
Dunakeszi déli határában, a kereskedelmi központokhoz vezető körforgalmi
csomóponttól az M0-ásig mindkét irányban lezárták a forgalom elől a 2-es számú
főutat, a Duna felőli szélét egészen a házgyárig homokzsákokból épített gát szegélyezi. A csomópontnál a folyamatos szolgálatot
teljesítő rendőrök
segítik a gépjárművel közlekedők tájékoztatását. A volt
házgyár magasságában a vízmű emberei vigyázzák a
vízzel borított területet a közeli kutak közelségében.
- Dunakeszinél
2006-ban 7,7 méteren tetőzött a Duna.
Délelőtt 11 órakor már 8 méter fölött
volt a víz magassága. Vasárnap 16 és 22
óra között várható a tetőzés – derült ki
Dióssi Csaba helyzetjelentéséből. A polgármester elmondta, hogy az árvízi védekezés során 38 ezer zsákot töltettek meg
az önkéntesek a Közüzemi Kft. területén,
akikről a legnagyobb köszönet és elismerés hangján szólt. Vasárnap délutánig 22
ezer homokzsákot raktak le a védekezésre
kijelölt területeken. Ötezer zsákkal segítették a szomszédos gödiek védekezését,
a többit pedig a Duna-parti magánházak
védelméhez biztosították.
– Minden árvíz a Duna-soron élők
számára okozza a legnagyobb veszélyt.
Sor került-e kitelepítésre?
– Ma délutánig senkit nem kellett kitelepíteni, igaz, hogy a garázsokat és a vízparti éttermek teraszait, előkertjeit már
elöntötte a víz. Itt is arra koncentrálunk,
hogy emberi életben ne keletkezzen kár.
Családok, barátok közös összefogással
védekeznek az ár ellen.
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–
Országszerte rendkívüli ös�szefogás
jellemzi az évszázad legnagyobb dunai árvízi védekezését.
Dunakeszin is egy
emberként védik
városunkat az emberek?
– Igen. Nagyon nagy köszönettel tartozunk mindazoknak az embereknek, akik
jöttek segíteni, köztük baráti csoportoknak, sportegyesületek tagjainak, vállalati
kollektíváknak, nagy családoknak. Rendkívül sokan érezték fontosnak, hogy segítsenek a védekezésben. Nem kellett hívni
az embereket, maguktól jöttek. A férfiak
mellett szép számban lapátolták a homokot, töltötték a zsákokat hölgyek és tizenéves fiúk is. Különböző élelmiszerláncok
és kereskedők élelmiszer adományokkal
járultak hozzá az önkéntesek ellátásához.
Jóérzéssel mondhatom, hogy a város ös�szefogásának köszönhetően sikerült megvédenünk Dunakeszit az évszázad legnagyobb dunai áradásával szemben. Köszönet mindenkinek, akiket arra kérünk,
hogy a helyreállításban is ilyen példaértékű összefogással támogassák munkánkat – kérte Dióssi Csaba, aki a rendőrség,
a katasztrófavédelem szakembereinek, a
polgármesteri hivatal munkatársainak is
köszönetet mondott a város védelmében
végzett kiemelkedő tevékenységükért. Az
operatív helyi irányítást és a 12 órás ügye-

letet a katasztrófavédelem
szakembereinek felügyelete mellett a Dunakeszi
Polgárvédelmi Szervezet
Az elmúlt napokban több százan
vettek részt az árvízi védekezésben.
Egyikőjük Szabó József önkormányzati képviselő, akivel a kettes út melletti védekezésnél beszélgettünk.
- Dunakeszi minden eddiginél egységesebb az összefogásban?
- Igen. Bár nagyon nehéz, fárasztó a
zsákokat órákon át emelgetni, de mégis
felemelő, mert érződik, hogy mindenki
egyet akar, megmenteni Dunakeszit.
Ötvenen-hatvanan vagyunk egyidejűleg
egy helyen, összefogunk, függetlenül
attól, hogy ki hova tartozik. Hatalmas
lelkesedéssel és tenni akarással. Fantasztikus látni, hogy férfiak, nők, öregek
és fiatalok vannak jelen és nem csak
Dunakesziek. Pestről, Csömörről jöttek családok. Olyanok, akik már Pesten
nem segíthettek, így kerestek maguknak
máshol egy helyet, ahol kifejthetik a
tenni akarásukat. Lapátolták a homokot,
pakolták a konténert, mindenki, ahol tudott, ott segített. Ez egy felemelő érzés.
Bízom benne, hogy ez a nagyszerű
összefogás, lelkesedés kitart későbbi
időkre is. Tényleg igaz a mondás, hogy
„Bajban ismerszik meg az ember, bajban
ismerszik meg a város.”

meskedett a hatalmas víz felett

irányítói törzse végezte:
Dr. Molnár György jegyző, Manhalder Zoltánné,
Dr. Németh Samu, Juhász Krisztián, Láposi Tibor, valamint a Közüzemi
Kft. részéről Homolya József cégvezető, Bauer Márton szállításvezető és Glasza
Gábor a városüzemeltetés vezetője.
Az új államigazgatási struktúrában az
önkormányzatoktól az állam vette át az
árvízi védekezés irányítását és a költségek
finanszírozását. A helyi polgárvédelmi
törzs munkáját a vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek segítik. Az ő szakmai javaslataik alapján határoztuk meg a
védekezés vonalát, a nyúlgátak kiépítésének helyszíneit, a csónakos védekezést a
Duna soron.
– A 2-es út meddig lesz elzárva a forgalom elől?
– Valószínűleg a jövő hét közepéig. (Június 12-13. A szerk.) A vízügyi szakemberek folyamatosan vizsgálják, hogy mennyire ázott át a töltés, az úttest nyomvonala.
Csak abban az esetben fogják a forgalmat
ráengedni, ha már teljesen biztonságos,
egy jó ideig pedig súlykorlátozás lesz érvényben. Alapvetően csak a személygépkocsi forgalmat fogják biztosítani.
– Mikor mondhatja a lakosság, hogy
„megúsztuk”, vége?
– Több napos lassú apadással kell számolnunk. A homokzsákjaink, a védvonalaink több napos terhelésnek, nyomásnak vannak kitéve. Azt gondolom, hogy

ha jövő hét közepéig nem történik semmilyen rendkívüli esemény, és ha a víz
legalább egy métert visszahúzódik, akkor
mondhatjuk el biztonsággal, hogy megvédtük az itt lakó embereket. Közösen,
velük együtt – világított rá az összefogás
jelentőségére a polgármester.
A város déli határából a rév kikötőhöz
vette az irányt Dióssi Csaba polgármester,
akihez a vízzel borított lehajtónál csatlakozott dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetője, hogy csónakba
szállva közösen tekintsék meg a kétméteres vízzel elárasztott Duna soron a védekezést.
Túlzás nélkül írhatjuk le, hogy szívszorító volt a kerti- és garázskapuk tetejéig elöntött ingatlanok látványa, a mentésben serénykedők összefogása, melynek

köszönhetően szerencsére a legfontosabban, az emberi életben nem esett kár…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
A sok száz önzetlen lakos mellett
rengeteg segítséget adott a városnak:
PLÉH CSÁRDA
KOVÁCS LÁSZLÓ PÉKMESTER
LANI PÉKSÉG
SZENT JOBB GYÓGYSZERTÁR
ÉLŐ REMÉNYSÉG ALAPÍTVÁNY
SMILE PALACSINTA
AUCHAN
TESCO
ALDI
BAUHAUS
DECATHLON
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A pedagógus legnagyobb elismerése,
ha nyomot hagy maga után
Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyettese a Pedagógus nap alkalmából hazánk egyik
legimpozánsabb kulturális intézményében, a Szépművészeti Múzeumban Balogh Zoltán miniszter úrtól vehette át az Apáczai Csere János-díjat. Mit érzett abban a magasztos pillanatban? – kérdeztük az ünnepség után a
kitüntetett pedagógustól.
– Nagyszerű, felemelő érzésként éltem át az
életre szóló élményt. A lélekemelő környezetben a miniszter úrékig megtett pár lépes alatt
lepergett életem, pedagógus pályám számos
meghatározó pillanata. Családomra, pedagógus szüleimre és feleségemre gondoltam, akik
támogatását mindig, minden helyzetben élvezhettem. A képzeletbeli filmkockák között bevillant, hogy 1981-ben léptem át a gimnázium
kapuján ifjú tanárként és egy emberöltő múltán az Eötvös-díjjal kitüntetett kiemelkedő tudományos eredményt elért egyetemi oktatók,
professzorok társaságában vehettem át a pedagógusok egyik legrangosabb elismerését, az
Apáczai Csere János-díjat. Számomra megtisztelő volt, hogy a díj átvételekor a miniszter
úr mellett gratulált a felsőoktatásért felelős államtitkár, Dr. Klinghammer István és a köznevelésért felelős államtitkár, az a Dr. Hoffmann
Rózsa, akitől egykoron, mint a Németh László
Gimnázium igazgatójától vehettem át a nyolcosztályos gimnázium alapjait. Felejthetetlen
pillanatok voltak…
– Ön szerint Kárpáti Zoltán kitüntetésével
a gimnázium teljesítményét is elismerte a díjat adományozó miniszter?
– Meggyőződésem, hogy az Apáczai Csere János-díj elsősorban a Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak kiemelkedő teljesítményét ismeri el, akik földrajzból országosan is dicséretes
eredményeket értek el. Az ő tudásuknak, nagyszerű sikerüknek köszönhetően felkészítő tanárként kétszer vehettem át miniszteri kitüntetést. Ez a közösség sikere, a pedagógus kollégák elismerése, akik elhivatottságukkal, a jövő
nemzedéke iránt érzett felelősséggel igyekeznek
a legnagyobb tudással felvértezni a kiváló képességű diákokat, melynek köszönhetően gimnáziumunk az ország legjobb középiskoláinak rangsorában a 39. helyet foglalja el. Pedagógus kollé-
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gáim színvonalas oktató-nevelő munkája révén
gimnáziumunk rendkívül vonzó Dunakeszin
és a környező településeken élő tehetséges fiatalok körében. A város elismerése, mert a mindenkori képviselő-testület, a korábbi és a jelenlegi polgármester úr meghatározó támogatása
nélkülözhetetlen a gimnázium színvonalas működéséhez. Külön köszönöm Varga Tibor igazgató úrnak, hogy felterjesztett a kitüntetésre, és
Dióssi Csaba polgármester úrnak, aki országgyűlési képviselőként támogatta a javaslatot. Az
ő támogatásuk nélkül nem részesülhettem volna
ilyen rangos elismerésben.
– Visszatekintve több évtizedes pedagógus
pályájára, mi az, ami útjelzőként vezette önt
a hétköznapok során?
– Mindenekelőtt az a követendően szép minta, a szakma és a tanulók szeretete, amit pedagógus szüleim tevékenysége során megtapasztaltam, mellyel akarva akaratlanul engem is a pedagógus hivatás felé tereltek. Az a családi neveltetés, ami egy életen át - a maga napfényes és
árnyoldalaival együtt – végig kíséri az embert.
A sorsnak az a nagy ajándéka, hogy a Dunakeszi Gimnázium – mert akkoriban még így nevezték – kapuján 1971-ben elsős gimnazistaként belépő tanuló tíz év elteltével, mint ötödéves földrajz–történelem szakos egyetemista
abban az iskolában taníthattam, ahol érettségiztem. Ez óriási kihívás volt, hiszen egykori tanáraim között kellett helytállnom. Kétszeresen
is meg kellett felelnem az elvárásoknak. Ahogy
múltak az évek, úgy alakult, formálódott világról és a pályáról alkotott képem. Tágult a látómező, bővültek az ismeretek, mint ahogy a gimnázium működése is változott. Az intézmény és
a tantestület egyaránt hosszú utat tett meg, amíg
elérkezett a jelenlegi Radnóti Miklós Gimnáziumhoz. Abban is szerencsés vagyok, hogy Debrecennek nem csak a diplomámat köszönhetem,

hanem egy nagyszerű embert, a feleségemet, aki
pedagógus szülők gyermekekét szintén a tanári hívatást választotta. Az elért eredményekben
sokat köszönhetek neki, hiszen hasonlóképpen
gondolkodunk a pedagógus pályáról, az életről,
ami alkotó impulzussal tölti el az embert. Meghatározó útjelzőnek tekintem, hogy jó érzékkel
ismertem fel: az oktatásban, a tanításban is kitárul az önálló gondolkodás, az új módszerek bevezetésének lehetősége. Megint szerencsém volt,
mert – noha fiatal pedagógus voltam - a gimnázium tantestülete támogatta javaslatomat, hogy
Dunakeszin is elindítsuk a nyolcosztályos gimnáziumot a Németh László Gimnázium mintájára, melyet Hoffmann Rózsa igazgató és csapata
talált ki és vezetett be. Ma már mindenki tudja,
hogy az élet visszaigazolta támogatóim döntésének bátorságát és a tehetséggondozás iránt érzett
elhivatottságukat.
– Önt szerint milyen a pedagógusok társadalmi megítélése és megbecsülése?
– Reményeink szerint komoly változás előtt
áll a pedagógus társadalom erkölcsi és anyagi
elismerése. Amennyiben a kormány által meghirdetett életpálya modell a papír betűi szerint
valósul meg, akkor az esélyt ad arra, hogy olyan
pályát fusson be, mint finneknél, akiknél az erkölcsi és anyagi megbecsülésnek köszönhetően
a legtehetségesebb gyerekek a pedagógus pályát választják. Ez a sikeres finn gazdaság alapja. Ha hazánk is ezt az irányt követi, akkor ismét vonzó lesz a pedagógus pálya, a férfiak is
ezt a hivatást választják, akik a 21. század igényei szerint tudják biztosítani családjuk egzisztenciáját, s újra emelt fővel tudnak járni a tanárok. Ez az erős, fejlődő Magyarország érdeke.
– A gimnázium igazgató-helyetteseként, a
sportcsarnok igazgatójaként jut ideje hivatására, a tanításra?

– Mindig örömöt és kihívást jelentett a gyerekekkel való foglalkozás, a tanítás, de az is tény, hogy
a kérdésben megfogalmazott megbízatások igényes ellátása sok időt
és energiát kíván. Ezért jóval kevesebb a kötelező óraszámom, sajnos ma már kevesebbet tanítok.
A nyolcosztályosok felvételeinél
azonban mindig jelen vagyok, látogatom az órákat, pedagógus társaimmal gyakran elviszem túrázni vagy néptánc fellépésekre a tanulókat.
– Pedagógus szülein kívül vannak-e példaképei, akikre felnéz?
– Többen is. Nagyszerű osztályfőnökeim voltak, mint például az általános iskolában Solymosi
László tanár úr, aki nagyon értett
a gyerekek nyelvén, sok mindent
kaptam tőle. A középiskolában
Krakker János volt az osztályfőnököm, akit nagyon szerettünk.
Bármilyen csínytevést tettünk,
mindig kiállt értünk. Megpróbált és meg is tudott védeni bennünket. Ili Andrásné Rózsi néni
szerettette meg velem a földrajzot. Hozzá hasonlóan azt vallom:
nem a tantárgyat kell tanítani,
hanem a tárgyat kell megszerettetni. Még sok tanár nevét sorolhatnám fel, de akiről mindenképpen szólni szeretnék, az Varga Tibor, gimnáziumunk igazgatója. Ő
az, aki a szülők, a diákok, a kollégák, Dunakeszi pedagógus társadalma körében egyaránt a legnagyobb elfogadottság és elismerés övez. Huszonegy éve, 1992
óta megszakítás nélkül a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója, aki olyan szellemiséget valósított meg, mellyel örökre nyomott
hagy Dunakeszi életében, történetében.
– Ha évek múltán majd megválik a katedrától, milyen érzésekkel szeretne visszatekinteni tanári pályájára?
– Azzal a tudattal és remén�nyel, hogy vannak olyan fiatalok,
akiknek kimagasló szakmai sikeréhez, emberi helytállásához hozzá tudtam adni egy keveset. Ha
ezt munkámmal, életszemléletemmel, a tudás iránti vágy felkeltésével elősegítettem, akkor ez nagyon nagy szó. Egy tanár számára
az a legnagyobb elismerés, a legnagyobb ajándék, ha viszonzásként azt mondják: köszönöm.
– Tanár úr, köszönöm!
Vetési Imre

PEDAGÓGUSAINK KÖSZÖNTÉSE
Eich László: Ők Dunakeszi vezérlő csillagai

- Szeretném megköszönni azt a a
szakmai munkát, amit a lassan
mögöttünk álló tanévben végeztek
– kezdte rövid
ünnepi köszöntőjét Dióssi Csaba a városi Pedagógus
Napi ünnepségen. A város
polgármestere hangsúlyozta:
az idei évtől az önkormányzat már csak az oktatási intézmények épületének működtetéséért felel,
hiszen a fenntartói feladatok
a Klebelsberg
Intézményfenntartó Intézményhez kerültek át. Külön
kiemelte a gimnáziumot, hiszen az országos rangsorban a 49. helyről
a 36. helyre sikerült előre lépni. Mint mondta, ez nem csak
a gimnázium, hanem a diákokat korábban felkészítő általános iskolák pedagógiai munkáját is dicséri, amelyre a gimnázium oktatói építeni tudtak. A
város polgármestere szerint a
település minden polgára büszke lehet Kárpáti Zoltánra, aki
pedagógiai munkájáért a közelmúltban az emberi erőforrás
miniszterétől átvehette az Apáczai-díjat.

Ezt követően átadásra kerül az Év
pedagógusa kitüntető cím, melyet az idei évben
Kocsisné
Mirkovszki Judit,
Jancsikné
Struber
Katalin és Szilágyiné
Manasszesz
Melinda vehetett át Dióssi Csabától.
Eich László tankerületi igazgató ezután átadta az EEMI Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet Harangozó Katalinnak, a Kőrösi
Csoma
Sándor
Általános Iskola
pedagógusának. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított
Lenau-díjat idén
Planicska Szilvia vehette át.
- A pedagógusnap nap a köszöntés, ünneplés ideje, mely
lehetőséget ad a számvetésre is – kezdte ünnepi beszédét
Eich László tankerületi igazgató, majd így folytatta: - Első
szavam a köszöneté: köszönet
a jövő nemzedéke érdekében
végzett kiemelkedő munkáért.
Mert a pedagógus kezei alatt
csiszolódik a jövő nemzedéke.
Külön köszönet, hogy az átalakítás folyamatát is támogatták
áldozatos munkájukkal.
A tankerületi igazgató sze-

rint a cél egy modern, korszerű, átlátható iskolarendszer
működtetése, ahol a jövőt formáló pedagógusaink megfelelő megbecsülésben részesülnek. Eich László ezt az ünnepi alkalmat is felhasználta arra,
hogy köszönetet mondjon Dunakeszi pedagógusai mellett a
város vezetésének és képviselőtestületének az eddig nyújtott
segítségükért, támogatásukért.
- Külön, kiemelt köszönet illeti azokat, akik évtizedes pedagógiai munka után most
vonulnak nyugállományba –
hangsúlyozta tankerületi igazgató, majd hozzátette: - Nagyon fognak hiányozni, űrt
hagynak maguk után, hiszen
vezérlő csillagai voltak egy-egy
dunakeszi intézménynek. Kívánom, hogy tartalmas nyugdíjas életben legyen részük erőben, egészségben.
Ezt követően átadta az okleveleket és virágcsokrokat a
nyugdíjba vonuló pedagógusok
részére, majd tartalmas nyári
pihenést kívánt a város pedagógusainak és diákjainak.
L. A.
Fotó: Katona M. István
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körzeti képvi
Májusban benyújtott kérelmek
- A 2013. évi fejlesztések időpontjának megkezdése felől érdeklődtem az osztályon, melyben előzőleg 5 címen kértem
mederlapos árkok köré korlátok kiépítését, 4 helyen mederlapozást, 3 db. szikkasztókút kialakítását, 3 címen a „K” szegélyek építését, majd 6 lakó által
igényelt járdaépítési hozzájárulást, a József u. elején a garanciális munkálatok elvégzését, és végül a Kossuth L. u. rekonstrukcióját.
- A Klapka u. 45. tulajdonosa több probléma miatt keresett meg e-mailben. Az egyik
kérése, hogy megfelelő méretű, és jól látható helyeken utca
névtáblák legyenek kihelyezve a környéken, illetve a zajvédő fal kialakításának időpontja
felől érdeklődött. A fő problémát a garázs előtti nyárfa okozza, mivel gyökerei felnyomják a
kocsibeálló burkolatát. Ezáltal
a csapadékvíz a beállónál ös�szegyűlik, míg a másik gond,
hogy a bejárónál az alacsonyabb építésű autó felakadhat
rajta. Az előzőkben olvashatókat jeleztem, és egyben intézkedését kértem az osztályvezető asszonytól.
- A Mikszáth u.-i építkezésre
érkező teherautók még több
helyen letörték a kiemelt szegélyeket (Mikszáth-Bajtárs u.
kereszteződésénél). Ismétel-

A parlagfű elterjedésének
megelőzése érdekében kell
rendszeresen levágni a gazt.
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ten a főtanácsos intézkedését
kértem, aki érdeklődésemre elmondta, hogy amíg a helyreállítást nem végzik el, addig a Hivatal nem ad ki használatba vételi engedélyt az építtetőnek.
- A következő folyamatban
lévő ügyekben, illetve a kért
munkálatok elvégzésének várható időpontjával kapcsolatban érdeklődtem: 1. A Görgey
u. 31. sz. ingatlannal szemben
lévő oszlopra való lámpatest kihelyezésének időpontja (sokadik érdeklődés) 2. A Batthyány
E. u. 12-13. csapadékvíz elvezetésének megoldása (Batthyány
u. 12. előtt kért 2 db. szikkasztókút kiépítése) 3. A gyártelepi
aluljáró lépcsőinek helyreállításával kapcsolatban (negyedik
alkalommal érdeklődtem) 4. A
járdaépítési hozzájárulás végett kért építőanyag kiszállítása 5. A Klapka u. 46. előtti csatornafedél helyreállítása
- Az egyik Rákóczi úti lakó találkozásunk során jelezte, hogy
kérjem meg a volt Mozi épületében tartózkodó sportolókat,
a bejárat előtti területen megnőtt gaz levágására. Az egyik
sportvezetővel folytatott beszélgetés ellenére, végül a Közüzemi Kft. dolgozói végezték el
a gaz levágását, mely a kéréstől számítva pár nappal később
megtörtént. Úgy vélem, hogy
a sportolóknak az edzés előtti
bemelegítésként, bele kellene

hogy férjen az épület előtti terület rendben tartása, amibe a
fűnyírás is beletartozik.
- Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei esztendőben is a
parlagfű virágzásának megelőzése a cél. Ennek érdekében kértem a Klapka u.-i csapadékvíz elvezető árok és a sínek
közötti területen a gaz levágását. A Zalán u. elejétől kezdődő árok mentén, majd fentebb
a Klapka-Dobó u.-i aluljárótól a
József és a Rákóczi u. találkozásánál lévő gyalogos felüljáró
felé, ill. a Klapka u. eleje, mely
egy zsákutcába torkollik, valamint a gyártelepi megálló környékén. A terület a MÁV-hoz
tartozik, ennek ellenére a legtöbb esetben kényszervágásra
került sor.
A parlagfű elterjedésének
megelőzése érdekében kell
rendszeresen levágni a gazt.
- A Nagysándor József tér virágosítása késett, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan a Közüzemi Kft. vezetősége felé jeleztem a kérést.
- A Kölcsey u.-ban a fekvőrendőr kialakítása és a 30 km/
órás sebességkorlátozó táblák
kihelyezés kérelmére nem érkezett válasz, ezért a helyszín
vizsgálatának eredménye felől
érdeklődtem.
- A Kossuth közbe való zúzottkő terítése, és gréderezésével
kapcsolatban 02.26-án, majd
04.22-én nyújtottam be kérelmet, és végül 05.22-én.
- A Klapka u. elején felpúposodott aszfalt helyreállítását első alkalommal 2011. nyarán jeleztem, az eltelt idő alatt
még három alkalommal fordultam ez ügyben az osztályhoz.
A Klapka u.-i lakó a Klapka u.
3 és 4. sz. közötti feltüremkedett aszfalt helyreállítása végett kérte intézkedésemet. A
helyszíni szemle igazolta a kérelmező állítását, az ingatlanok

előtt az aszfalt felpúposodott,
amit az út mentén lévő akácfák gyökerei okoztak (a Klapka
u. eleje egy zsákutca, útépítése
2005-ben történt). A továbbiakban a zsákutca szemléjével, kivizsgálásával, és aszfaltjának
helyreállításával kértem intézkedését az illetékeseknek.
- Május utolsó hetében a
Klapka u.-i csapadékvíz elvezető árok (a Zalán u. elejétől
a Dobó u. találkozásáig), majd
újabb 12 címen kértem mederlapos vagy földárkok takarítását a Közüzemi Kft. és a Műszaki Osztály illetékeseitől.
- Számtalan helyen balesetveszélyesek a beton villanyoszlopok, hiányosak, töredezettek, repedések találhatók az oldalaikon (több címen már évekkel ezelőtt kértem az oszlopok
cseréjét az ELMŰ-től, válasz azóta sem érkezett). Az egyik Király u.-i lakó kérte intézkedésemet, mivel a Tábor-Király u.i
zebránál található oszlop balesetveszélyes – Keszi Csemegével szemben –, mert félő, hogy
nagyobb vihar esetén áramszünetnél komolyabb probléma is
adódhat.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Az
e havi beszámolómat egy fontos, s egyre inkább elharapódzó
problémával szeretném kezdeni!
Sajnos a közlekedési fegyelem
nem javul kellőképpen az autósok körében, s bár sok tábla, akadály jelzi, hogy itt lassabban és
figyelmesebben kell közlekedni,
ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe! A Gyöngyharmat óvoda, Kőrösi iskola közötti területen és utakon nem szabadna
közlekedni, csak az oda szállító
járműveknek, mégis azt tapasztaljuk egyre többször, hogy oda
be- illetve áthajtanak személyautókkal, akár a parkon keresztül
is! Félretolják az útakadályokat,
s ebből már sajnálatos baleset is
származott!
Fokozottan felhívtam az illeKörzetünk alagi részén több, a
lakosság komfortérzetét pozitívan befolyásoló építkezés zajlik. Legutóbb ezeken a hasábokon számolhattam be a Kincsem utca 2. szám alatt – a volt
szociális foglalkoztató épületének átalakításával – létesítendő bölcsődére kiírt közbeszerzési pályázat eredményéről. A
május 30-i képviselő-testületi
ülésen született határozat értelmében elindulhat a működési engedélyezési eljárás, így
ősszel már birtokba is vehetik
az új bölcsődét a gyerekek és
gondozóik.
Júniusban megújulva, a korábbinál bőségesebb áruválasztékkal újra megnyit a nagyállomással szemközti, a Trianon tér
szomszédságában lévő közért.
A bolt újbóli üzemelésével jelentősen javulni fog a környéken
lakók élelmiszer-ellátottsága,
amely jelenleg – főként, ha arra
gondolunk, hogy a Fóti út és a
Kossuth Lajos utca találkozásánál, a körforgalomnál korábban
működő élelmiszer-áruház is bezárt a közelmúltban – nem kielégítő, főként az idősebb, gépkocsival nem rendelkező lakók
szempontjából.
Lévén körzetünk jellemzően
zöldövezet, a jó idő beköszön-

A Lakótelep Szíve
tékesek figyelmét e témára, és
folyamatosan
szorgalmazom
a büntetések kiszabását, mert
csak ez eredményezheti majd az
itt élő idősek és gyermekek biztonságát! Kérem Önöket is, hogy
tegyünk közösen azért, hogy ez
a trend megváltozzon, ne nézzük el, tűrjük el, hogy a szabálytalanul közlekedők megzavarják
a rendünket, nyugalmunkat!
Kellemesebb témára térve, kívánom jelezni, hogy a műszaki
kollégákkal folyamatosan egyeztetve, kezdeményezem az idei kisebb- nagyobb javítási, felújítási
terveket. Ennek keretében szeretném, ha a nyáron kialakulna a
kis zöld parkocska a Garas utca

elején, megépülne egy járda a
Nap utca és a Játszóház óvoda
közti kis részen közösen Vincze
Géza képviselőtársammal, elkészülnének a tervezett zebrák, a
Barátság út 9.-11. környékének
esővíz elvezetési problémáit is
kezelni szeretnénk!
Fontos döntés született a képviselőtestületben, a Lakótelep
Szívét érintően, hiszen az eddigi József Attila park, hamarosan
az Aradi Vértanúk tere elnevezést kapja majd, s ezzel egy időben megkezdődik egy, a hősökre emlékeztető emlékhely, emlékmű kialakítása is e területen!
Javaslatomra a József Attila név
is méltó módon megmarad a

Kisebb-nagyobb fejlesztések
Alagon és Alsón
te óta a lakosság nagy részének kedélyállapotát esténként
szúnyoginvázió rontja. A szúnyoggyérítési feladatokat városunkban a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása látja el.
Idén először május 9-én és 10én történt kémiai gyérítés –
amely a már kifejlett egyedeket
vette célba – mind földi, mind
légi úton; a szétszórt vegyület
a szúnyogokon kívül a méhekre veszélyes, az emberekre teljesen veszélytelen. A légi és a
földi gyérítés egyaránt a kijelölt útvonalon halad, attól nem
térhet el. Dunakeszi 7. számú
körzetében (vagy azt érintve)
a légi útvonal az Óceánárok teljes szélessége, a földi útvonal
pedig Alagon a Verseny, a Kápolna, a Nándori és a Kincsem
utca által határolt területek, valamint a Fóti út a Posta utcától
egészen az alagi temetőig; Alsón pedig a Pálya, a Rozmaring,
a Szegfű, a Gizella és Gyöngyvirág utcák és az általuk határolt
terület. Az ütemterv alapján a
következő gyérítésre június 1112-én, majd július 9-10-én, vé-

gezetül augusztus 15-16-án kerül sor. Az idei első beavatkozás
óta a körzet két részéről jelezték konkrétan, hogy továbbra is elviselhetetlen a vérszívók jelenléte: Alsón a Mogyoródi-patakhoz közel eső utcák
lakói, Alagon pedig a Nándori
utca környékén élők. A lakossági panaszt továbbítottam az illetékeseknek.
Alsón június első hetében
kezdődik a Pálya úti buszfordulótól a vasúti átjáróig építendő
járda és kerékpárút kimérése,
azt követően a terület megtisztítása, végül maga az építkezés.
Talán jelzi az alsói lakóközösség
a járda iránti igényének érzelmi
megalapozottságát is, hogy az
ott lakók közül jelentkeztek az
építkezésben való segítő részvételre. Az építkezést természetesen a kivitelező cég munkatársai végzik el, az alsóiaknak
reményeink szerint „csak” a régóta várt járda balesetmentes,
biztonságos használata és annak megóvása marad.
Május 25-én került sor Alsón a 4. Mini Mulatság elneve-

városunkban, a művelődési ház
melletti közterületen.
Az eddigi segítségüket szeretném ezúton is megköszönni, és
kérném a továbbiakban is!
A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül is van lehetőség, munkaidőn kívül és hétvégén, a 06-70-380-64-73 ügyeleti telefonszámon, munkaidőben
a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán, az 542-818-as számon, vagy a muszak@dunakeszi.
hu e-mail címen.
Megkeresésüket várom a Dunakeszi Garas utca 4. levélcímen,
a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805/ 206 melléken.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője
zésű gyereknapi rendezvényre,
amelynek keretén belül örömmel adhattuk át a népes gyerekseregnek a két új játszótéri
játékot. (A rendezvényről külön
beszámoló olvasható.) Lakossági igények és személyes tapasztalatok alapján a Közüzemi Kft.
munkatársainak segítségével
megkezdtük a körzet főbb pontjain a hiányzó szemetesedények
telepítését, az alsói játszótérre
kerültek ki az elsők.
Május végén ismét megjelent
és a 7. számú választókörzet valamennyi háztartásába eljutott
ingyenes újságom, a 2003-ban
alapított Zöld Alsó, amely elsősorban az itt élők minél jobb,
szélesebb körű tájékoztatatását
szolgálja. A lapban közzétettem
fogadóóráim idei rendjét, legközelebb – a június eleji, alagi alkalom után – július elsején az alsói
Közösségi Ház könyvtárszobájában (Muskátli utca 2.) várom
az érdeklődőket. Lakótársaim
megtisztelő javaslatait, észrevételeit továbbra is folyamatosan várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com; +36 70 665 31 84.
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője
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A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Örömmel látom, hogy a Kossuth
utca mentén ősszel elültetett
cserjék megmaradtak, sőt szépen fejlődésnek indultak. Ez köszönhető a lakosság figyelmességének, másrészt a sok esőnek.
Az eső ugyanakkor sok kellemetlenséget okozott a választókerületben. A régebbi, de az
újonnan kiépített víznyelő kutakba és árkokba is behordta a víz
a homokot, így ezek nem tudják
elnyelni, elvezetni a csapadékot.
Az Önkormányzat megerősítette korábbi ígéretét, hogy elvégzi
ezek tisztítását. Ugyancsak írásban kértem a Kossuth utca Tóvároson belüli szakaszán az útpadka javítását, megerősítését,
mert az alámosás miatt bekövetkezhet az úttest beszakadása.
Erre is kaptam ígéretet.
A kisgyerekes szülők számára érthetetlen, bosszantó, hogy

a bébi hintákat ismeretlenek elviszik a játszóterekről. Az utóbbi néhány héten a tóvárosi és a
Toldi utca végén lévő két játszótérről 4 bébi hinta tűnt el, de tudomásom van arról, hogy a város más játszótereiről is eltűntek ezek a hinták.
Jó hír viszont, hogy a Tóvárosi
játszótéren stabil árnyékvető kialakítására kerül sor rövidesen,
s a Toldi utca végén lévő játszótér 2 új hintaállvánnyal (2-2 hinta), padokkal és szemétgyűjtővel fog gazdagodni. Az eszközök
megrendelése megtörtént, de a
szállításuk és a felállításuk egyszerre történik.
Köszönöm mindenkinek, aki
bármit is tesz környezetünk
szebbé tételéért.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!

ték a vidámparkot és a koncerteket. Engem ért a megtiszteltetés,
hogy a gyerekek között „Süsüvel
közösen” kisorsolhattam az önkormányzat által felajánlott Fővárosi Állatkertbe szóló 5 darab családi belépőt. Bár nem mindenki volt jelen a nyertesek között, a
Programiroda munkatársai értesítettek, hogy a jegyek eljutottak
a szerencsés nyertesekhez, akiknek ezúton kívánok jó szórakozást és kikapcsolódást.
A fagykárok okozta úthibák javítása sajnos csak lassan halad. A
kátyúk nagyrésze eltűnt, de a be-

Ismét örömteli eseményre került
sor május 26-án, a Városi Gyereknapra, ahol örömmel láttam, hogy
rengetegen vetek részt. A helyszín az eddigi gyakorlattal szemben nem a Kinizsi pálya, hanem
a Katonadomb adott otthont, az
eddigiekhez képest színesebb és
gazdagabb programokat kínálva
kicsiknek és nagyoknak.
Az eseményt az „égiek” is támogatták, mert bár az idő hűvös
volt, egy-két kisebb záporral megúsztuk, és a családok élvezhet-
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Képviselői híradó
Tisztelt Dunakeszi lakosok!
Kedves Olvasók!
Egy jóval zöldebb, tisztább,
rendezettebb körzet kialakításán dolgozom. Idén is több fa és
bokor kerül telepítésre. A rendőrség mögött az állomás felé
haladva a járdán több ponton is
problémát okoznak az eldobott
cigaretta csikkek, üres üvegek,
ezért kértem, hogy az érintett
szakaszon köztéri szemetesek
kerüljenek kihelyezésre.
Tamási Áron utca és Kosztolányi utca forgalom szabályozása
Mindkét utca tekintetében
a lakók azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy az utcákat keresztező Klapka utca leaszfaltozás, amely az útaszfaltozási prigram részét képezi

az említett utak tekintetében
megnövekedett
forgalmat
okoznak. Keressük a forgalomcsillapításra a lehetőséget
Amennyiben Ön is fel kívánná, venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt
megteheti az alábbi elérhetőségeimen: Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az
Utcajegyzéket a honlapomon:
http://botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

szakadt csatornafedelek javítása
még mindig nem történt meg. A
kijavításukra az illetékesektől továbbra sem sikerült megnyugtató időpontot kapni.
A május 30-án megtartott fogadó órán lakossági észrevételek
érkeztek, miszerint a Gyártelepi lakóövezet közlekedési morálja rendkívül rossz. Ezúton szeretném felhívni lakótársaim figyelmét, hogy a Gyártelepi területen
lévő Bárdos Lajos Általános Iskolába, a Művelődési Házba, Járási
Hivatalba, de még a körzeti orvosi rendelőbe érkezők részére két
parkoló is rendelkezésre áll. Az
egyik a Vasút Állomás melletti, a
másik a Fő út túloldalán az Iskola utcában a volt „Kék” iskola helyén található. A távolság maximum 200 méter, 3-5 perc séta a
felsorolt helyszínektől. Ha mindenki úgy gondolkodik, hogy ez a
távolság túl messze van, azt fogja
tapasztalni, hogy a zsúfoltságból
eredő idegeskedése nap, mint
nap rossz közérzetet eredményez. Ezen túlmenően, aki mégis
a területen közlekedik, arra a lakóparkokra előírt sebesség korlátozás érvényes. A közlekedési

rend betartatására levélben fordultam a rendőrkapitány úrhoz.
Kérek mindenkit, hogy türelemmel és biztonságosan közlekedjünk a területen. Aki csak teheti,
a két említett parkolóban álljon
meg, így elkerülve a közlekedési fennakadások okozta konfliktusokat, ami képes az egész napunkra rányomni a bélyegét.
Lakossági bejelentés érkezett,
miszerint a tavaly szétvert, majd
hosszas egyeztetést követően
helyreállított Béke utcai játszótéren ismét elkezdődött a vandalizmus. Elkeserítő és bosszantó. Természetesen felkértem a Lakosságszolgálati Osztály vezetőjét az
eszközök mihamarabbi helyreállítására.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!
Árnyékoló építés az alagligeti
játszótéren, és további várható
fejlesztések kerületünkben
Két természeti erő befolyásolta az utóbbi hetek lakossági kéréseit kerületünkben. Az egyik
az erős napsütés, a másik pedig a hirtelen lezúduló sok csapadék.
A későn, de annál erősebb
napsugárzással beköszöntő tavasz miatt több szülő is megke-

mint felszereltük a bejárat egyik
letört lécét. Sajnos a bejárati oldalon - a focilabdák miatt - teljes hosszában megrongálódott
a kerítés, bármikor újabb lyukak
keletkezhetnek, ezért esedékes
lesz egy kerítés csere a közeljövőben. A focizó srácoknak mindenképp kerülniük kellene itt a
játékot.
A játszótérrel kapcsolatos
munkálatok során, a közösségi

resett Alagligetről, hogy a játszótéren árnyékolási megoldást
kellene találni. Mint ismeretes,
a játszóteret nyílt terepen tudta csak felépíteni a város, mert
a lakópark két részét elválasztó erdősáv állami tulajdonban
van. Több árnyékolási lehetőséget megvizsgáltam a Városháza
műszaki szakembereivel, a párbeszédbe bevontam a lakóparki szülőket is. Végül, a fa szerkezetű pergola mellett döntöttünk, amelynek tetején átlósan
elhelyezett fagerendák vannak.
Az árnyékoló elkészült, és nem
csak hasznos, hanem - sokunk
meglepetésére - sokkal szebb is
lett, mint vártuk. A tetőszerkezet kelet felé lejt, így a kritikus
délelőtti, déli órákban adja a
legjobb takarást. A játszótéren
kisebb javításokat is elvégeztünk, így a Közüzemi Kft munkatársa befoltozta a kerítést, vala-

web oldal segítségével megvalósított online kapcsolattartást
a lakossággal nagyon hasznosnak éreztem, reményeim szerint más projekteket is hasonló gyorsasággal és hatékonysággal tudunk majd megoldani
a jövően.
Májusban zivatarokból is bőven jutott nekünk. A csapadékvíz elvezetés kapcsán szintén
Alagligetről kaptam több megkeresést. A Polgármesteri Hivatal műszaki munkatársával
mindegyik helyszínt végigjártuk, és körvonalazódik a lehetséges megoldás. A Tamás Győző utcában újabb szikkasztó kút
építésére van szükség, és érdemes megfontolni a túlfolyó
rész átvezetését az alagi majori út melletti árokba. A Babicz
Béla utca 16. sz. ház Repülőtéri
út felé néző betonkerítésének
tövénél áll meg a víz, amit szik-

kasztó árok kialakításával lehet
megoldani, az újonnan megépült járda végétől, a betonkerítéssel párhuzamosan, az Alagi
Majori úton található csatornáig. Az említett munkálatok kivitelezése kapcsán várjuk az árajánlatokat. A Czédli István utcában a 4. sz ház előtt néhány
hete tüntettük el a kerítés tövében keletkezett rést. Annak érdekében, hogy a víz ismételten
ne mossa ki az alapot, a bejárati
terület kerítéshez közel eső részének kavicsos feltöltésére van
szükség. Ehhez a telekommunikációs cég tulajdonában lévő
aknákat feljebb kell emelni. A
céggel egyeztetünk az aknák kiemelésének feltételeiről.
A Határ útiak több, rendszeresen visszatérő kérdésekben kerestek meg. Ezek egyike, hogy
a vízelnyelők mélyebbre vannak
beépítve az út szintjétől (hegesztett fémrácsokkal), továbbá néhány csatornafedél lazán
van rögzítve, ami a rendkívül
erős forgalom miatt erős zajjal
és rezonanciával jár. A Polgármesteri Hivatal pályázatot írt ki
a városi utak karbantartására. A
nyertes vállalkozóval a szerződés aláírására hamarosan sor
kerül. A zajjal járó úthibák korrekciójára - ebben az utcában is
- a szerződés aláírását követően
fog sor kerülni. A forgalomszervezéssel kapcsolatos kérést is
vizsgálja a Városháza, tekintettel arra, hogy ez egy egész városrészt érintő témakör, a megoldás kapcsán a lakók szíves türelmét szeretném kérni.
A Szántó utcából jelezték,
hogy három utcanév tábla kihelyezésére lenne szükség, a
kérést továbbítottam a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályára, akik intézkednek a hiányzó táblák pótlásával kapcsolatban.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
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Szúnyoggyérítés –
idén négy alkalommal

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei
évben is a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának koordinálásával kerül sor a szúnyoggyérítésre. Társulási
Tanács döntését követően választották ki a kivitelező céget és a gyérítés
hatékonyságát felügyelő szakértőt.
Az idei évben 4 gyérítést terveztünk,
melynek költsége megközelítőleg
7.000.000,-Ft, melyet a kistérség költségvetéséből fedezünk. Jó hír, hogy
a Magyar Turizmus Zrt.-vel folyamatban van egy támogatási szerződés
megkötése, melynek során a fenti
költségből 3.000.000,-Ft utólagos támogatást kaphat a társulás. A hirtelen jött meleg és a csapadékos időjárás miatt elképzelhető, hogy szükség lesz pótgyérítés elrendelésére. A
négy gyérítés közül egynek az elvégzésére már sor került, május 9-én és
10-én. Mind földi melegködös mind
pedig légi kémiai gyérítést végeztek,
82%-os hatékonysággal.
A gyérítés minden alkalommal kijelölt útvonalon halad, melyek a települések korábban leadott igényei,
illet szakértő által készített lárvatérkép alapján lettek kijelölve. Elsősorban a fő lárvatenyészhelyek, vízpartok mentén történik légi gyérítés, földi melegködös gyérítés az ezen terültekhez közel eső utcákban.
A várható gyérítések időpontja,
időjárástól függően:
2013. június 11-12., pótnap: 13-14
2013. július 9-10., pótnap: 11-12
2013. augusztus 15-16.
pótnap: 18-19
Fontos megjegyezni, hogy a gyérítés során használt vegyszerek a MÉHEKRE VESZÉLYESEK!
A térség szúnyogártalmát elsősorban a Duna vízszintje határozza meg.
Mivel annak alakulásával kapcsolatban csak igen rövid távú előrejelzések tehetők, a fenti ütemtervtől való
eltérések nem zárhatók ki.
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különvélemény

NAGY LEHETŐSÉG ELŐTT ÁLL A VÁROS
Uniós pénzből önkormányzati tulajdonú sportkomplexum építésének lehetőségét teremtette meg a testületi döntés

REPÜLŐTÉR
A legutóbbi képviselő-testületi ülésre Dióssi Csaba polgármester egy olyan előterjesztést tett, mely arról szólt, hogy
a képviselő-testület adjon elvi hozzájárulást a repülőtéren
későbbiekben kialakítandó sportkomplexum létrehozásához.
Tekintettel arra, hogy a repülőtér a város utolsó, egybefüggő,
nagy kiterjedésű önkormányzati tulajdonban lévő zöldterülete, a Jobbik úgy gondolja, hogy az ügy rendkívüli körültekintést
igényel.

A

polgármesteri előterjesztéssel az első bajunk az
volt, hogy a bevezető tartalmazta ugyan, hogy a területen
uszoda is kialakításra kerülne –
melyet a Jobbik természetesen
támogat –, de magából a határozati javaslatból ez már kimaradt. Márpedig a későbbiekre
nézve csak a határozat képezhet bármiféle hivatkozási alapot. A testület végül megértette ez irányú igényünket, így az
uszoda végül nevesítve került a
határozatba.
Szeretném leszögezni: a Jobbik támogatja mind az uszoda,
mind a tömegsport fejlesztésének célját településünkön. Az
előterjesztés azonban semmiféle konkrétumot nem tartalmazott arra vonatkozólag, hogy
„sportkomplexum” alatt mit ért
az előterjesztő. A bizottsági ülésen sem kaptam ez irányú kérdésemre választ. A képviselőtestületi ülésen végül sikerült
kicsikarnom erre vonatkozó valamiféle információt, azonban
ezek nem lettek írásos formában megfogalmazva az előterjesztésben, mint ahogy azt Hircz
Tamás képviselőtársam is észrevételezte. Nem került konkrétan
meghatározásra a sportkomplexum tervezett pontos helye sem,
és a repülőtér, mint helyszín indokaként is csak arra hivatkozott az előterjesztő, hogy a városi konzultáció keretében a
kérdőíveket visszaküldők több,
mint 70%-a támogatná a repülés mellett más sportlehetőség
megjelenését is a területen. Fel-
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hívtam a figyelmet arra, hogy a
válaszadók alig több, mint a város lakosságának 5%-át teszik ki,
így nem lehet erre úgy tekinteni,
mint a „többség” véleményére.
Ezért azt javasoltam, hogy egy
konkrétumokat nélkülöző határozat helyett fogalmazzák meg
elképzeléseiket, ezeket tárják a
lakosság minél szélesebb rétegei
elé, és engedjék meg azt, hogy –
immár az elképzelések ismeretében –, helyi népszavazás keretében a lakosság dönthessen az
ügyben. Miért javasoltam ezt?
Az előző önkormányzati ciklusok szomorú tapasztalataiból okulva. A strand-ügy is egy
„elvi nyilatkozattal” kezdődött,
a lakosság megkérdezése, jóváhagyása nélkül, a közérdek helyett vállalkozók magánérdekeit szem előtt tartva végül szó
szerint felprédálták a területet,
megfosztva Dunakeszi lakosságát legszebb, legkellemesebb pihenőhelyétől. A magunk részéről ezt akarjuk elkerülni azzal,
hogy a lakosság kezébe adnánk
a döntést. Természetesen lehet
ezzel szemben ellenérv, hogy a
népszavazás pénzbe kerül. Igen,
ez így van. De jóval kevesebbe,
mint egy lakossági igényeket figyelmen kívül hagyó beruházás.
Annak az értéke viszont, hogy
demokratikus módon járunk el
– felbecsülhetetlen, így a spórolást ne a demokrácián kezdjük.
A kormánypárti többség végül
leszavazta javaslatomat, és – a
végül belekerült uszodán kívül
– konkrétumok híján hozta meg
az elvi határozatot.
Úgy gondolom fentiekből
egyértelmű, hogy a Jobbik támogatja mind az uszodaépítést, mind más jellegű tömegsportok fejlesztését. Különbség
a Jobbik és a Fidesz-KDNP-s
többség között a demokráciafelfogásban van. Abban viszont
a jelek szerint nagy.
Nyíri Márton,
önkormányzati
képviselő (Jobbik)

A

képviselő-testület legutóbbi ülésén elvi hozzájárulásával megteremtette annak lehetőségét, hogy Uniós pénzből önkormányzati tulajdonú,
tanuszodával rendelkező sportkomplexum épüljön.
Az önkormányzati sportlétesítmény uniós támogatásból történő megvalósítására a 2014-2020 közötti
programozási időszakban lenne lehetőség.
A képviselő-testület május végi ülésén Lukácsi
Bálint (volt LMP-s képviselő) és Nyíri Márton (a
Jobbik képviselője) kivételével úgy döntött, hogy
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi építési előírások megtartásával, és az ingatlanon folyó
egyéb sporttevékenységek figyelembe vételével a jövőben egy sportcélú önkormányzati beruházás lehetőségét teremtse meg. Lukácsi Bálint
hozzáállása nem meglepő, hiszen régóta több, a város és az itt élők érdekeit szolgáló döntést nem szavaz meg. Azonban Nyíri Márton képviselő részéről ez új jelenségnek számít,
hiszen eddig szinte minden alkalommal a pártpolitika elé tudta helyezni a város érdekeit. Nem vártuk, hogy a Jobbik is Lukácsi Bálint retorikáját fogja követi… Most mégiscsak azt kellett látnunk, hogy a Jobbik nevetséges ellenérvekkel próbálja megakadályozni azt a nagy ívű projektet, amely a dunakesziek több évtizedes álmát válthatná valóra.
A "Magyi" sporttelep önkormányzati tulajdonba kerülése és intenzív fejlesztése nagyban
növelte a sportolási lehetőségeket, azonban a város sportcsarnoka és fedett tornatermei
lényegében megteltek, emellett a város lakosságának régi kívánsága egy fedett tanuszoda megépítése.
Mindezekre megoldást jelentene egy korszerű, fedett, nagyobb létszámú nézőt befogadni képes, nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas kézilabda pályával, és tanuszodával rendelkező sportkomplexum, ami a városban működő sportszervezetek, egyesületek
utánpótlás-nevelésének és a lakossági tömegsport bázisa is lehetne.
A 2012. évben lezajlott Városi Konzultáción Dunakeszi polgárai 77,86%-ban támogatták, hogy a repülőtér területén a zöldterület megtartása mellett, más sportágaknak is helyet adjon a város. Az új sportintézmény elhelyezésre kiválóan alkalmas lenne a közel 97
hektár területen elhelyezkedő dunakeszi repülőtér, ami egyébként egy több száz hektáros
zöldterület része. A repülési szakemberek szerint a repülőtér szabályos és biztonságos működéséhez ezen terület fele is elegendő, így a sportkomplexum kevesebb, mint 1ha területet
igénylő megvalósítása úgy férne meg a terület egy százalékán, hogy a repülést nem zavarná, sőt inkább vonzóvá tenné, hiszen a sportrepülés mellett egyéb szabadidős tevékenységek is jelen lennének a területen. Nevetséges tehát az a vád, hogy a mindössze 1ha területű
sportkomplexum miatt veszélybe kerül a Dunakeszi repülőtér zöldterülete.
Erről szó sincs, épp ellenkezőleg. Igazán ezzel a döntéssel őrizzük meg a repülőteret és
a körülötte fekvő zöldterületet, ezzel a döntéssel bebizonyítjuk az itt élőknek: olyan célra használjuk fel ezt a területet, amelyre felhatalmazást kaptunk tőlük, és ami régi álmokat válthat valóra.
A 2012-ben lefolytatott Városi Konzultáció a lehető legszélesebb együttgondolkodás,
amit az elmúlt időszakban kezdeményezett a mindenkori városvezetés. Izzadtságszagú a
tényekkel szemben azt állítani, hogy 5% támogatta a kezdeményezést, miközben a megkérdezettek 10%-ának álláspontja ez. A Konzultációs kérdőívet minden 16. életévét betöltött dunakeszi lakosnak eljuttattuk, és azok, akik válaszolni szerettek volna, megtehették.
Szélesebb körben biztosítottuk a véleménynyilvánítást, mint egy népszavazás, hiszen mi a
fiatalok véleményére is kíváncsiak voltunk.
A strandüggyel való hasonlítgatás pedig durva politikai húzás. Mindenféle párhuzamot ezzel kapcsolatban visszautasítunk, hiszen ott magánszemélyek beruházásáról van
szó, mi pedig kényesen ügyelünk arra, hogy a repülőtéren magánszemélyek ne szerezhessek tulajdont.
Furcsáljuk, hogy bár még csak a lehetőségét igyekszünk ennek megteremteni, máris
vannak, akik hajánál fogva előrángatott érvekkel próbálják megakadályozni ezt a város
számára kiemelten fontos lehetőséget.
Hiszem, hogy a téma lényegét tekintve nincs közöttünk vita, ezért is érthetetlen számunkra ez az ellenállás. Ez a döntés csupán egy elvi hozzájárulás, hosszú út áll még előttünk a megvalósulásig. Éppen ezért kérem a képviselő urat, tegyük félre a pártpolitikát és
a kifogások helyett a megoldásokat keressük, és a további lépéseket együttműködve, a város érdekeit szem előtt tartva tegyük meg.
Seltenreich József
Fidesz frakcióvezető

Védjük
közösen
értékeinket
Köztudott, hogy a bűncselekmények számának megugrása a rendszerváltás időszakától indult el. A különféle
jogsértések, így a vagyon elleni bűncselekmények, szervezett bűnözés, rablások, betörések, a mai napig igen
nagy feladat elé állítják a rendőrség és a többi bűnüldöző szervet – nyilatkozta lapunknak a Dunakeszi Városi
Polgárőrség elnöke, aki társaival együtt szeretné, ha
újabb tagokkal bővülve a lakosság közbiztonságát védő
polgárőrök létszáma.

K

ristóf Ferenc szerint a bűnmegelőzés fontosságának
felismerésére a rendszerváltás
éveiben került sor, amikor az
értékrendek és értékviszonyok átrendeződésének negatív
kísérő jelenségeként a bűnözés
minden elképzelhető mértéket meghaladva ugrásszerűen
megnőtt, és a bűnüldöző szervek gyakorlatilag tehetetlenül
álltak a sokasodó közbiztonsá-

olyan, a társadalmat ösztönző és mozgósító programok,
technikák intézményesítésére
is, amelyek a közösségek, intézmények, gazdasági szereplők,
állampolgárok önvédelmi képességét, bűnözéssel szembeni
védettségét fokozzák.
- Magyarországon az első polgárőrszervezetek 1989-1990ben alakultak ki, a dunakeszi
egyesület 1997-ben került be-

gi problémák előtt. Nem is beszélve a lakásbetörések és az
idős emberek csalárd módon
történő kifosztásáról, melyeknek a száma viszonylag nem
magas, de aki áldozattá válik,
azt nem vigasztalja a statisztika.
A polgárőrök helyi vezetője
szerint a jó közbiztonság nem
valósítható meg kizárólag a
bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos
rendszerében, szükség van

jegyzésre, azóta folyamatosan
ellátja feladatát, mondhatom,
hogy az együttműködő partnerek (rendőrség, önkormányzat) megelégedésére – mondja
büszkén Kristóf Ferenc. A polgárőr a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásával
kapcsolatban közfeladatot ellátó személynek minősül. A helyi polgárőr egyesület feladatait
alapvetően a közterületi járőrés figyelőszolgálat, valamint a
jelzőőri tevékenység alkotja.

A feladatainkat és a szolgálatokat az elmúlt időszakban
megfogyatkozott létszámmal,
csökkenő anyagi támogatás
mellett láttuk el – közli tényként Kristóf Ferenc, aki úgy
véli: - Dunakeszi lakosságának
jelentősen megnövekedett létszámához viszonyítva, tagjaik száma nagyon kevés, 28 fő,
még az egy ezreléket sem éri el.
Csak összehasonlításként: egy
a városunktól nem messze lévő
1800 lakosú településen a polgárőrök létszáma 33 fő!
Kristóf Ferenc végezetül
hangsúlyozta: - Sok tenniva-

ló lenne még, amit Dunakeszi
közrendjének és közbiztonságának megerősítése érdekében
tenni szeretnénk, ezért mindenkit szeretettel várunk, és
minden támogatást nagy köszönettel fogadunk. Azok, akik
a fenti célok elérése érdekében
szeretnének együttműködni,
és/vagy belépni egyesületünkbe, kérjük, hogy vegyék fel a
kapcsolatot velünk, címünk:
Dunakeszi Városi Polgárőrség,
2012 Dunakeszi, Tábor u. 2-4.
Telefon: 06/20/381-5427.
A szerk.
Fotó: KesziPress
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ÚJ IGAZGATÓ A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉLÉN
Csoma Attila: Hagyomány és érték tisztelő ember vagyok

C

soma Attila jól ismert a város
kulturális életét figyelemmel
kísérők körében, hiszen helytörténészként hosszú éveken át volt a
városi könyvtár igazgató-helyettese, majd 2010 decemberétől a Dunakeszi Programiroda vezetőjének nevezte ki a település polgármestere.
A művelődési központ új vezetője lapunknak adott nyilatkozatában leszögezte, hogy az önkormányzatnál új megbízatása mellett is ellátja a Programiroda vezetésével összefüggő feladatait.
Ennek indokaként Csoma Attila
fontosnak tartotta kiemelni, hogy
a Programirodánál ellátott munka
és a művelődési intézményhez kötődő feladatok között jelentős átfedés van.
Mint elmondta, Dióssi Csaba
polgármester azt kérte tőle, hogy
két funkciójával összefüggésben
lássa egységben a feladatokat és
erőforrásokat, s legyen átfogó képe
a város kulturális és közművelődési helyzetéről. Az erőforrásokat
az új igazgató úgy kívánja kombinálni, hogy a szinergiákat megtalálva még hatékonyabban lehessen
előrevinni a város kulturális és
közművelődési életét. Csoma Attila szerint a művelődési központ
a város kulturális életének legfőbb
szervező helye, s itt rendezik a legtöbb programot is, éppen ezért hatékonyabb lehet, ha a művelődési
intézmény és a Programiroda egy
irányítás alatt működik.
- Hagyománytisztelő ember
vagyok – mondta arra a kérdésünkre, hogy az elődei által létrehozott értékek közül mit tekint
megőrzendőnek - s az itt meglévő hagyományokon vétek lenne
változtatni, hiszen rengetek, komoly értéket képviselő szerveződés működik évek, évtizedek óta a
művelődési központban. Úgy gondolom, elég, ha csak a Dunakeszi
Dunagyöngye Néptánc Együttest,
az Uray Pinceszínházat, a férfikart
vagy a koncertfúvósokat említem.
S vannak olyan programok, amelyek szintén megőrzendőek, mint
például a nyári tárlat, a karácsonyi ünnepi hangverseny, a művészeti napok rendezvénysorozata –
nyilatkozta a Dunakeszi Polgárnak Csoma Attila, aki hozzátette:
amiben lehet újítani, az az általá-
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Május elsejétől Csoma Attila váltotta a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatói székében Palásti Bélát,
aki közel 15 éven át látta el ezt a feladatot. A korábbi
vezető egy országos szervezet elnöki, ezzel együtt egy
fővárosi művelődési ház vezetői székét foglalhatta el
ez év májusától.

nos nyitás a város lakossága felé, s
több program a kisgyermekes családok részére. Az új igazgató fontosnak tartja, hogy a kultúrát már

fiatal korban vonzóvá tudják tenni, s így a gyermekek révén már
a szülőket is könnyebben el tudják érni.

Csoma Attila a jövőbeni terveiről így nyilatkozott: - Mindenképp a látogató fejével kell gondolkodnunk, hiszen az itt lakók minden kultúrával kapcsolatos igényét
a közeli Budapesten ki tudja elégíteni. De mi itt vagyunk helyben, s
olyan érzelmi kötődéseket szükséges kiépítenünk, amely annyira
megragadó tud lenni, hogy ennek
révén az itt élő polgárok helyben
ugyanazon a színvonalon tudnak
kulturálódni, mint Budapest bármely kerületében. Ezért arra kell
törekedni, hogy megfizethető áron
egy fővároshoz hasonló színvonalú kulturális programmal rendelkezzen a művelődési központ.
Az új igazgató úgy érzi, kinevezésével új lehetőségeket, eszközöket kapott ahhoz, hogy terveit még
jobban meg tudja valósítani, mint
a Programirodában. Ennek eredményeként reményei szerint erőforrásaikat még hatékonyabban a
város szolgálatába tudják állítani,
melynek előnyeit Dunakeszi polgárai élvezhetik.
Vetési Imre

Dióssi Csaba polgármester:
Csoma Attila kinevezésével koncentráljuk
a város szellemi és anyagi forrásait

Dióssi Csaba polgármester szerint a József Attila Művelődési Központ igazgatói székébe Csoma Attila személyében felkészült, a közművelődés területén hosszú évek óta kimagasló teljesítményt nyújtó vezetőt nevezett ki a VOKE, a Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete.
– Amikor az országos szervezet,
a VOKE vezetői tájékoztattak,
hogy a József Attila Művelődési
Központ tevékenységét 15 éven
át irányító Palásti Bélát központi
feladattal bízzák meg, és mint
városvezetőt megkérdeztek, hogy
tudok-e javasolni új vezetőt az intézmény élére, azonnal Csoma Attilára gondoltam – mondta megkeresésünkre a polgármester.
- Közismert, hogy Csoma Attila 2010 végéig a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár igazgató-helyetteseként tevékenykedett, majd a
Dunakeszi Programiroda vezetését bízta rá az önkormányzat.
Feladatát mind a két helyen magas színvonalon látta el, melyek
között nagyon sok a hasonlóság,
jól ötvözik egymást. Az utóbbi két
esztendőben végzett tevékenysé-

gében, a Dunakeszi Programiroda
irányításában, a lakosság széles
körű tájékoztatásának alapját a
városban megvalósuló programok
népszerűsítése, kommunikálása,
és az új, közönség vonzó rendezvények meghonosítása jelenti.
Kiadványainkban megjelentetik – többek között – a József
Attila Művelődési Központ rendezvényeit, melyek révén számos
ponton találkozik a két intézmény
tevékenysége. Csoma Attila személyisége, a szellemi és gazdasági
forrásaink racionalizálása is azt
mondatta velünk, hogy őt javasoljuk az intézmény élére a VOKEnak, mint munkáltatónak. Személye révén megszűnik a kettősség.
Meggyőződésem, hogy ezen kinevezés támogatásával hozzájárulunk a város kulturális életének

gazdagításhoz, az egészséges, jól
követhető kulturális tájékoztatás
megvalósításához.
A VOKE Csoma Attila személyében egy rendkívül alkalmas embert nevezett ki a Dunakeszi kulturális életében hosszú
évtizedek óta jelentős szerepet
betöltő JAMK élére, aki méltóképpen folytatja elődei munkáját.
Ezt igazolják vissza az intézményben működő együttesek,
klubok, csoportok véleményei,
melyek tagjaival egyeztettünk
javaslatunk
meghozatalakor.
Hozzájukhoz hasonlóan a városi
önkormányzat is bizakodva és
nagy reményekkel tekint Csoma
Attila igazgatói tevékenysége elé
– jelentette ki Dióssi Csaba polgármester.

OLVASÓK NAPJA
Az Ünnepi Könyvhét jegyében június 4-én rendezte meg
az Olvasók napja programot a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár. Elsőként a névadó szobrának megkoszorúzására került sor. Köszöntőjében Csonka Mária
könyvtárigazgató felidézte, hogy a névfelvételi ünnepséggel egybekötött szoboravató 2000-ben, ugyancsak az Ünnepi Könyvhéten volt. Ettől kezdve minden
esztendőben megemlékeznek a névadóról, s ezzel
veszi kezdetét a Könyvtári napok sorozat.

Ünnepeljünk együtt!
Az új időpont szeptember 15-e.
Könyvheti programjaink a KesziFeszten
Az idei Ünnepi Könyvhétre különleges programokkal
vártuk a látogatókat. Most először nem a központi
könyvtárban, hanem az 1. Sz. Fiókkönyvtárban, illetve
a József Attila Művelődési Központ Fosters udvarában
szerveztük a felnőtteknek és a gyerekeknek szóló rendezvényeket. Szerettük volna megünnepelni a gyártelepi könyvtár működésének 85. születésnapját, és
Weöres Sándor költő születésének 100. évfordulóját.

A

A

résztvevők Kós Anna, a
Radnóti Miklós Gimnázium 11.a osztályos tanulója előadásában meghallgatták
nemzeti irodalmunk örökbecsű költeményét, a Himnuszt,
majd Mitró Ingrid, ugyancsak
a gimnázium 11.a osztályos diákja a Kölcsey Ferenc írásaiból
készített összeállítást adta elő.
A költő szobrát Csonka Mária és Lőrincz Róbert könyvtáros, valamint Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője és Németh Klára tanácsos
könyvtáros koszorúzták meg.

Ezt követően a jelen lévők elhelyezték a megemlékezés virágait.
Megtartották a könyvtár
gyermekrészlege két pályázatának díjkiosztását is. A rajzpályázatra 113-an jelentkeztek, közülük 25-en részesültek könyvjutalomban. Az egy
évig tartó kvízjáték értékelése nyomán 13 iskolás diák
vehette át Leniczki Tímea
gyermekkönyvtárostól a jutalomkönyveket.
Katona M. István
A szerző felvételei

zonban az Európát és országunkat is sújtó árvízi
helyzet közbeszólt. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelete szerint az árvízi helyzet miatt a veszélyeztetett területen, így Dunakeszin
is, minden önkormányzati
rendezvényt 2013. június 15ig el kellett halasztani. Így a
rendelet alapján az ÜNNEPI
KÖNYVHÉT – KÖNYVTÁRI
NAPOK június 8-i valamennyi
programja elmaradt.
Természetesen a kialakult
árvízvédelmi helyzet miatt
mi is úgy láttuk jónak, hogy
könyvheti rendezvényünket
lemondjuk. Gyors intézkedéssel és egyeztetéssel főbb programjainkat átszerveztük szeptember 15.-re, vasárnapra, a
DunakesziFeszt
kulturális
programjai közé. Ebben segítségünkre volt Csoma Attila, a
Dunakeszi Programiroda, és a
József Attila Művelődési Központ vezetője.
A DunakesziFeszten tehát
találkozhatnak kedves vendégeink Imre István, Zalai Lídia,
Nádházi Péter színészekkel, a
helyi írókkal, költőkkel és Szá-

raz Györggyel, valamint Szabó
Balázs dalszerző és énekessel.
Részesei lehetnek az első dunakeszi Flash Mobnak! A kisebbek a MASZK Bábszínház
előadásán vehetnek részt, és
kézműves foglalkozásokon készíthetnek szebbnél szebb tárgyakat.
Kérem olvasóinkat, hogy
már most látogassák meg az
1. Sz. Fiókkönyvtár előterében
kialakított Olvasó-sarkot. Tekintsék meg az ottani kiállításon a fotópályázat legjobb beküldött alkotásait, és Magát
Tamás verses fotóit. Kérem továbbá, tájékozódjanak honlapunkról, hogy ki nyerte meg a
szülinapi receptversenyt, illetve kik küldték be a legjobb recepteket. www.dkvk.hu
Ezúton szeretnék köszönetet mondani olvasóinknak,
kollégáimnak, és valamennyi
együttműködő partnerünknek, hogy segítettek a különleges ünnepi program előkészítésében, és remélem, segítségünkre lesznek a szeptemberi megvalósításban is, a
DunakesziFeszten.
Csonka Mária

Dunakeszi Polgár 15

Borúra derű – gyermeknapi vigasságok
Szerencsére a megjósolt egész napos eső elmaradt, bár az égboltot beborító felhők eltakarták a
napfényt. A borult idő ellenére az idén új helyszínen, a Katonadombon az idei gyermeknapon mégis
egyfolytában vigasságok sokaságát élvezhették kicsinyek és nagyok, és persze velük együtt a szülők,
nagyszülők egyaránt.

J

ó választás volt itt megrendezni a gyermeknapot. Tágasság,
ingyenes és fizetős játékok biztosították a jókedvű mulatságot. Az
önkormányzat sátrában az ilyenkor elmaradhatatlan léggömbök
százai készültek s talán nem is
volt olyan gyermek, kinek kezébe ne jutott volna a sárga,
zöld, kék lufik valamelyikéből. A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
sátrát valósággal
elözönlötték a
kicsinyek. Türelmes sorban
állással várakoztak az arcfestésre, az ügyes
kezűek rajzoltak,
festettek, ragasztottak, papírvirágot készítettek. Az
egyesület taglétszáma egyébiránt
a legújabb jelentkezők felvételével
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hamarosan meghaladja a százat.
Ugyancsak "telt ház" volt a Családi Mókavár sátra alkotó kedvű
gyerekekkel.
A színpadon minden igényt
kielégítő műsorfolyam szórakoztatta a nagyérdeműt. Néptánc,
balett, hastánc és musicaltánc,
pom-pom és kötélugrás, akrobatikus rock and roll, kempo,
capoeira és karate bemutató
nyújtott szinte megállás nélkül
folyamatos és változatos látványosságot. A produkciók előadói
valamennyien a városunkban

működő öntevékeny művészeti közösségek, egyesületek tagjai
voltak, jelezve, hogy a szabadidő
értékes eltöltésének sokféle lehetősége kínálkozik. A professzionális műsort ezúttal a Kaláka
együttes egyórás koncertje jelentette, s jó volt újra hallani népszerű dalaikat.
Így jött el ezen a napon a borúra derű s vált igazi gyerekünneppé május utolsó vasárnapja.
Katona M. István
A szerző felvételei

ISMÉT REMEK MULATSÁGOT JELENTETT AZ ALSÓI GYEREKNAP
A szervezők által jó érzékkel összeállított programok a másféltől tízéves korosztály tagjai – no és persze szüleik – számára nyújtottak szórakoztató, készségfejlesztő, sportos, látványos és minden elemében vidám elfoglaltságot az alsói gyereknapon. A Mini Mulatságra főként természetesen Alsóról, de
Alagról, sőt a szomszédos Káposztásmegyerről, de még Gödről is érkezett vendégsereg.

N

ehéz lenne érdemi különbséget tenni az egyes „állomáshelyek” látogatottsága között. Kiemelt népszerűségre
tett szert az egészen apró gyerekek körében a kosárhinta, a szirénázó szupercsapat, a bábelőadás, a Decathlon által ingyenesen biztosított trambulin, a
lufihajtogatás, a Pinokkió Napközi ugrálóvára és a Rex állatsimogató, míg a nagyobbak számára a különböző ügyességi játékok, a csillámtetoválás és a
családi futás okozott felhőtlen
perceket. A lovas kocsikázás valamennyi szekérre ülő számára biztosított felejthetetlen élményeken túl pedig minden bizonnyal a gyermekeiket ide-oda
ugrálva követni próbáló apukák
és anyukák számára hozta el a
pihentető nyugalom negyedóráját, így ezt a szolgáltatást valószínűleg a felnőttek értékelték
a legtöbbre. A büféasztaloknál
kapható házi készítésű, fillérekért árusított finomságok igazán remek „mellékízt” biztosítottak két állomás között.
Az alsói gyereknap minden örömével és boldogságával alapvetően jótékony célokat, a játszótér – amelynek létesítése nem hivatalos forrá-

sok szerint a kilencvenes évek
végére tehető – folyamatos fejlesztését is szolgálja. Mint azt
a Mini Mulatság főszervezője és megálmodója, a pedagógus végzettségű Szabolcs Csilla lapunk érdeklődésére kifejtette: – A rendezvény négyéves
történetének eddigi legsikeresebb eseménye volt az idei.
Nem csupán azért, mert most
gyűlt össze a további fejlesztésekre a legtöbb bevétel a korábbi évekhez képest, hanem azért
is, mert soha annyi apuka és fiatalember nem segítette az előés az utómunkálatokat, mint
idén. Mindez nem csak amiatt
örömteli, mert gyorsabbá, gördülékenyebbé tette a szervezés
kevésbé látványos, ugyanakkor sokszor hálátlan, fárasztó
háttérmunkáját, hanem azért
is, mert mindez azt a reményt
kelti, hogy mind többen érzik
majd magukénak ezt a közösségi ünnepünket is.
A főszervező elmondta: az említett elő- és utómunkálatokból
kivette a részét a körzet újdonsült, március végén megválasztott önkormányzati képviselője, Benkő Tamás is, aki a programokon családjával, nyolc- és kettő éves gyermekeivel volt jelen. A

gyereknap ünnepélyes aktusa
volt, amikor a főszervező-ötletgazda Szabolcs Csilla és Benkő
Tamás közösen avatták fel a játszótér két új, a rendezvény előtti
napon telepített eszközét, a körforgót és az egyensúlyozót. Az
átadásra felkért képviselő rögtönzött beszédében köszönetét
fejezte ki a helyi kisgyermekes
közösségnek az együvé tartozást erősítő programjaik – mint
például a gyereknap – megvalósításáért és kifejtette, hogy a közösségi, lakossági célokat szolgáló civil kezdeményezéseket
örömmel támogatja lehetőségeihez mérten a városvezetés, miként ezúttal a játszótér fejlesztését is. (A két játékelem mellett új
szemetes is került a játszótérre.)
A régi és új játékokhoz a gyermekeknek jókedvet, ügyességet
és balesetmentes használatot,
a szülőknek a közösen létrehozott új értékek hatékony megőrzését és azok további fejlesztését
kívánta.
Ez végszónak is megfelel, lévén a Szabolcs Csilla által koordinált alsói programok bevételeiből hamarosan árnyékot adó
tető kerül az alsói játszótér homokozója fölé.
(za)

Az alsói gyereknap kiváló
hangulatáról és annak
biztosításáról Tóth Csaba dunakeszi
rendőrkapitány Benkő Tamás
képviselő meghívására személyesen
győződött meg a helyszínen

FAZEKAS NAPI GÁLAMŰSOR
Második alkalommal rendezték meg május 9-én a
dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskolában a
névadóról elnevezett iskolanap keretében a tanulók gálaműsorát.

E

zt megelőzően, május 4-én,
a szülők, hozzátartozók lelkes munkájával udvartakarítás, virágültetés, játékok festése és egyéb csinosítások szinte
megújult a tanintézmény udvara. Ezért is köszönetet mondott a gálaműsor megnyitójában Kovács Gáborné igazgató asszony. Megemlékezett
a névadóról, aki példaképpé
vált személyiségével, a tudomány iránti nyitottságával, botanikus munkájával, környezetszeretetével. Környezetvédő iskola lévén, fontosak azok
az események, amikor valamilyen formában megismerkedhetnek a tanulók az élővilággal, a növényekkel, állatokkal,

madarakkal. Teszik ezt azért
is, mert május 10-e a madarak
és fák napja. Ezért választották
az iskolaünnep időpontjára ezt
a hónapot.
A gálaműsor nagy tetszést
aratott a teltházas aula közönsége körében. Volt musicalrészlet, nemzetek tánca, modern
tánc és pom-pom, vers- és prózamondás, sajátos öko-mese,
angol és német nyelvű jelenet,
hangszeres szóló és néptánc.
A Fazekas-napi programokat május 10-én a felső tagozatos diákok városi járőrversenye
zárta.
Katona M. István
A szerző felvétele
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BÁRDOS-NAPOK

2013

A kiváló zeneszerző, zenetudós és karnagy, Bárdos
Lajos nevét, az országban elsőként, 1989. május 20án, ünnepélyes keretek között vette fel a Műhelytelepi Általános Iskola. Ennek emlékére évente
megrendezik a Bárdos Napok programsorozatot,
melynek kiemelkedő eseménye a gálaműsor. A rendezvénynek május 16-án, hagyományosan a VOKE
József Attila Művelődési Központ adott otthont.

A

Kicsinyek Kórusának műsorindító előadása után
Horváthné Szentléleki Katalin
igazgató asszony köszöntötte a
nézőteret zsúfolásig megtöltő
közönséget. A tanév során létrejött kiváló produkciókat válogatták a műsorba, mondotta.
Szándékuk bemutatni, hogy a
tehetségfejlesztés és gondozás
az iskola egyik legfontosabb tevékenysége.
A tanintézmény minden-

napjait meghatározza az énekzene oktatás, a "tehetségműhelyekben" folyó munka hatékonyan formálja, alakítja a tanulók személyiségét. Hisznek
abban, hogy a tanulókból az
értékek iránt fogékony felnőttek cseperednek fel. Mindezekhez céltudatos, tettrekész akaratra és összefogásra van szükség, zárta köszöntőjét az igazgató asszony.
Szavait
a
tematikus

műsorösszeállítás is igazolta. Színpadra léptek tehetséges
versmondók, népdal- és musicalénekesek, láthattunk-hallhattunk változatos táncprodukciókat, ütőhangszeres és
gitáros együtteseket, mesejátékot, Dr. Domoszlai Erzsébet
zongoratanárnő különleges kísérleteként a zongora-mesejáték kis előadóit és nem utolsósorban a már említett ének-

kar mellett a Cantemus Kórust
Kertészné Hidvégi Zsuzsa és
Altsach Gergely vezényletével.
Másnap az osztályok tanulói
játékos vetélkedőkön mérhették össze tudásukat, ügyességüket, majd 22-én családi nappal zárult az idei programsorozat.
Katona M. István
A szerző felvétele

Egykor itt tanulták a betűvetést…
Sorjában érkeztek a Bárdos Lajos Általános Iskola bejáratához. Legtöbben autóval, néhányan gyalog. Egykor, hat
évtizeddel ezelőtt naponta járták végig az utat, elsősként épphogy a háború után s aztán nyolc évvel később, 1953ban, az elsőként – a nyolc évfolyamot befejezett – végzős diákokként köszöntek el az Alma Matertől.

H

atvan évvel később, május
18-án találkoztak ismét az
egykori Műhelytelepi Általános Iskola akkor végzős diákjai. A valamikor 41 fős osztályból Terbe Józsefné, Csöpi néni
fáradtságot nem ismerő szervezőmunkája eredményeként 16an jöttek el. És eljött a ma már
egyetlenként elérhető Kalmár
Jánosné Ágota néni, ő tanította
a magyar irodalmat és a történelmet nyolc éven át, előbb gyakorló, majd mint kezdő pedagógus. Most is jó szívvel emlékezett meg tanítványairól és az
egykori iskoláról, ahol szakmai
pályafutását elkezdte. Kötődése ennél is több volt Dunakeszihez. Itt ismerte meg férjét, aki a
Vagongyár főmérnöke, számos
újítás elismert kezdeményezője és kivitelezője, valamint egy
ideig a város országgyűlési képviselője is volt. Ágota néni 1955ig tanított itt, aztán Újpesten
folytatta munkáját, később gimnáziumi tanár lett, majd a fővárosi tanárképző főiskola tanáraként ment nyugdíjba.
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Elkészült az "osztálykép" az
iskolaépület előtt, majd megálltak kis időre igazgatójuk, Körmendi Lajos emléktáblája előtt.
Útban a könyvtár felé, felidézték a régi éveket. Emlékeztek
arra, hogy 1945-ben, amikor itt
átmenetileg hadikórház működött és orosz katonák is laktak
az osztálytermekben, az iskola működését a Magyarság Kultúrotthon zöld termében kezdte el. Kevés volt a hely, így osztatlan tanítás zajlott. Első osztályfőnökük Major József volt,
tőle később Maár Irma vette át
az osztályt s vitte egészen nyolcadikig.
A könyvtárban Csöpi néni
kissé meghatottan "osztály
vigyázzt" vezényelt, majd virágcsokorral köszöntötte Ágota nénit. Aztán kezdetét vette a
nyolcadikos tablókép segítségével a múltidézés. S az elkövetkező néhány órában lélekben újra
kisdiákok lettek valamennyien.
Katona M. István
A szerző felvétele

A sport a lelke mindennek A TEHETSÉG…
Ugyan alig két esztendeje költözött ide a zajos fővárosból,
máris igazi otthonának tartja a települést. Sőt, ha valaki,
ő aztán pontosan tudja, mit jelent a sport, a mozgás szeretete, és ahogy mondja: „Dunakeszi, a Mi sportvárosunk”.
Sikesdi Krisztina és élettársa hisznek abban, hogy a régióban rövidesen a taekwondo fővárosa is lehet az irányításukkal Dunakeszi.

S

ikesdi Krisztina igencsak bájos,
törékenynek mondható hölgy.
Ám a látszat néha alaposan csal,
ugyanis igencsak kemény fából faragták, hiszen ötszörös magyar bajnok, Európa-bajnoki ötödik helyezett. Ja, és majdnem elfelejtettem
mondani, hogy mindezt a dicséretes eredménysort a taekwondo nevű
sportágban érte el.
„Amikor a londoni ötkarikás játékok olimpiai kvalifikációján 2011
decemberében eltört a kezem, már
sejteni lehetett, nem lesz rövid és
egyszerű a felépülésem. Ráadásul az
európai kvalifikációs tornát, majd
ennek következtében az olimpiát is
ki kellett hagynom, és bizony
a rehabilitációs időszaknak
most értem a végére” – elevenítette fel hazánk egyik legjobb női taekwondosa a közelmúlt történetét.
A sérülése miatt már
visszatérhetett
volna
az élsportba, ám egyelőre megmarad az
edzősködésnél. A magyarázat roppant egyszerű.
„Másfél hónappal ezelőtt megszületett a kislányom, így jelenleg az
anyaság tölti be a főszerepet az életembe” –
árulta el Krisztina.
Persze nem is ő lenne,
ha egy pillanatra is képes
lenne elszakadni szeretett sportágától. Amikor
két éve Dunakeszire költözött, az élettársával és
egy partnerükkel elhatározták, saját klubbot alapítanak a városban.
„Tájékozódtunk,
és
örömmel láttuk, hogy új
otthonunk igazi sportváros. A vezetése szinte

minden olyan kezdeményezést támogat, amely a sportról, mozgásról, a fiatalok helyes neveléséről
szól. Párommal felkerekedtünk, és
előbb a Dunakeszi Polgárban hirdettük meg klubunk megalapítását, majd eljártunk az iskolai testnevelés órákra, végül szórólapoztunk.
Törekvésünket siker koronázta, és
mára 35-40 fős gyerekhadnak oktatjuk rendszeresen a Széchenyi István Általános Iskola tornatermében
a taekwondót” – mesélte el Sikesdi
Krisztina.
Úgy véli, még sportolóként is lehetnek álmai, ráadásul élettársával
együtt készülnek a visszatérésre.
„Titkos vágyam a hatodik bajnoki cím, viszont úgy vélem, a
2016-os riói olimpiának már
nem futok neki. Bár tartom
magam én is a mondáshoz,
soha ne mondd azt, hogy soha.
A párom két éve hagyta abba 12
év után a magyar taekwondo
válogatottként az edzést, ám
most, 42 évesen és hétszeres magyar bajnokként újrakezdte, és indulni szeretne a senior világbajnokságon” – fogalmazott a jelenleg edzőként dolgozó
sportoló.
Noha még csak másfél
hónapos a kislánya, már
most is rengeteget sétálnak a jó levegőn, illetve
sokat tartózkodnak a kertben, már ha az időjárás is kegyes hozzájuk.
„Sajnos a helyi járatok még
hagynak kívánnivalót maguk
után, de autóba ülve nagyon
gyorsan el tudok jutni valamelyik bevásárlóközpontba, ahol
mindent meg lehet venni, ami
csak kell” – mesélte el Krisztina.
- molnár -

Az udvaron, a hintaállvány tetején kis szerkezet. Ez a meteorológiai megfigyelő állomás, melynek segítségével Kőhidy Márton naponta
három alkalommal küld interneten
adatokat az Országos Meteorológiai
Szolgálat Met-ész programja keretében. Ugyancsak az udvaron a homokozóban épített várat szerteágazó vizesárok veszi körül, s ebben a
vízáramlás szabályszerűségeit vizsgálja.
Marci, a Széchenyi István Általános Iskola 5.b. osztályos tanulója
számára mindez több mint egyszerű
hobby. "Hogyan lettem természetbúvár" című, pályázati díjat – egy
hetes táborozást – nyert dolgozatában arról írt, hogy a természeti jelenségeket a maga módján már kiskorában megfigyelte. Iskolásként
előbb természettudományos könyveket, majd történelmi és földrajz
témájú műveket olvasott. Kedvencei
Jules Verne regényei és Molnár Gábor útikönyvei. Utóbbi szerző Brazíliáról szóló kötetét alapul véve sikeres pályázatot írt Kalandjaim Brazíliában címmel.
Szabadidejét a tanulás mellett tanulmányi versenyekre való felkészülésnek szenteli. Csak az idei tanévben tizenegy alkalommal indult
különböző megméretetéseken matematika, kémia, biológia, földrajz,
történelem, német nyelv, természetismeret, néprajz tárgykörökben.
Több alkalommal magasabb korcsoport számára kiírt versenyen szerepelt sikerrel. A legbüszkébb közülük
a Dr. Gánti Tibor komplex természetismereti versenyre, amelyre Szabó Istvánné kémia, természetismeret
tanára nevezte be két nyolcadik osz-

A tehetség – mely legtöbbször
adottság is – gyermekkori megjelenése sportban, művészetekben, tudományban, sok esetben
a véletlen műve. Ám egy sikeres
életpályához ez önmagában
nem elegendő. Fejlesztése, az
elmének vagy éppen a fizikumnak az "edzése" sok éven át tartó
folyamat, melyben a támogató
családi háttér mellett fontos
szerepet tölt be többek között
az iskola, az értő pedagógusi
segítség.

tályos társával együtt. Első helyezést értek el s jutalmul részt vehettek egy rendhagyó kémia órán a váci
Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumban.
Sokat foglalkozik történelemmel,
különösen az egykori események
közti összefüggések érdeklik. Hasznos tanácsokat, versenyeihez segítséget Tószegi Attila történelemtanártól kap. A matematika és német
nyelvi felkészülést osztályfőnöke,
Druzsin Zsuzsanna matematika, német nyelv tanárnő segítette. Mindemellett rendszeresen eljár a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárba, ahol mindig megtalálja az éppen fontos kézikönyveket.
És természetesen otthon, látszerész foglalkozású szülei – édesapja,
Tamás és édesanyja, Cserpes Andrea – is segítik abban, hogy csillapíthatatlan tudásvágya új ismeretekkel
gyarapodjon. Negyedik osztályos
húga, Ágnes inkább a művészeteket
kedveli, fuvolán tanul és belekezdett
egy meseregénybe. Édesanyja tartja
számon a versenyhatáridőket, s biztosítja a nyugodt körülményeket.
Nagy örömet jelentett Marci számára, hogy az osztályközösség őt
választotta az idei tanév legeredményesebb diákjának. "Cserébe" mindent megtesz azért, hogy minél több
kortársát bevonja abba a folyamatba, "melynek során a körülöttünk
lévő környezetet saját tapasztalataink útján ismerhetjük meg világunk teljesebb értelmezésének érdekében". (idézet a "Hogyan lettem természetbúvár" c. dolgozatából).
Katona M. István
A szerző felvétele
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Az egyesített anyaföld,
avagy egy maréknyi hazaszeretet
"Hazánk, a Történelmi Magyarország 64 vármegyéjének egy-egy marék földje található e helyen. Ezt a földet,
melyen annyiszor apáid vére folyt, hűségünk és a magyarság erejébe vetett hitünk forrassza eggyé." A fenti
idézet 2013. június 09-e óta olvasható a Dunakeszi Civilek Baráti Köre által és a támogatók széles köre hozzájárulásával emelt Országzászló talapzatánál lévő keramit kapszulát fedő márványtáblán. Jelképesen eggyé vált
az anyaföld, eggyé vált egy-egy maréknyi hit és hazaszeretet.

"Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk",
mondotta egykor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. E gondolat hatotta át azt a június 09-i rendezvényt, melyre a baráti kör hosszas előkészítő munkája eredményeként megérkeztek a 64
vármegyéből ide szállított földajándékok. Az
ünnepi eseményre, az árvízi helyzetből adódó
rendkívüli előírásokat figyelembe véve, a Nemzeti Lóverseny Kft. Tréningközpontjának parkjában került sor.
A Himnusz eléneklése után a népes közönséget és a meghívott vendégeket Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, fővédnök
üdvözölte. Méltatta azt az összefogást, melynek
eredményeként immár városunk büszkeségei
közé sorolható az Országzászló. Kifejtette, hogy
az ehhez hasonló emlékművek hozzájárulhat-

nak a fiatalság hazafias neveléséhez, nemzettudatuk formálásához. Ugyancsak a lakosság példaértékű összefogásaként említette az árvízi védekezést, s ezzel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális helyzetről.
Skripeczky István szervező a baráti kör nevében köszöntötte a jelen lévőket. Bemutatta a díszvendégeket, Ipolykeszi polgármesterét Kosik Jánosnét, Simó Béla székelykeresztúri
önkormányzati képviselőt, valamint a Vereckei
hágón felállított Honfoglalás emlékmű Munkácsról érkezett alkotóját, Matl Pétert. Elmondta, hogy egy héten át érkeztek a földadományok,
melyeket az önkéntes segítők helyenként több
száz, vagy éppen több mint ezer kilométer megtételével gyűjtöttek össze a szakrális emlékhelyekről s juttattak el Dunakeszire. Méltatta azt
a lakossági összefogást, a város, egyesületek és
magánszemélyek támogatását, melynek eredménye az Országzászló. S a történelmi vármegyékből érkezett földek elhelyezésével véglegesen elkészültnek tekinthető az emlékmű.
Miközben zajlott az előkészített földek összeöntése, melyet a díszvendégek, vendégként érkezett polgármesterek, önkormányzati, megyei
közgyűlési valamint országgyűlési képviselők s
nem utolsó sorban városunk lokálpatriótái végeztek el, Szombat István szervező a földek va-

lamennyi származási helyéről fontos és érdekes
információkat mondott el.
Művész produkciók is színesítették a rendezvényt. Guttmann Vilmos Juhász Gyula Trianon
című, Varga István Reményik Sándor Egy búzavirág a magyar határról című versét mondta el.
László Andrea énekművész több, hazafias témájú, saját szerzeményű dalt adott elő László Mihály szövegével. A Harmonia Sacra kórus Szakáll Lászlóné vezényletével énekelt.
A díszvendégek köszöntötték az egybegyűlteket, s egyöntetűen megfogalmazták, hogy számukra s az általuk képviselt otthoniaknak egyaránt nagy jelentőségű ez az esemény. Hasonlóképpen fogalmazott Dr. Fülöp Erik Tiszavasvár,
és Juhász Oszkár Gyöngyöspata polgármestere.
A Szózat és a Székely Himnusz hangjai után
az egybeöntött földek felét kis zsákocskákba töltötték, melyeket a Szakáll Lászlóné által adományozott anyagból a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai készítettek. Ezeket a közönség rendelkezésére bocsátották, s aki óhajtotta, vihetett
haza személyes emlék gyanánt.
A "egyesített" föld másik felével pedig elzarándokoltak az emlékműhöz, ahol csendes
megemlékezés után, a már említett kapszulába elhelyezték az egyesített anyaföldet örök mementóként, az idők végezetéig.
Katona M. István
Fotó: Szerző és KesziPress
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VÁROSHÁZI ESTÉK

VOKE József Attila Művelődési Központ

2013. május-júniusi program
Június 17. hétfő – 21. péntek
9-16 óra

Színjátszó tábor
Vezeti: Babják Annamária
színésznő
Ára: 15.000.-Ft/fő/hét
Június 17. hétfő – 21. péntek
9-16 óra
Kézműves tábor
Vezeti: Ceglédi Gabriella
művszerv.-játszóház vezető
Ára: 15.000.-Ft/fő/hét
Június 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Dunakeszi élete Révész István
plébános működése alatt.
Előadó: Szakáll Lászlóné ny.
igazgató
Június 20. csütörtök 11-18
óra
Városi Véradás

Június 21-22-23. péntekvasárnap
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Aggtelek,Szendrő, Edelény.
Szlovákiában Betléri Kastély.
Rozsnyó.
Szállás: Putnok.
Június 26. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Budapest:Vajdahunyad vára.
Állatkert.
Július 3. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Dunakeszi néprajzi értékei.
(Vetítés)
Előadó: Szakáll Lászlóné ny.
igazgató
Július 10. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Barangolás a Vértesben:
Csákvár, Vértessomló, Várgesztes,
Vértesszőlős.

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u

A vidámság jegyében
rendezték meg a Városházi Esték programsorozat idei első,
június 1-jén megtartott
előadását. A közönséget
a rendezvény házias�szonya, Bocsák Istvánné
önkormányzati képviselő köszöntötte.

F

elidézte, hogy első alkalommal a múlt év kora őszén a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola csoportjai és szólistái mutatkoztak be. A sorozat célja:
a város értékes művészeti közösségeinek bemutatkozási lehetőséget teremteni. Bejelen-

tette, hogy legközelebb június
30-án a művészeti iskola zenekara ad koncertet. Az együttes hamarosan a németországi
Tübingenbe utazik, viszonozva
a német testvériskola zenekarának múlt évi látogatását. A június 30-i műsoruk megegyezik
a tübingeni vendégszereplésen
előadott programmal.
Ezt követően a Radnóti Diákszínpad mutatta be Hans
Sachs A lovag meg az ibolya vásári komédia című produkciót. A XVI. században élt német
mesterdalnok és drámaíró történeteiből válogattak. A ravasz
csínytevők, bumfordi parasztemberek, butácska lovagok és
hercegnők eseteit mesélték el
a kora újkor világának megfelelő harsány, mulatságos előadásban. Dicséret illeti a szereplőket hiteles alakításaikért
és nem utolsósorban a rendezőt, Lengyel Istvánt, aki a diákszínpad korábbi sikereivel is bizonyította már kifinomult rendezői kvalitásait. Kérdésünkre
elmondta, hogy nagyon jó csapattal dolgozhatott együtt, humort csak jó színészekkel lehet előadni. Az eddig bemutatott darabok közül ez az első,
amivel sokfelé el lehet menni, ugyanis tervük, hogy még
többször, más helyszíneken is
fellépnek majd. Kaptak már
meghívást nyárra az Őrségbe s
tervezik, hogy a következő Váci
Vigalom keretében is bemutatkoznak.
Katona M. István
A szerző felvételei

Sporttörténelmet írt a KINIZSI FUTSAL csapata
Akik rendszeresen kilátogatnak a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub bajnoki mérkőzésire azok minden bizonnyal egyetértenek azzal a megállapítással, hogy két évvel a megalakulása után az
NBI-be feljutott csapat szereplése népszerű közösségi eseményként vonult be a város történetébe. A Dunakeszi futsal megálmodójával, az együttes csapatkapitányával, Szijjártó Péterrel
beszélgettünk.
hezebb pillanatokban is kitart
a csapata mellett.
– Az ország legjobb szurkolótábora milyen pluszt ad a Kinizsi sikeres szerepléséhez?
– Az ilyen közönség egy
plusz ember a csapatban, aki
láthatatlanul is a pályán van
velünk. Igyekeztünk meghálálni év közben a bíztatásukat,
például azzal, hogy Safar Tony
a pályán, a mi közönségünk
előtt tette le az állampolgársági esküjét. Tény, hogy a teljes
NB I-es és NB II-es mezőnyt
tekintve nálunk van messze a
legtöbb néző a meccseinken
(800-900 kilátogató mérkőzésenként). A városban közösségi eseménnyé vált a futsal, a
sportág népszerűsítése érdekében minden meccsünkre hívunk egy-egy népszerű közéleti személyiséget vagy fellépőt.

Szijjártó Péter és Fehér Zsolt

– Mit érzett csapatkapitányként, a dunakeszi futsal megteremtőjeként, "pápájaként",
amikor a gimnázium sportcsarnokában ezer lelkes szurkoló mámorító boldogságban
ünnepelte és köszöntötte a bajnokság megnyerését?
– Amikor 2 éve belevágtunk
a Dunakeszi Kinizsi Futsal
Klub felépítésébe, nem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan
ekkora sikereket fogunk elérni.
Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a magyar futsal
egyik fellegvárát hoztuk létre itt Dunakeszin. Hétről hétre nézők százai szurkoltak nekünk a hazai pályán, és az idegen meccseinkre is elkísérte a
csapatot 150-200 szurkoló.
Amikor tavaly októberben
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öt mérkőzés után a hetedik helyen álltunk, stratégiai lépésekre volt szükség: szerződtettük Európa egyik legnevesebb futsaledzőjét, a román válogatott szövetségi kapitányát,
Tomas Rivera Amorost, hogy
Fehér Zsolttal közösen, szakmailag egymást kiegészítve vezessék el a csapatot a bajnoki
címig. Nem titkolt célunk volt
ugyanis, hogy a tavalyi második helyezésünk után – amit
szinte bajnoki örömmel ünnepeltünk – ebben a szezonban
már az aranyérem kerüljön a
nyakunkba. Szerencsére ez sikerült, sok-sok munka, akarat
és elszántság kellett, valamint
egy nagyszerű stáb, egy gyönyörű pom-pom csapat, és egy
olyan közönség, amely a legne-

– Az NB II megnyerése után
az élvonalban való sikeres szereplés újabb kihívások elé állítja a csapatot. A jelenlegi keretben várható-e változás? Érkeznek-e újabb kiválóságok Dunakeszire?
– A vezetők döntése értelmében ősztől két csapattal vágunk neki a bajnokságnak: egy
NB I-es és egy NB II-es csapatot is indítunk. A Miniszterelnökségen dolgozó kollégáim,
valamint az egykori válogatott
játékostársaim és jómagam az
NB II-ben folytatjuk, hiszen
az NB I több időt, energiát igényel, ami nem mehet a munka
rovására. Biztos vagyok benne, hogy a vezetőség mindent
megtesz a csapat további erősítése érdekében.
– Milyen célokat tűznek ki az
első osztályban? Milyen szakmai háttérrel vágnak majd
neki a bajnoki pontvadászatnak?
– Szakmailag, úgy gondolom, Fehér Zsolt vezetésével
esélyesek vagyunk az NB I-ben
is egy jó helyezést elérni. Ezt mi

sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a Magyar Kupában egyedül a Dunakeszi Kinizsi tudta a Győri ETO csapatát megszorongatni és egy nagy küzdelemben döntetlent kiharcolni ellenük.
– Az NB I-es szereplés még
több szurkolót vonz, akik már
eddig is megtöltötték a sportcsarnokot. Gondolkodnak-e új
helyszínben?
– A helyszín továbbra is a
Radnóti Sportcsarnoka marad,
és elképzeléseink szerint kéthetente pénteken két mérkőzéssel, egy NB I-es és egy NB II-es
derbivel is várjuk majd a dunakeszi szurkolókat.
– Csapatkapitányként milyen eredménnyel lenne elégedett az első NBI-es év zárásakor?
– Az NB I mezőnye kétség kívül nagyon erős, ám úgy gondolom, ha a következő szezont
is ekkora fegyelemmel és lelkesedéssel játssza végig a csapat,
a felsőházban mindenképpen
helyünk van.
– Végül egy személyes jellegű
kérdés: Önről közismert, hogy
külügyi és gazdasági államtitkárként rendkívül elfoglalt,
ugyanakkor a pályán sem ismer lehetetlent. Hogyan bírja
energiával, mi ösztönzi Önt?
– A csapatban nem csak én,
hanem mindenki dolgozik, és
komoly munkát végez, ezért
nemcsak az volt a kérdés, hogy
én hogy bírom, hanem hogy
a többiek hogyan bírják a sok
munka mellett. Erre azt a megoldást választottuk, hogy a hétköznapokon este 9-től 11-ig
edzettünk, és a vasárnap délelőttjeinket is feláldoztuk egy
edzés érdekében. Maximálisan
alkalmazkodtunk egymáshoz
és segítettük egymást, így tudtuk végigcsinálni az előző szezont, így tudtuk elérni ezt a remek eredményt.
Vetési Imre

NYÁR IDÉN IS VAN!
Hol kánikula, hol meg vacogtató hideg széllel tarkított zivatarok váltották a telet. Jószerivel a tavasz
helyett a nyár időjárását élvezzük hetek óta. Jó ez nekünk? – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó
egészségmegőrzési tanácsadóját, DR.METZ EDIT angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost .

– Kardiológusként csak azt tudom mondani, hogy ez a változékony időjárás rendkívül
egterheli a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el a
napsütéses órák szaporodásának jótékony hatásáról sem: több D vitamin juthat természetes
úton, a napsugárzás hatására a szervezetünkbe.
Itt viszont el kell időzzünk, hiszen nem mindegy
a mérték. A napozás szerelmeseinek figyelmébe ajánlom dr. Cornides Ágnes nemrég megjelent
írását a bőrrák okairól. Megállapításai szerint „ a

legtöbb bőrrák napégéssel vagy tartós napfényterheléssel kapcsolatos. A bőrsejteket a napból
származó elektromágneses sugárzás károsítja.
Ez a káros hatás egészen pontosan a láthatatlan tartományba eső, ún. ibolyántúli (ultraviola,
UV) sugárzáshoz köthető.” Tény, hogy nem egyformán ér bennünket az UV sugárzás, hiszen befolyásolja azt testünk több jellemzője, például a
bőrtipus, hajunk és szemünk színe is. Leginkább
azonban a gyermekek vannak kitéve a káros, az
úgynevezett UVB sugárzásnak. A fedetlen testrészek (fej, nyak, kar, láb, stb) , vagy akár a teljes
test túlzott „napoztatása” hamar bőrpírt okozhat, ami egyes esetekben fájdalmas leégést is előidézhet. Ezek a sugarak a bőrsejtek genetikai állományát megváltoztatva fokozhatják a bőrrák
kialakulásának kockázatát.
– A kockázat csupán lehetőség a veszélyeztetésre…
– Valóban. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról sem, hogy évente több, mint hatezer új bőrrákos megbetegedést fedeznek fel hazánkban.
Ez az úgynevezett „festékes bőrdaganatokon”

kívüli eredmény, az új esetek itt évente 1300-ra
tehetők. Ha különféle – a bőrtípushoz, napozási helyhez, egyéb jellemzőinkhez leginkább illő
– napvédő szereket használunk, akkor a kockázatokat csökkenthetjük.
Csökkenthetjük azzal is a veszélyeztetettségünket, ha rendszeresen figyelemmel kísérjük
anyajegyeink, bőrelváltozásaink, szemölcseink
számát és amennyiben azok formájában, nagyságrendjében változás történik, felkeressük a
bőrgyógyászati szakrendelést. Van, aki úgy vélekedik, hogy a legolcsóbb módszerekkel is lehet
nagy eredményeket elérni: kendő, sapka, kön�nyű, szellős ruházat és lábbeli nyári időszakban
nem csak kényelmes, de hasznos is lehet. A nyaralás alatt is hasznos az árnyas fák alatt keresni a felüdülést, s ha nem feltétlen muszáj, akkor
kerüljük a déli órákban a tűző napon való tartózkodást. Ez nem csak bőrgyógyászati szempontból, de kardiológiailag is indokolt. Törekedjünk arra, hogy nyáron is a szabadságot élvezzük és ne valamely gyógyító intézmény vendégszeretetét.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra,
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.

DR. JUHÁSZ LENKE FŐORVOS
Lenke doktornő,
Lenke néni 1954ben örökölte meg
a Kálmán utcai
orvosi rendelőt és
a körzetet elhunyt
édesapjától
dr. Juhász Sándortól.

A Rizskása hegytől az öreg Faluig a segítségre szoruló beteg felnőttek és gyerekek
gyógyítója lett.
Csepel motorján mindenkit elért és a
sürgősségi ellátás is feladata volt, melyet
ma korszerű mentőautók végeznek.
Volt betegei máig emlegetik áldozatos
munkáját.
1962-ben a MÁV Járműjavító Üzem

1925—2013
üzemorvosa, majd főorvosa lett, az
üzemegészségügy értő szakembere, aki
igyekezett minél egészségesebb körülményeket teremtetni a szigorú feltételek
között dolgozóknak.
1980-ban történt nyugdíjba vonulása
után 71 éves koráig teljesített szolgálatot.
Az utolsó pillanatig orvos akart maradni
és maradt. Fájlaljuk elvesztését.
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Nincs, aki leszedje a gyümölcsöt?
Idén is várja a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesületének kezdeményezése a Dunakeszi Gyümölcskör azoknak a gyümölcsfa tulajdonosoknak a jelentkezését, akiknek nincs idejük, lehetőségük leszedni, befőzni a termést, vagy feleslegük van, amivel
már nem tudnak mit kezdeni.

A

Dunakeszi Gyümölcskör
tagjai olyan megbízható, leinformálható több gyermekes családok, akiknek még
nagy érték a kerti gyümölcs és
a saját eltevésű befőtt, lekvár,
szörp.
Az egyesület tagjai leszedik,
befőzik, és előzetes megbeszélés szerint osztoznak a tulajdonossal az eredményen, legyen
az nyers gyümölcs vagy befőzött. Így a tulajdonos is minden esetben jól jár.
Tavaly csaknem 400 kilogrammnyi gyümölcsöt szedtek, főleg cseresznyét, meggyet,
birset, de volt barack, szilva,

alma, körte felajánlás is, sőt, egy kedves kerttulajdonos
a zöldségeiből is
tett felajánlást.
Több száz üveg
befőtt, lekvár, szörp
és gyümölcssajt készült 28 nagycsalád közreműködése révén, és sok friss
gyümölcs jutott a gyerekeknek is.
A kezdeményezés tavaly már
olyan sikeres volt, hogy ős�szel második helyezést ért el az
Év Közösségi Kezdeményezése
2012. pályázaton. Tavaly mind
a rádió, mind a Telekeszi TV

is interjút készített a Gyümölcskör kitalálójával
Bozsóné Huszár
Ildikóval.
A kezdeményezés mivel közösséget épít az
egymásnak nyújtott
segítséggel, a közös munkával, és gyümölcsöt tesz olyan
asztalokra, ahova egyébként
nem biztos, hogy jutna, ráadásul élelmiszert ment meg.
Elvi támogatók a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
Dunakeszi Önkormányzat és
a Greendependent Fenntartha-

tó Megoldások Egyesülete. Ha
Önnek is van gyümölcsfája, és
nincs idő vagy lehetőség a szedésre, a befőzésre, hívja Bozsó
Ildit a 06-70-421-3473, vagy
Juhászné Petykó Szilvit a 0630-874-1693-as telefonszámon,
vagy írjon a gyumolcskor@
gmail.com e-mail címre.
A Dunakeszi Gyümölcskör az interneten is elérhető a
http://noe.dunakeszi.hu/ oldalon, illetve a Facebookon
a http://www.facebook.com/
dunakeszigyumolcskor oldalon.
Bozsóné Huszár Ildikó

DUNAKESZI szerepe a gyümölcstermesztésben

MÚLT ÉS JELEN

Szakdolgozatom írásakor azt a célt fogalmaztam meg, hogy bemutassam Magyarország és ezen belül Dunakeszi gyümölcstermesztési múltját és a gyümölcságazat jelenlegi helyzetét. Igyekeztem
feltérképezni a település gyümölcsállományát és képet alkotni az
ajánlható fajták köréről.

M

agyarország gyümölcstermesztéséről rengeteg forrás áll rendelkezésre,
Dunakesziről viszont alig találtam információkat, ezért felkutattam azokat az embereket, akik segítségemre lehettek a témában. Jártam az önkormányzatnál, a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény alapítójánál, a helyi könyvtárban és beszélgettem
több agrár végzettségű lakossal is, akik a
település gyümölcstermesztésében meghatározó szerepet játszottak. Az interjúk
során részletesen feljegyeztem elbeszéléseiket, amikből megismertem Dunakeszi
gyümölcstermesztését.
Megtudtam, hogy milyen fajták termesztésével foglalkoztak és feljegyeztem
egy kísérleti ültetvényt is. Mára az árutermelési célú gyümölcstermesztés teljesen
megszűnt a településen. A gyümölcstermő
növények visszaszorultak a házikertekbe
ahol főként önellátási célt szolgálnak, vagy
csupán díszítő értéket képviselnek.
Magam is kertes családi házban élek
Dunakeszin, amelyben sok gyümölcsfaj
megtalálható és elméleti ismereteim ellenére kíváncsi voltam arra, hogy a településen melyek azok a fajták, melyek a gyakor24 Dunakeszi Polgár

latban is biztonsággal teremnek. Feltevésem szerint a hagyományos fajokon kívül
városszerte sok helyen előfordul a füge és
az eperfa. Továbbá az 50 év alatti korosztály kertjében több különleges gyümölc�csel találkozhatunk, mint az 50 év felettieknél.
Kíváncsi voltam a fajok, illetve fajták
gyakoriságára, az előforduló kórokozókra, kártevőkre és a gyümölcsök jellemző
feldolgozási módjaira is. Kérdéseim megválaszolására településszintű primer kutatást végeztem a dunakeszi lakosok köré-

ben. Online kérdőívet szerkesztetem és a
kérdéseket telefonon tettem fel, véletlenszerűen kiválasztott vezetékes elérhetőségek felhasználásával.
A kutatás során 374 telefonszámot hívtam fel, 107 lakos válaszolt a kérdéseimre.
A településen élők kiemelkedő válaszadási aránnyal segítették munkámat így képet
alkothattam azokról a fajtákról és fajokról, amelyek megtalálhatóak a városban.
Feltevéseim részben beigazolódtak, részben viszont a lakosok megcáfolták azokat.
Összevetettem az irodalmi adatok alapján
ajánlható és a valóságban megtalálható fajokat, az eltérésekre igyekeztem magyarázatot találni és végül elkészítettem a településre ajánlható fajták jegyzékét.
Dolgozatom eredményeit reményeim
szerint a helyi lakosok és a leendő beruházások is hasznosítani tudják, ennek érdekében Dunakeszi Város Önkormányzatánál és a Kölcsey Ferenc Dunakeszi Városi
Könyvtárban is elérhetővé teszem.
Kopaszné Székely Eszter Júlia
Kertészmérnök
Kertészeti Technológiai Intézet

A KINIZSI
ARANYNAPJA

KOVÁCS PÉTER bronzérmes
A Magyar Szkander Szövetség 1990-ben alakult meg,
elnöke Csabai Attila. A világon 72 országban űzik ezt
a sportágat. Európa bajnokságot 1990 óta rendezik
meg minden évben. A világbajnokságon, 40-50 ország
is képviselteti magát, Magyarország a világon az első
tízben szerepel, 130 regisztrált versenyzőnk van, és 15
sportegyesület működik. Kovács Péter profi versenyző
2007- 2012 között az év Szkander versenyző címet nyerte
el, valamint a dunakeszi feszt szkanderversenyeinek
szervezője.
tem meg a Magyar Bajnok- Hogyan kezdődött, mi
ságot. Eddig 26 nemzetközi
adta a sportághoz vezető
sikerekről tértem haza aranyutat?
éremmel, ezen kívül számta- Édesapám szkanderezett,
lan ezüst és bronzérmem van.
de nem nemzetközi szinten.
Világbajnokságon 2007-ben
Arról volt híres országszerte,
Bulgáriában, 2008-ban Kanahogy nem tudják őt könnyen
dában és 2009-ben Olaszorlenyomni – kezdte a törtészágban szerepeltem. Európa
netet a 33 éves Péter. Apám
bajnokságon 2005. Bulgária,
példája, és az ATV-n látott
2006. Magyarország, 2012.
Szkander műsor, magával raLengyelország és 2013-as évgadott. 2004 novemberében
ben-Litvániában szerepeltem.
kezdtem a Pólus Center SE- Az idei sikereid?
ben, jelenleg is ott vagyok.
- Litvániában 23. Európa
- Milyen sikereket értél el
Bajnokságon, a 85 kilós kateeddig?
góriában indultam. Két kate- A versenyzést 2004-ben
góriában 13-13 versenyző inkezdtem országos-, és nemdult ballal 7. jobbal 6. forduzetközi bajnoksággal, majd
lóig jutottam el. Tudni kell,
Svájci versennyel. Részt vetnálunk egy vereség után még
tem hazai világkupa sorobent maradhatunk, de a mázatokban, nyolcszor nyer-

sodik vereségnél kiesik a versenyző. Így balkézzel bronzérmet szereztem, jobb kézzel
4. lettem. Érdekesség, hogy
bal kézzel vannak jobb eredményeim, annak ellenére,
hogy jobbkezes vagyok.
- Miben kell fejlődnöd és
milyen versenyek előtt állsz?
- Technikában folyamatosan csiszolódom, van aki
még 70 évesen is aktív sportoló, nagyon erősek. Erőben
is sokat kell fejlődnöm.
Versenyzők ismerik egymás technikáját, fejben kell
előre levideózni, mit és hogyan akarok csinálni. Szeptemberben, Lengyelországban VB és ott is jó lenne dobogón végezni.
Solymosi László

2013. június 1. a Dunakeszi Kinizsi USE
labdarúgó csapatának aranynapja. A 2012
– 2013. évi bajnokságban a Pest megyei II
osztály nyugati csoportjában Dunakeszi
Kinizsi felnőtt és ifjúsági csapat aranyérmes
lett. Gratulálunk! (Az elnöki interjút júliusi
lapszámunkban közöljük.)
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Bízza profikra ingatlanügyeit!
Cégünk,
az Openhouse
országos
ingatlanközvetítő
franchise-hálózat,
2 fő értékesítő
munkatárssal
bővíti új irodáját
Dunakeszin,
akik feladata
az új és használt
ingatlanok
megbízásba
vétele,
bemutatása,
értékesítése.
Fényképes
önéletrajzokat
motivációs levéllel
az alábbi e-mail
címre várjuk.
dunakeszi@oh.hu

www.oh.hu
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Május 26-án újra élettel telt meg a történelmi lóversenypálya Dunakeszi- Alagon. A nagyszabású Lovasfesztivál
délelőtt 11 órakor a nemzetközi military verseny terepversenyével kezdődött. A nézők hazánkban először láthattak 3 csillagos nehézségű cross pályát testközelből.

E

z a nemzetközi kategória már a világversenyekre is minősít, így nem véletlen, hogy a régió legjobbjai szálltak nyeregbe a gyönyörű alagi lóversenypályán. A
nemzetközi military szombaton, a Kincsem
Parkban rendezett díjlovaglással és díjugratással vette kezdetét.
Az osztrák Daniel Dunst és Miami Forever
fölényes győzelmét hozta a CIC*** -os kategória Alagon, mögötte a német Robert Sirch
végzett a második és a harmadik helyen egyaránt Kilcross valamint La Samira nevű lovaival. Egyed László szenzációs tereplovaglással feljött a negyedik helyre My Win nyergében. A CIC**-os versenyben szintén osztrák lovas nyert, Manfred Rust (Franky Boy)
remek tereppel őrizte meg vezető helyét, a
német John Meinen (Graf Georgenburg) és a
cseh Petr Pejril (Pastor 1) előtt. A legjobb magyar Tuska Pál (Rádiháza Alfa) a negyedik

helyre jött fel. CIC*on Két cseh hölgy
Pavlina
Pejrilova
(Merlin 12) és Lucie Hlavta (Kaila) játszotta
a főszerepet, a magyar Varga Zsuzsa (Farello
Z) lett a harmadik.
Ypsilon King győzött Alagon
a Székkutasi Díjban

Az 1200 méteres Dunakeszi Város Díjában Blue Imp (Stanislav Georgiev) idei harmadik versenyét is megnyerte, akinek a díjat a város nevében Benkő Tamás önkormányzati képviselő adta át.
A szerk.

Népes közönség volt kíváncsi a galopp versenyekre is, melyeket a Dunakeszi-Alagi
Lovasfesztivál keretén belül rendezték az
alagi pályán. Az 1600 méteres Székkutasi
Díjban Ypsilon King (ifj. Fejes Lajos) kön�nyen verte Choir Solo-t (Bakos Gábor) valamint Libanont (Stanislav Georgiev). A Tavaszi Gátversenyben Pepperous (Martin
Cagan) látványos finissel nyert, idomár az
a neves Ribárszki Sándor, aki fiatalon maga
is gáton nyerte első versenyeit.
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Birkózóterem avatás

Dunakeszin 1926 novemberében alakult meg az első
birkózó egyesület a Magyarságnál, hosszú éveken át
a Művelődési Ház adott otthont, 50 éven át. Mellette a
201 számú Ipari Iskolában, Antal János oktató vezette
be a fiatalokat a birkózás tudományába. Hosszú szünet
után 2010 őszén megnyílt a Növényi Sportakadémia,
majd újabb kis szünetet követően, új és szép környezetben és felszerelésekkel a Vasút u 1 szám alatt.

D

unakeszin a volt Konzervgyár irodaépületében a földszinten a birkózóknak adtak át új
edzőtermet. Az átadó ünnepségen
többek között megjelent, Dióssi
Csaba polgármester, Seltenreich
József sportigazgató és Szabó József társadalmi szervezetek és egyházakért felelős tanácsnok.
Dióssi Csaba: örömét fejezte ki,
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hogy ez az újabb létesítmény létrejött, és annak adott kifejezést,
hogy jól szolgálja majd az ifjúság
sportolását. Szeretné, ha sportolók
igazi otthonra találnának, erre itt
nagyszerű lehetőség van.
Seltenreich József: Büszke lesz
mindenki e helyre, baráti, és családias hangulatot teremt itt Norbi.
Remélem, hogy hosszú ideig fog-

nak itt működni. Komoly eredmények születhetnek, melyek öregbítik dunakeszi hírnevét.
Növényi Norbert 1980-ban
Moszkvában lett olimpiai bajnok
birkózásban. Kick-boxban 1986ban Párizsban Európa bajnokságot, 1987-ben Münchenben világbajnokságot, világkupát nyert Magyarországon.
- A Vasutas pálya mögött, működtünk, de kerestük a jobb és
megfelelőbb helyet. Polgármester
úr is nagy segítségünkre volt, így
találtunk erre nagyszerű lehetőségre – mondta Növényi Norbert.
Úgy érzem, hosszútávon megmarad ez a hely és nyugodtan tudunk
készülni a versenyekre. Egyesületet át lett alakítva Professzionális
sportegyesületté, profi világban is
szeretnénk kimenni birkózásban,
MM A-ban, ezen dolgozunk. Az

amatőr sportolókat is szeretettel
várjuk. Az asztalitenisz kiegészítő
sportág, reflexeket nagyon jól fejleszti. Erőgépeken azok a szülök,
akik a gyerekeket lehozzák ide,
formájukon és egészségükön javítani akarnak, itt van lehetőségük,
az edzőterem a hölgyeknek lett
kialakítva. Szeretnénk olyan helyet, ahol családias hangulat lesz
és a szülők is jól érzik itt magukat.
Úgy rendeztük be a termet, amíg a
gyerekek foglalkozása tart, addig a
szülök is tudnak edzeni.
- Hány sportág fog itt „otthonra” találni?
- Növényi Sportakadémia professzionális SE néven fog működni.
Itt megtalálható birkózás, MMA
és sparring az én vezetésemmel,
Ju-Jitsu edzője Dietz (Cápa) Gusztáv, ökölvívást Almády László fogja oktatni. A hét minden napján
9-21 óra között üzemelünk, szombaton 10-12 óra között lesznek
foglalkozások. Szeretnénk, ha minél több fiatal kapcsolódna be, mi
nagy szeretettel várunk mindenkit. Remélem, minden korosztály
jól fogja itt érezni magát.
- Havonta mibe kerül?
- A havi bérlet 6000 forint, a
hölgyeknek 4000 forint, az alkalmi jegyek 1000 forintba kerülnek.
Kép, szöveg. Solymosi László

A felnőttek között is egyre sikeresebb a két Hagymási-lány: Anita és Réka

„A 2016-os riói olimpia a nagy álmunk”
Már akkor látszott, hogy sokra vihetik, amikor Dunakeszin megették az
első métereket a Dunán. Az utánpótlás korosztályokban már a nemzetközi
szakma is megismerte a nevüket, párosban világversenyeket nyertek. Aztán
elváltak az útjaik, de a sikerek így sem maradtak el, immár a felnőttek
között. Nem kizárt, hogy valaha újra egy hajóba ülnek, de az biztos, hogy
mindkét Hagymási-lány, Anita és Réka a 2016-os riói olimpiáról álmodik.
mikor először ültek kajakba, már akkor látta a Dunakeszi kajaksportjáért felelős
edzőpáros, Rasztotzky János
és felesége, hogy a Hagymásilányok istenáldotta tehetségek.
A most 21 éves Anita és húga,
Réka (20) hét éven keresztül
szállította a jobbnál jobb eredményeket a klubnak, de hét
esztendő után úgy érezték, váltaniuk kell.

zött is odaérni” – fogalmazott
a húszéves tehetség.
Nővére, Anita pályafutása kissé megtört, kisebb megszakításokat követően idén úgy tűnik,
újra kezdi felvenni a legjobbakkal a tempót, és a hétvégi válogatón K1 1000 méteren már az ötödik helyen végzett. Adott a kérdés, a korábban sikeres testvérpár újra összeül-e egy hajóba.
„Fiatalabb korunkban nyertünk párosban világversenyeket, de most Alexandrával megyek. Ismerjük a mondást, hogy soha ne mondd ki
azt, hogy soha, így nem kizárt, hogy újra összeülünk. Ebben közösen döntünk az edzőinkkel. A 2016-os riói olim-

pia a nagy álmunk, megpróbálunk mindketten felnőni ehhez
a nem mindennapi feladathoz”
– közölte Hagymási Réka.
A testvérek mernek nagyot
álmodni, amit őszintén reméljük, valóra is tudnak váltani.
- molnár -
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„Természetesen nem azért
igazoltunk át a jelenlegi egyesületünkbe, a MAFC-hoz,
mert elégedetlenek lettünk volna, hanem azért, mert Dunakeszi a legjobb utánpótlás-nevelő klub, és mi a felnőtt pályafutásunkra is gondoltunk.

Természetesen nagyon sokat
köszönhetünk korábbi edzőinknek, az ő munkájuk nélkül
most nem tartanánk itt” – jelentette ki Réka.
Az ifjabb Hagymási testvér mindenesetre a felnőtt korosztály kapujába érkezett el,
de már olyan sikerek vannak
a háta mögött, mint a tavalyi,
Rómában rendezett maratoni-világbajnokság, ahol a paksi Kiszli Vanda párjaként K-2ben azonnal bronzérmet szerzett.
„Amíg élek, nem fogom ezt
elfelejteni, ugyanis 26 kilométert kellett kajakoznunk, ami
hat futással volt nehezítve” –
árulta el Réka.
Persze a rövidebb távokon is
kezd odaérni a legjobbak közé.
2012-ben az U23-as Európabajnokságon a szegedi Horváth
Alexandrával párban ezüstérmes lett, majd idén a szegedi
Világkupán megnyerték a K2
1000 méteres távot.
„Sajnos a legutóbbi hétvégén
rendezett válogatón lecsúsztunk a dobogóról, valahogy
most nem éreztük a kajakozást.
Persze most érettségizem, kevesebbet edzettem emiatt. De
semmi gond, számunkra idén
az U23-as kontinensviadal a
legfontosabb, majd lépcsőzetesen szeretnénk a felnőttek kö-
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www.hobby-kutyaiskola.hu
Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
Dunakeszi Polgár 29

Ifjú karatésaink remek eredményei
A Dunakeszi Daisen S. E. karatésai remekül kezdték az idei esztendőt, akik
március elején a Szentesen megrendezett Knock-Down Országos Diák Olimpián két aranyérmet, egy ezüstérmet és két bronzérmet nyertek. Fiataljaink
remekül helyt álltak a kemény küzdelmekben. Nagyszerű versenyzésüknek
köszönhetően öten állhattak fel a dobogóra.

T

rippa Ferenc, az egyesület elnöke a jó eredmények
folytatásaként újabb nagyszerű sikerekről tájékoztatta a
Dunakeszin Polgár városi magazin szerkesztőségét:
- Május 11-én rendezték meg
az Ashira Európa Kupát, mely-

nek Soroksár adott otthont,
ahol a Daisen S. E. Kyokushin
karatésai remek teljesítményt
nyújtottak. Starovoitov Maxim I. helyen, Varga Noémi II.,
László Krisztofer és Győrfi Dániel egyaránt III., Vig Bianka
pedig IV. helyen végzett.

Bevezetett
közéleti
újság
számlaképes
HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.
Tel.:
+36 30 342 80 32

MASSZoRKÉPZÉS
Tanfolyam indul Dunakeszin
június végén.

EREDMÉNYEK

• Halász Norbert ezüstérem

Alapképzés: Frissítő svéd masszázs
Kiegészítő masszázsfajták:
Frissítő talpmasszás • Fogyasztó cellulit
• Tradicionális Thai • Aromaolajos •
Nyirokmasszázs

• Varga Noémi bronzérem

Részletfizetés

• László Krisztofer aranyérem
• Starovoitov Maxim aranyérem

• Györfi Dániel bronzérem
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TRend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

Lapis Máté sakkozó matematika sikere
A 18 éves Lapis Máté Sámuel
az Alagi DSK sakkozója, a váci
Boronkay Szakközépiskola negyedikes tanulója, az Országos
Középiskolai tanulmányi versenyen, 5656 matematikai versenyző között az I. kategóriában 3. helyet érte el. A díjat Dr.
Hoffmann Rózsa köznevelésért
felelős államtitkártól vehette át.
Gratulálunk!
Kép és szöveg:
Solymosi László

Radnóti siker amatőr labdarúgásban
MLSZ honlapján az idén meghirdette az első amatőr, nem igazolt játékosoknak kispályás labdarúgók
Coca-Cola tornáját, az 1994-1997
év között született középiskolás tanulóknak – mondta Krix Antalné
Radnóti Miklós gimnázium testnevelő tanárnője. A tornán amatőr
fiú, lány és vegyes csapatok indulhattak, mi fiú csapattal indultunk.
Nagykátán rendezték meg, a megyei
döntőt, csapatunk első lett, ezzel bejutottunk az országos döntőbe.
Csapatunk 10 fős, főleg 11 és 12 évfolyamából szerepelnek játékosaink. Csapat összetartása nagyon

jó. Felkészülésünket segíti, hogy
Radnóti Liga Kupát rendezünk az
osztályok között. Június 2-án Vasas sporttelepén az országos döntőn, 19 megye és Budapest győztese
csapott össze. Az országos döntőn,
a csapatunk 5. helyen végzett.
A csapat tagjai: Bárdos Patrik,
Deák Péter, Fekete Dániel, Maceán
Patrick, Majer Mátyás, Mártyán
Zsolt, Pertó Tamás, Rozgonyi Gábor, Vakles Norbert, Hausknecht
Bálint.
Gratulálunk!
(Solymosi)
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