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Közel félmilliárdos fejlesztés révén valósul meg Dunakeszi közösségi tere
Dunakeszi jövőre ünnepli fennállásának 760. évfordulóját, amely 1977-ben kapta meg a városi rangot. A Dunaparti település a múlt században leginkább az Európa-hírű lóversenypályájáról, paradicsomáról, a községbe
települt, több ezer embernek munkát biztosító ipari üzemek teljesítményéről, a vidékről felköltöző munkásoknak otthont adó, gomba módra szaporodó tízemeletes házak építésével vált ismertté. A lakosság lélekszámának
jelentős növekedésével járó kihívásoknak igyekezett az urbanizáció útjára lépett kis település megfelelni, ám
azt senki sem vitatja, hogy az igazi „áttörés” az utóbbi pár esztendőben következett be Dunakeszi életében.

N

egyvenezret meghaladó lakosságával
napjainkra Pest megye második legnagyobb településévé nőtte ki magát Dunakeszi, amely az elmúlt
pár évben látványos fejlődésnek
indult. Remek adottságai révén,
Budapest közelsége valóssággal
vonzotta a családot alapító fiatal házaspárokat, akit itt találtak otthonra. Az ő igényüket is
kiszolgálva - az ésszerű gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően - új bölcsődét, új óvodát, BMX sportpályát, kerékpárutat épített, iskolát bővített a hivatalban lévő
önkormányzat. Heteken belül már a város valamennyi
földesútját szilárd burkolat fedi.
- A város új, 6 ezer négyzetméteres főterét szeptember végén adjuk át, melyre évtizedek
óta várt a dunakesziek közössége – mondta a minap tartott ünnepélyes alapkőletételkor Dióssi
Csaba.
A város polgármestere felidézte az elmúlt években végzett fejlesztéseket, melyeknek
köszönhetően átalakul, formá4 Dunakeszi Polgár

lódik a város arculata, közösségi élete. Ezt az urbanizációs folyamatot szeretnék a város főte-

nek. Ezért is hívtunk el egy-egy
gyermeket az iskolákból, hiszen
elsősorban nekik építjük a fő-

Az ünnepélyes
alapkőletétel pillanatai

rének kiépítésével gazdagítani,
teljesebbé tenni.
- Az épülő főtér nemcsak
infrastrukturálisan fontos, de
szimbolikusan is kifejezi azt,
hogy Dunakeszi most kezd igazán várossá válni, az alvóváros
kezd felébredni. A jövő generációja már egy olyan városban
nőhet fel, ahol a városhoz méltó közösségi tér van, ahol lehetőségük lesz összegyűlni, találkozni, és amire büszkék lehet-

teret – mondta Dióssi Csaba a
közel félmilliárdos, saját erőből
megvalósuló beruházásról.
Mint elhangzott, a városháza
előtti Dózsa György tér, a hozzá kapcsolódó kis utcák, egybekapcsolásával alakítanak ki egy
összefüggő területet padokkal,
pihenőhelyekkel, növényekkel,
különleges elemekkel. A térburkolatban feltüntetik a város
szempontjából fontos dátumokat, eseményeket. "Kiolvasha-

tó" lesz egyebek mellett IV. Béla
adománylevelének, vagy Dunakeszi várossá válásának időpontja. Az egyedi megoldással
az idelátogatók számára még érdekesebbé kívánják tenni a város főterét, de a legfontosabb
cél, hogy a dunakesziek összetartozását erősítse.
Dunakeszi új közösségi terét részlegesen - már augusztus 20án birtokba vehetik a város polgárai egy nagyszabású ünnepi
műsorral, István, a király részleteit bemutató szabadtéri előadással. A teljesen megújult belvárost szeptember 20-án avatják fel – jelentette be Dióssi Csaba polgármester.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a gödi telephelyű Penta Kft. nyerte el nettó 404 millió forintos árajánlatával. Mint azt Nagy Gábor
ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta: a 6 ezer négyzetméteres főtér munkálatait két
ütemben adják át. – Augusztus
20-ára elkészül a főtér belső területe, majd szeptemberben a
tér külső része is, melyen forgalomtechnikai okok miatt ké-

Keressük Dunakeszin
a mindennapok hőseit

?

Olyan embereket szeretnénk felkutatni, akik tetteikkel, életszemléletükkel, társadalmi szerepvállalásukkal példaképek lehetnek, de a város
nyilvánossága még nem ismeri őket.
Rohanó világunkban, sokszor elmegyünk az igazán fontos, értékes dolgok mellett. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk, ha minél több dunakeszi Polgár egy percre elgondolkodna azon kik
is élnek körülötte, vajon neki van-e olyan ismerőse, barátja, rokona, akit jelölhetne, mint Mindennapi Hőst?
Olyan embert szeretnénk találni, aki követendő
példával tud előállni elsősorban gyermekeink, fiataljaink számára.
Ha ismersz a környezetben olyan személyt, aki
kiemelkedik a közösségből és érdemesnek tartod a „Dunakeszi Mindennapok Hőse” címre kérlek, írd meg nekünk rövid történetét a programiroda@dunakeszi.hu e-mail címre.

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
sőbb kezdődnek a munkálatok. A teljesen
megújult, átépített, szökőkúttal, fákkal, padokkal, tér bútorokkal kiépített főteret teljes díszében szeptemberben adjuk át az önkormányzatnak – jelentette ki Nagy Gábor,
aki egykori dunakeszi lakosként büszkén
tekint majd a város főterére. Mivel ebben a
ciklusban nem volt és a jövőben nem is lesz
ilyen jellegű fejlesztésre uniós pályázat, Dunakeszi önerőből oldja meg a beruházást. –
Példaértékűnek tartom az önkormányzat
gazdálkodását, amely teljes egészében saját
forrásból valósítja a fejlesztést – tette hozzá
az ügyvezető.
A beton térkő burkolatának anyaga és
színvilága harmonizál a városháza előtt
már korábban kiépített felületével. A főtér
építése megváltoztatja a terület közlekedési
rendjét. – A területre csak célforgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak
be. A 2-es számú főutat és a Bajcsy-Zsilinszky utat összekötő szakasz – a városháza
mellett – országos főút jellege megszűnik.
A tér elsősorban a közösségi életet, a gyalogosakat szolgálja ki, de a megbízó önkor-

mányzat gondolt az ügyeiket intéző lakosokra és a hivatal dolgozóira, akik számára
a településhez méltó 82 férőhelyes parkolót
építünk a város által megvásárolt ingatlanon – hangoztatta Nagy Gábor, a Penta Kft.
ügyvezető igazgatója.
Az alapkövet valamint az időkapszulát –
benne az első városi konzultáció eredményével, a hagyományápolást szimbolizáló
fényképekkel, a négy évet leginkább meghatározó képviselő-testületi együttműködési nyilatkozattal és az iskolák emléktárgyaival – Dióssi Csaba polgármester, Erdész
Zoltán alpolgármester, Nagy Gábor ügyvezető igazgató és Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője helyezte el a hivatali dolgozók, az iskolák diák-és pedagógus
küldöttségének vastapsa közepette.
Az ünnepség után a Penta Kft. szakemberei tovább folytatták a főtéren június 16-án
elkezdett építési munkát, melynek átadásával minden bizonnyal egy új korszak veszi
kezdetét Dunakeszi közösségi életében.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Önök előtt is ismeretes, hogy 2014. őszén helyi
önkormányzati választás lesz
Ahhoz, hogy a választást sikeresen lebonyolíthassuk, szavazatszámláló bizottságokat kell alakítani.
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő testülete választja meg,
személyükre a helyi választási iroda vezetője
tesz indítványt.
A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen állandó lakcímmel rendelkező választópolgár lehet választott tagja.
Nem lehet szavazatszámláló bizottság választott
tagja – egyes köztisztviselői tisztségeket betöltőkön túl – a jelölt, a választókerületben jelöltet
állító szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem.
Amennyiben kedvet érez a közfeladat ellátásához, és a fenti feltételeknek megfelel, kérem, jelentkezzen írásban 2014. július 11-ig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán
(Dunakeszi, Fő út 25.) nevének, címének és
telefonos elérhetőségének megjelölésével. Jelentkezését kérem, szíveskedjék kiegészíteni az
alábbi tartalmú nyilatkozattal:
Alulírott ……………………………………….
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 18.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt, a választási bizottságok tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi okok esetemben nem
állnak fenn.
Dunakeszi, 2014. június 23.
Dr. Molnár György sk.
jegyző HVI vezető
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Dunakeszin tesztelik
a spanyol villamosokat
A CAF hosszú távú együttműködést tervez a magyar vasúti céggel
Dióssi Csaba polgármester irányításával Dunakeszi Város Önkormányzata tudatosan felépített koncepció mentén igyekszik fejleszteni a negyvenezres várost. Példaként említhetjük, hogy heteken belül az összes út szilárd
burkolatot kap, óvoda és bölcsőde épült, szeptember közepén adják át a város 6 ezer négyzetméteres új főterét.

E

Dióssi Csaba polgármester a gazdasági megállapodás
városi jelentőségét emelte ki

bbe a tudatos városépítő
folyamatba illeszkedik az
újabb jó hír, amely Dióssi
Csaba és szűkebb környezete jelentős lobbi tevékenységének is
köszönhető, hogy ismét gyártanak
majd új kocsit az egykori MÁV
Járműjavító Üzem utódjaként tevékenykedő Bombardier dunakeszi üzemében.
- Az eredeti MÁV Járműjavító
1907-től 1926-ig Dunakeszi külön
városrészeként épült ki. Megnyitásától az 1996-os - a Horn-kormány
idején véghez vitt - privatizációjáig meghatározó szerepe volt a város
életében. A másfél éve átvett és azóta új BMX Centrummal és műfüves pályával fejlesztett Magyarság
Sporttelep is a Járműjavítónak köszönhetően jött létre, mint ahogy
a városunk életében fontos szerepet betöltő gyártelepi művelődési
ház is – mondta Dióssi Csaba polgármester a Bombardier MÁV Kft.
üzemcsarnokában azon az országos sajtótájékoztatón, melyet a Dunakeszi Programiroda szervezett
abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) a
spanyol CAF S.A.-val megállapodást írt alá vasúti járművek gyártására, melyek egy részét Dunakeszin
gyártják és tesztelik.
- Az egykori Járműjavító hosszú
éveken át a legnagyobb adófizetője és munkaadója volt a városnak.
Fénykorában 3000 főt foglalkoztatott és stabil műszaki hátteret biz-

tosított Dunakeszi fejlődéséhez.
A 96-os privatizáció során kialakult megosztott tulajdonosi szerkezet miatt - 65% Bombardier,
25% MÁV, 10% dolgozói tulajdon
- senki nem érezte igazán sajátjának, ezért kevesebb megrendelésre számíthatott, mint az anyacégek 100%-os vállalatai – mondta
a polgármester, utalva arra az időszakra, amikor a dolgozók megkeresték, hogy a város országgyűlési képviselőjeként segítsen a probléma megoldásában, új munkahelyek teremtésében.
- A dolgozói megkeresés nyomán a cég állami megsegítése érdekében Szijjártó Péterrel - aki városunk lakója és elkötelezett a vasúti közlekedés területén - és Orbán Péter igazgatóval kezdtünk
el évekkel ezelőtt lobbizni – idézte fel a munkahelyek megőrzéséért tett lépéseiket. Külön köszönetet mondott Szijjártó Péter kijelölt
külgazdasági és külügyminiszterhelyettesnek az üzem dolgozói érdekének tett fáradozásaiért. Elismeréssel beszélt dr. Tuzson Bencéről – a város jelenlegi országgyűlési képviselőjéről – aki már
területi fejlesztési biztosként is aktívan bekapcsolódott abba a munkába, amiben a mostani bejelentés
első lépés ahhoz, hogy a nagy múltú vállalat újra Dunakeszi meghatározó munkaadójává és termelő
vállalatává váljon.
A június 17-i országos sajtótájé-

koztatón elmondott beszéde végén
Dióssi Csaba ígéretet tett arra, hogy
a város polgármestereként továbbra is azon fog dolgozni, hogy a cég
fejlődése töretlen legyen.
A megállapodás alapján a spanyol CAF 37 alacsony padlós villamost szállít a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek, mellyel összhangban dr. Tuzson Bence, a város
országgyűlési képviselője (Fidesz)
bemutatta a kormány gazdaságpolitikáját. A nemzeti termelő ipar
fejlesztésében meghatározó szerepet szánnak a magyar vállalatok
megerősítésének, új munkahelyek
teremtésének, aminek jó példája a
CAF-fal kötött megállapodás.
„A projekt jelentőségét bizonyítja, hogy az új villamosok gyár-

gyáruk van, emellett termelő kapacitással rendelkeznek Franciaországban, Mexikóban, az USAban, Brazíliában és Argentínában.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal kötött megállapodás alapján együttműködnek Dunakeszivel, segítik a villamos tesztpálya kiépítését. A dolgozók számára Spanyolországban biztosítják
a továbbképzést, amely megfelelő
szakmai tudást ad a későbbi gyártási tevékenységhez is. – Célunk
az, hogy a budapesti villamosok
tesztelése után további projektekben is együttműködjünk Dunakeszivel – hangsúlyozta a CAF területi igazgatója, aki a metró és InterCity járművek gyártásáról beszélt.

A CAF által gyártott villamosokat
Debrecenben már forgalomba helyezték
tásába és tesztelésébe való bekapcsolódással több száz munkahelyet tudunk megőrizni. A mintegy
400 főt foglalkoztató Bombardier
MÁV Kft. az utóbbi években kevés megrendeléshez jutott, ezért
is kiemelten fontos ez a megállapodás. Reményeink szerint számolhatunk a projekt beszállítóival is, amely számos magyar vállalkozásnak jelenthet megbízásokat.” – emelte ki az országgyűlési
képviselő.
Felipe Rodrigo, a CAF területi igazgatója elmondta, hogy több
mint 100 éve gyártanak vasúti járműveket. Spanyolországban négy

Vitézy Dávid, a BKK Zrt. vezérigazgatója szerint Budapesten
a villamos reneszánszának lehetünk tanúi, hiszen ennyi forrást 30
éve nem fektettek a villamos közlekedésbe a fővárosban, mint napjainkban.
A gazdasági együttműködés jelentőségét hangsúlyozta dr. Orbán Péter, a Bombardier MÁV Kft.
ügyvezető igazgatója is, aki kijelentette, hogy a CAF-fal kötött megállapodás egy új korszakot jelent a
villamosok gyártására is felkészült
dunakeszi gyár életében.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Közösség és Város
Előző lapszámunkban a Béke teremtő erejével foglalkoztunk, ahol beigazolódott, hogy az nagyban hozzájárult a város intenzív fejlődéséhez. A példákat bemutatva láthattuk, hogy a viták helyett életre hívott
konszenzus sikeresebb városvezetést eredményezhet.
Véleményünk szerint egy város fejlődésének másik fontos építőköve a benne élő emberek egymáshoz rendeződése. Mennyivel több, mint egy mondat: Dunakeszi, a Mi
városunk?

K

özel négy éve volt, hogy
az itt élők először találkozhattak a fenti szlogennel: „Dunakeszi, a Mi Városunk”.
Ugyan mindig is voltak, akik ennek a gondolatnak a mentén tevékenykedtek a városban. Azért
dolgoztak, hogy a nagyvárosokra jellemző fejlődésen túl Dunakeszi megőrizze az egykor jellemző
„mindenki ismer mindenkit” érzését, a büszkeséget, hogy jó „Dunakeszisnek” lenni. A város előnyös adottságai, Budapest közelsége azonban azt eredményezte,
hogy rohamosan megnőtt a lakosságszám, és az összetétele is átrendeződött, nem alkotott homogén
egységet. Az itt élők és a környékbeliek pedig szép lassan alvóvárosként könyvelték el Dunakeszit.
Az évek óta érezhető igényre válaszul Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester a ciklus elején szinte elsőszámú feladatának tűzte ki, hogy elindítsa a városi együttműködés és
összefogás programját, amely egy
politikától mentes, a lokálpatrióta értékeket életre hívó célkitűzés. A pártpolitikán felülálló városvezetés mellett nem kisebb cél
fogalmazódott meg, mint hogy az
itt lakók a munka végeztével úgy
érezzék, hazajöttek, és minden itt
élő számára igazi otthonná váljon Dunakeszi. Aktívabb közösségi életet szeretettek volna életre
hívni, és mindenkit bevonni ebbe
a civil kezdeményezésbe.
Három-négy évvel ezelőtt pedig
megjelent egy szlogen: Dunakeszi,
a Mi Városunk. Sokakban ébresztett kérdést, mit is takarhat ez? De
szép lassan - ahogy egyre több helyen vált láthatóvá -, különösebb
részletes magyarázat nélkül is érthetővé vált. A városvezetés létrehozta a Programirodát, a városi
életet bemutató felületeket, kiadványokat. Átláthatóbbá, rendszeresebbé és közvetlenebbé vált az
önkormányzat és az itt élők kommunikációja. Lapunkban megjelent a mára jól ismert rovat, ahol

itt élők mondják el, miért is szeretnek a városban élni; Három éve,
hogy megjelentek az első óriásplakátok, amelyek rövid időn belül
hihetetlen hullámot indítottak el a
városban; Új közösségi eseményeket hívott életre az Önkormányzat, amelyek nem titkolt célja volt
a közösségformálás.
Ugyanakkor mindenki tudja,
hogy egy közösség felépülése aligha lehet felülről irányított. Egy
program leginkább a keretrendszert teremtheti meg ehhez, tartalommal pedig az itt élőknek kellett
s kell megtölteni. Hiába van rendezvény, ha nem jönnek el, hiába van plakát, ha azokon nem szívesen szerepelnek, hiába egy jól
csengő jelmondat, ha az nem vált
ki érzést az emberekből.
Egyre többen kezdtek beszélni
róla, egyre több felé lehetett látni a
logót, egyre többször mutatkozott
meg, hogy ebben a városban erősödik a közösségi élet.
Úgy tűnik, az itt élők partnerek
lettek, a keret megtelt tartalommal, az alvóváros elkezdett felébredni. A városi események látogatószáma évről-évre növekszik, a
DunakesziFeszt, majális, gyermeknap mára már előre bevésett dátumok a családi naptárakban. A városszerte látható óriásplakátokra információink szerint várólistát
kellett bevezetni, amelyeken sokan
büszkén hirdetik, hogy szeretik ezt
a várost, itt élnek és tesznek is érte.
Az itt élők felismerték: ahhoz, hogy
közösség formálódjon, nekik is aktívnak kell lenniük, és ez egyre inkább megmutatkozik. A városvezetés kezdeményezése nyomán civil szerveződések, sikeres közösségi
megmozdulások kezdték el jellemezni a város életét – gondoljunk
az árvízi védekezésre, a Bárdos Iskola udvarának festésére, vagy az
adventi adománydoboz akcióra.
Bár minden hónapban történik
valami, cikkünk apropóját egy,
a maga nemében jelentős történés adta. A táblákat nézegetve az
eddig megszokottól kicsit eltérő

plakátot láthattunk megjelenni a
múlt hónapban (lsd. a képen)
Mint megtudtuk, az ötlet két
iskola két osztályától származik,
melyek tanulói úgy döntöttek,
hogy az idei tanév végén egy szokatlan formában szeretnék megköszönni tanáraiknak a sok éves
munkát és segítséget.
A Szent István Általános Iskola egyik osztályának szülői munkaközösségi tagja, Prukner Éva azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy látva a plakátok sikerét,
szeretné az osztály óriásplakáton,
a város nyilvánossága előtt üzenni
tanáraiknak: KÖSZÖNJÜK!
Szabó Katalin, az önkormányzat
szóvivője elmondta, hogy a segítség
természetes volt, hiszen egy-egy
ilyen kérésben látható igazán, hogy
mennyire magukénak érzik az emberek a kezdeményezést. Egyre inkább azt tapasztaljuk, az itt élők ér-

zik, hogy ez egy közösség városa, és
tartalommal telik meg a szlogen:
Dunakeszi, a Mi Városunk.
Láthatóan a program kezdi elérni célját. A városi folyamatok és
a közösségi együttműködés rendszere jól egészíti ki egymást. A kérdést körbejárva arra a következtetésre jutottunk, hogy a város fejlődésének egyik fontos építőköve
a benne élők egymással kialakított kapcsolatainak minősége. Véleményünk szerint, mint azt a korábbiakban is megfogalmaztuk, jó
gondolat volt az együttműködés és
az összefogás erősítése. A béketeremtés és a lokálpatrióta értékrend
követése több sikeres eredményt is
hozott, a jövőben meghatározhatja
Dunakeszi sokéves fejlődését. Addig sok munka van még hátra, de
mint láthatjuk, egy része rajtunk,
itt élőkön is múlik.
A Szerk.

Prukner Éva levélben fejezte ki köszönetét,
amelyet eljuttatott szerkesztőségünknek is.
„Mindig azt szokták mondani... kapni jó.
Adni... az még jobb :) És önzetlenül adni... az a felbecsülhetetlen érték!!!
Ezt éreztem azóta, amióta először megkerestem az önkormányzatot azzal, hogy tudna-e segítséget nyújtani abban, hogy
a Szent István Általános Iskola 4.a osztálya nevében megköszönjük a 4 évig az osztályt nevelő, támogató és szerető tanító néniknek (Éva néninek és Ica néninek) sokszor nem kön�nyű munkáját. Az első pillanattól kezdve éreztem az önzetlen
segítségnyújtáson át, a tervezéstől a kivitelezésig a támogatást
mind az előkészületekben, mind a megvalósításban. Nagyon
sok részletet beszéltünk át, dolgoztunk ki közösen annak érdekében, hogy ez a meglepetés így, ilyen rendkívüli módon megvalósulhasson.
Támogatást írtam és szó szerint gondoltam: önzetlen támogatást az Önkormányzattól a plakát finanszírozása, a plakát elhelyezésében tanúsított rugalmasságot, a fotósoktól a türelmes
és profi hozzáállást a fényképezéskor!
Nélkületek nem sikerült volna... azt az örömet és boldogságot,
amit szerezni tudtunk ezzel a tantó néniknek, átadni nem tudom így szavakban. Az "átadás - átvétel" pillanata... CSODÁS
és FELEMELŐ volt.... csak ismételni tudom, amit a legelején írtam... ÖNZETLENÜL ADNI.... FELBECSÜLHETETLEN érték!
Köszönöm:
Prukner Éva
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körzeti képvi
- Kezdetét vette a 6-os sz. körzet utolsó földútjának útépítése. A Kossuth köz a Mihály
utcához hasonlóan viacolorral
lett kialakítva. A kivitelezési
munkálatokat a közbeszerzési pályázat nyertese a Megyeri
Kovács Kft. alvállalkozója végezte el.

A körzet utolsó földútja,
a 160 méter hosszúságú Kossuth köz
06.23-án készült el.

- A körzet 3 pontján kért virágosítás befejeződött
- A Luther Márton téri felüljáró munkálatai június első
napjaiban elkészültek
- A „Pándi” telek takarítása a
hó első hetében megtörtént,
melyről örömmel értesítettek
az érintett lakók
- A kért kátyúzási munkálatokat a Közüzemi Kft. dolgozói hó elején elvégezték.
- A Rákóczi út és a Báthory
Az elmúlt időszakban, választókörzetemben több fontos munkának az előkészületeit végezték el a szakemberek. A tanév zárása után számos nevelőintézetben megkezdő(dik)dött a nyári
szünet, mint például a Játszóház
Óvodában. Az önkormányzat ezt
az időszakot használja fel arra,
hogy az óvoda udvarában elhelyezze a régen várt gyepszőnyeget, melyet reményeim szerint
már birtokba is vehetnek a gyerekek, ha július végén, augusztus elején visszajönnek a nyári
vakációról. A munkálatok a terület talajcseréjével kezdődnek, a
gyepszőnyeg lerakásánál figyelembe veszik a közlekedő útvonalakat és a játszóeszközök helyszíneit, különös figyelmet fordítva a balesetmentes környezet ki-
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Júniusi munkálatok
u. sarkon kidöntött STOP tábla visszaállítása megtörtént.
- Ismételten kértem két címen a fák gallyazását az illetékesektől, Pünkösd Ünnepe
előtt.
- A Bajtárs u. 25. sz. előtti rácsos víznyelő kitisztítása végett keresett meg az
egyik lakó, mely kérést továbbítottam az osztálynak. A kérés után két nappal a víznyelő
tisztítása megtörtént.
- A Tábor u. és a Sződi u. sarokingatlan Tábor u.-i oldalán kb. 20-25 méter hosszúságú járdaszakasz betonozása
szükséges, mely valószínűleg
térkő lerakásával fog megtörténni. Remélhetően a következő ciklus első-két évében a
forgalmasabb útvonalak melletti járdaszakaszokon, pl. Tábor u., térkővel lesz kiépítve a
Könyves Kálmán utcához hasonlóan.
- A Mányoki Ádám téren a
csőtörés – 04.13-án – végleges
helyreállítása, a terület aszfaltozása 06.10-án megtörtént
(sajnos a munkálat hagy némi
kívánni valót maga után)

- A Tátra u. és a Bajtárs
u. sarkon lévő kiemelt szegély cseréjére a balesetveszély megszüntetése érdekében van szükség. A kb. 3 méteres szakaszon K szegély cseréje indokolt. A problémára az
egyik Tátra u.-i lakó hívta fel a
figyelmet.
- Ismételten Közüzemisekhez fordultam a Brassói u. 2.
sz. előtti 2 db. rácsos víznyelő,
valamint a Királyhágó-Brassói
u. kereszteződésében kialakított keresztrácsos víznyelő takarítása végett
- Immár a harmadik alkalommal kért Kálmán u. 85. sz.
előtti keresztrácsos víznyelő helyreállításának eredményeként tájékoztattak, hogy
július folyamán a szakszerű(!)
helyreállítást elvégzik
- A fentiekben már említett gesztenyefa – KálmánZápolya sarok –, valamint
nyírfa gallyazását – Batthyány
u. 9. – a vállalkozó hó közepén
elvégezte.
- A Nagysándor József tér
körforgalmában, valamint a
Mányoki Ádám téren történt

Munkával teli nyári időszak
alakítására. Ugyancsak jó hírként
szeretném megosztani a Játszóház Óvodába járó gyerekekkel és
szüleikkel, hogy hamarosan egy
mini focipályát építünk az óvoda
területén.
A nyári, meleg hónapok természetes velejárója, hogy a hos�szúra nyúlt napokon több időt
töltünk a szabadban A kedvező
évszak előnyeit élvező fiatalok
közül sajnos sokan vannak, akik
nem a közösségi élet normái szerint viselkednek, késő éjszaka is
hangoskodnak, a parkban, a szabadban lévő eszközöket megrongálják. A rendbontás megelőzése, a lakóközösség nyugalma
érdekében a rendőrséghez for-

dulok, azt kérve, hogy gyakrabban járőrözzenek a parkokban, a
sétányokon, ellenőrizzék és lépjenek fel a rendbontókkal szemben. Tájékoztatómat egy sokkal, kellemesebb témával szeretném folytatni: E lap hasábjain is
köszönöm a szülőknek, akik jelezték felém, hogy szeretnék, ha
gyermekük neve szerepelne a
Szent István parkban - a születésfája mellett - elhelyezésre kerülő
emléktáblán. Az őszi közös faültetés és ünnepség előtt minden
jelentkezővel egyeztetem a részleteket, de addig várom az újabb
jelentkezőket, akiknek gyermekük 2010-től a napjainkig terjedő
időszakban született.

A Batthyány u. 9. tulajdonosa
e-mailben fejezte ki elégedettségét

virágosítás melletti területen
a gaz levágásának kérelmét
teljesítette a vállalkozó.
- Egy József u.-i hölgy hívott
fel, mivel a Krúdy-József u.
sarkon kihelyezett KRESZ tábla oszlopát kidöntötték, majd
az „Egyenrangú útkereszteződés”-t jelző háromszöget elvittek illetéktelen személyek.
A probléma megoldásában
az osztály főtanácsosának, és
a Közüzemi szállításvezetőjének kértem intézkedését.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője
Örömmel írom le, hogy a kivitelezés szakába van a sokak által kért út építése a Barátság út
16-26. szám között, a park felőli oldalon. Reményeim szerint a
munkálatok augusztusban befejeződnek, melynek kiegészítéseként szeretném, ha 24 gyeptéglás parkoló is épülne. Azt is szeretném elérni, hogy a Szent István park déli oldalán az ELMŰ
két világító oszlopot helyezzen
ki a terület megvilágítása érdekében.
Minden kedves választómnak,
lakótársam, a körzetemben élő
valamennyi diáknak és szüleiknek kellemes nyaralást, jó pihenést kívánok!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány
mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt időszak lakóhelyünket
érintő eredményeit, eseményeit.
- A Stromfeld utcai csapadékvíz
elvezető csatorna III. üteme is elkészült, az Elemér utcáig. Ezzel az ott
lakók biztonságban érezhetik magukat, az otthonukat időszakosan
elöntő csapadékvíztől. A munkálatokat Bóka Péter vállalkozó végezte,

akinek ezúton is köszönjük munkáját.
- A Katonadomb utcában és az
Örvény közben a talajmunkák elkezdődtek a szilárd burkolat előkészítéséhez. Kérem az utca lakóinak türelmét az új út elkészültéig. A Közüzem kérése, hogy a keddi napokon
a kukákat az utca végére vigyék ki
az itt lakók. A Katonadombon az út
mellett parkolóhelyek kerülnek kialakításra.
- Tájékoztatom Önöket, hogy a
Rév út és a Kiscsurgó között a megrongálódott támfal megerősítésre
kerül. A Leiningen Károly utcába ostor lámpákat telepítettek, köszönet
ezért az ott lakó Gégény Tibornak.
- A Duna sor Liget u. és Rév u. közötti szakaszára gépkocsival, csak
engedéllyel lehet behajtani! Kérem,
ezt vegyék figyelembe az autósok!
Ezen a szakaszon az ide látogatók

nyugodtan szeretnének a szabadidejükbe sétálni, és korzóként használni a Duna-partot.
- A Liget utca 40. szám alatti orvosi rendelő falán emléktábla került elhelyezésre. Ebben a házban élt családjával Lányi Ferenc, a MÁV Főműhely első vezetője. Köszönet érte
Lujzi néninek és a támogatóknak.
- 2013. Június 10-én volt a legmagasabb a Duna vízszintje városunkban.

Kérésemre, az árvíz egy éves évfordulójára, árvíztáblák kerültek kihelyezésre, melyen az árvíz szintje
és tetőzésének dátuma olvasható.
Egyik tábla a Révnél, a másik a gyermeküdülőnél lett elhelyezve.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bizalommal szíveskedjenek keresni,
mint azt eddig is tették (tel.: 70-3371604, e-mail: vincze.geza56@gmail.
com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
A ciklus elején célul
tűztük ki, hogy Dunakeszin az összes
földutat szilárd burkolattal látjuk el. Ez a
program hamarosan
a végéhez ér. Az idei
útépítések
ennek
megfelelően meg is
kezdődtek. A Pacsirta utca új aszfalt burkolatot kapott, és az
utolsó ütemben a
Fóti köz is elkészül.
A Rákóczi úton a múltkori beszámolómban említett K-szegély elkészült, ennek folytatását is tervezzük. A Rákóczi út
jelentős szakaszon nagyon rossz állapotban van, ezért szükségessé vált az úttest újra szőnyegezése. Ezt a munkát a következő ciklusban tervezzük megvalósítani.
Tudom, hogy a felújítások, építkezések sok türelmet és
megértést kívánnak meg. Szeretném megköszönni az
Önök által tanúsított hozzáállást.
Buszközlekedés
Több jelzést kaptam arra vonatkozólag, hogy a helyi járatot a körzet lakói nehezen tudják használni.
Thoma Csaba képviselőtársammal - aki részt vett a helyi
buszközlekedés kialakításában -, részletesen át fogom tekinteni ezt a problémát, különös figyelemmel a temetői
busz menetrendjére, és az SZTK-nál lévő buszmegálló kérdésére.
Bízom benne, hogy a lakosokkal egyeztetve sikerül megnyugtató megoldást találnunk mindenki számára. Az
egyeztetést követően be fogok Önöknek számolni a lehetséges megoldásokról.
Közterület
A körzetben, figyelemmel kísérve a környék fejlődését,
örömmel tapasztalom, hogy sok helyen gondot fordítanak
az előkertek rendben tartására, szép összképet teremtve
ezzel a környék utcáiban.
Ennek a szép, rendezett környezetnek a kialakításában
szeretnénk mi is segíteni a lakókat facsemeték ültetésével.
Amennyiben tudnak olyan lakóházról, ahol szükséges lenne fákat telepíteni, kérem jelezzék az alpolgarmester@dunakeszi.hu e-mail címen. A csemetéket a már megszokott
őszi faültetési ütemben fogjuk elhelyezni, ezért kérem, jelzéseiket nyár végéig küldjék meg számomra.
Programok
E lap hasábjain számoltunk be a 100 éves Kinizsi Programról, ami június 15-én került megrendezésre a Kinizsi Sportpályán. A rendezvény nagyon sikeres volt, sok látogató fordult meg a programokon.
Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen nagy múltú sportegyesülete van városunknak. Kívánok a klub edzőinek és sportolóinak további jó munkát, és sok sikert!
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet képviselője
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körzeti képvi
A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A Mikes Kelemen és a Perczel Mór utcában
a szilárd burkolat elkészültével a mi választókerületünkben egyetlen földút sincs.
Az önkormányzati támogatással épülő
járdák munkálatai a Szent György utca és
a Mikes Kelemen utcában hosszúra nyúlt
előkészület után végre megkezdődnek.
Örömmel vettem, hogy több utcából jelezték a lakók, hogy igényt tartanak facsemetékre. Ősszel, amikor a faültetés ideje
lesz, a dunakeszi homokos talajt kedvelő
díszfa fajtákból lehet majd választani. Az
összkép miatt ajánlatos egy utcában azonos fajtát választani.
A Chili cukrászdánál a buszöbölbe helyezett buszmegállók és zebra kialakításához a munkaterület kitűzése megtörtént,
ezzel a munkálatok elkezdődtek, a tervek
szerint július 30-ig épül ki teljesen az új
közlekedési csomópont.
A Kassa utca csapadékvíz elvezetésének

megoldására megszületett a döntés, a kivitelezés is hamarosan elkezdődik.
A lakosság részéről több panasz is érkezett a gazos területekkel kapcsolatban. Az
Önkormányzat kötelezi a terület (telek) tulajdonosát a kaszálásra, ez a legtöbb helyen meg is történt. Végigjártam június közepén a Barackos utcát, s azt tapasztaltam,
hogy sok helyen azért nem tudta lekaszálni a tulajdonos a gazt, mert az út mentén
több helyen is szemetet, építési törmeléket, kisebb sziklákat, lekaszált füvet, kivágott, beteg tujákat raktak ki a lakosok.
Minden hulladéknak megvan a maga helye, a zöld hulladékot a kijelölt napokon
elviszi a Közüzemi Kft., ugyanakkor a kivágott, beteg tujákat is elszállítják – erről
a Dunakeszi Polgár májusi számában tájékoztattam a lakosságot -, az építési törmeléktől sem ezen a módon kell megszabadulni. Ezúton kérem a lakosságot, hogy
ne növeljék az illegális szemétlerakók számát, s ha lehetséges, tisztítsák meg az ál-

Tisztelt Lakótársaim!
Az előző havi beszámolómban a P+R parkolók kialakításáról írtam, amely a város vasúti állomásainak jobb megközelíthetőségét teszik lehetővé. A Dunakeszi-Gyártelep
állomásnál történő építkezés
látványos szakaszához érkezett. Elkészült a parkoló belső
úthálózata, valamint a parkoló
felület borítása is. Reményeink szerint a következő híradásomban már az elkészültéről
számolhatok be.

Megkezdődött a városi főtér
kialakítása. Aki arra jár, láthatja, hogy a kivitelező felvonult.
Jelenleg a földfelszín alatti
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munkálatok folynak. Az előzetes információ alapján augusztus 20-ig a főtérnek Szent
Mihály tér és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti területe készül
el. A térnek a Bajcsy-Zsilinszky
úti szakasza, valamint a régen
Mázsa térnek nevezett rész elkészültének határideje szeptember 20.
Városunk fő fejlesztése a
teljes úthálózat szilárd burkolattal való ellátása. A korábbi évek utcaburkolatainak kialakításának felmérése során
valamiért kimaradt a Bajnok
Géza tér egyik oldalának szilárd burkolattal való ellátása.
Ezen hiányosságot már korábban jeleztem az illetékeseknek, és több egyeztetést követően sikerült beütemezni a
rövid útszakasz burkolását is,
amelyet a kivitelező már végre is hajtott. Körzetünkben
most már csak egyetlen földes út burkolása várat magára, mégpedig a Kis utca, mely
munkálatainak előkészítése
szintén folyamatban van.

talam jelzett területet. Megértésüket és
együttműködésüket köszönöm.
Egyúttal köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy
ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

A körzetben történt
elmúlt évi események
Lakossági bejelentésre még
korábban érkezett Bem utca
közvilágítási problémára tett
intézkedés folyamatban van.
A vezetékek alatti fák koronájának visszavágását a Közüzemi Kft. munkatársai fogják elvégezni. A Gyártelep közvilágítási problémájával kapcsolatban az illetékesektől azt a
tájékoztatást kaptam, hogy
hosszú huzavona után többszöri szóbeli és írásbeli megkeresést követően se az ELMŰ,
se a MÁV nem hajlandó elismerni, hogy a terület közvilágítása az Ő illetékességi körébe tartozik. Véleményem szerint pedig csak ezen két társaság lehet az illetékes. Ezt
követően konzultáltam a város vezetésével. Polgármester úr hozzájárulásával a probléma megoldását a város saját hatáskörében fogja megoldani. Ajánlatkérést követően
a kivitelező cég kiválasztásra
került. A szerződés aláírására
a napokban kerül sor. Reményeim szerint a következő hír-

adásban már a munkálatok elkészültéről számolhatok be.
A diákok már tudják, a felnőtt lakosság meg sejti, hogy
megkezdődött az iskolások
nyári szünete. Ahogy ilyenkor lenni szokott, elkezdődnek az intézményi felújítások
is. A munkálatok során új tanterem kialakítására, vizesblokkok felújítására is sor kerül a
körzetben. A részletekről a következő híradásban számolok
be önöknek.
Előző híradásomból kimaradt, de most pótolom, hogy
új rúgós játékkal gazdagodott a gyártelepi Béke utcai
játszótér. Reményeim szerint
a kicsik nagy élvezettel fogják
használni ezt a játszószert is.
Egyéb észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom
a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Itt van a nyár, a pihenés, nyaralás időszaka, de nem a körzet
ügyeinek intézésében, hiszen
ilyenkor kezdődik a legtöbb javítás, felújítás, építés! Így lesz
ez itt a Lakótelep Szívében is!
Több jelzés is érkezett már a
Casalgrande téri padokkal kapcsolatban. Nos, örömmel jelentem, hogy végre kicserélésre
kerülnek, s remélem, mindenki megelégedésére szolgálnak
majd! Sajnos vandálok tönkretették a szökőkutat, ennek valamilyen pótlása lesz szükséges, de kérem az Önök véleményét, hogy ugyanez kerüljön vissza, vagy esetleg egy
más megoldást találjunk, mivel
sok gyermekes anyuka panaszkodott, hogy a galambok által
bepiszkított vízből iszogattak
a gyermekek is én inkább egy
más fajta térdíszt javasolnék,
de várom az Önök javaslatait is!
Megújul az orvosi rendelő is hamarosan, ez a megújult
gyógyszertárral együtt szintén
javítja majd a tér arculatát.
A Barátság úti parkoló építés
utolsó szakasza is megkezdődik hamarosan, ezzel ott is rendezett állapotok lesznek.
A Nap utcai beruházás is hamarosan indul, előre is kérem
türelmüket az ott élőknek, hiszen egy ideig biztosan kényelmetlenebb lesz ott közleked-

ni! Kértem, hogy a pálya mellé több szemetest helyezzenek
ki, és sűrűbben ürítsék azokat.
A Garas utca elején is megindul majd a kis park kialakítása,
egyben jeleztem az illetékesek
felé, hogy sok gondot okoznak
az ott éjszakai életet élők a lakóknak, ezek ellen tegyék meg
a megfelelő intézkedéseket!
A nyár folyamán minden önkormányzati intézményben is
történik valamilyen felújítás,
ezekről a nyár végén, ősz elején számolok majd be Önöknek.
Felhívom a figyelmet, a gyermekeink biztonságának védelmére! A nyári szünetben különösen figyeljünk oda rájuk!
Egyre többen keresnek meg
levélben, e-mailben, és telefonon vagy akár személyesen a
körzet gondjaival, s néha örömeivel is. Ez nagyon fontos
számomra, ezért továbbra is
kérem, segítsék a képviselői
munkámat!
Elérhetnek a Dunakeszi
Garas utca 4. levélcímen, a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805 számon.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

RENDELETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(VII.03.) számú önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(VII.03.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi
Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.05.) sz. rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(VII.03.) számú önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 15/2002.(VI.24.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

Tisztelt Dunakesziek!

Egy asztalnál a város
és a szolgáltató képviselői

Közlekedés
Bemutatkozó látogatást tett a
Városházán a helyi buszszolgáltatást végző Komo-Sky Kft.
új vezetősége. A megbeszélés
során köszönetet mondtam,
hogy a helyi buszba gyorsan
beszerelték a légkondicionálót, amit helyi lakossági kezdeményezés alapján kértem
tőlük, így a forró nyári napokon is komfortosan tudunk
most már utazni. Mint ismeretes, kérésemre a múlt hónapban egy több ablakkal rendelkező járművel állítottak
forgalomba. A találkozó és a
fent említett gyors intézkedések alapján nyugodtan ki tudom jelenteni, hogy a Város
és a Szolgáltató közötti kapcsolat nagyon jó, így reményeim szerint bármilyen jogos
igényt gyorsan meg tudunk
majd oldani a jövőben.
Határ út
A Határ úttal kapcsolatos forgalomszervezési és műszaki
kérdések mielőbbi napirendre tűzése, és megoldása érdekében találkozót szerveztem az utca igényeit rendszeresen összefoglaló helyi lakossal a Városházán. A találkozón
részt vett a Lakosságszolgálati
Osztály vezetője és szakértője

is. A megbeszélésen az alábbi
főbb témákat érintettük:
- A Polgármesteri Hivatal levelet ír a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek, hogy vizsgálják
meg, lehetséges-e felhajtót
építeni a Kossuth Lajos utcából az M2 autóút felé. A Határ útiak szerint ez a megoldás jelentősen csökkentené a
környéken lévő lakóparkokból
rájuk zúduló forgalmat. Mivel
a javasolt megoldás Fót számára is egy új felhajtási lehetőséget jelentene, felveszem
a kapcsolatot kerületünk országgyűlési képviselőjével is.
- Bizottsági előterjesztést
készítünk az utcán átmenő teherautó forgalom korlátozása
céljából.
- Intézkedünk az utcában
nagyobb zajhatással járó bukkanók eltüntetése érdekében,
ami a keresztirányban meglévő csapadékvíz elvezető rácsok megszüntetését, és új
csatorna kiépítését jelentheti.
A további fejleményekről
természetesen tájékoztatni
fogom Önöket.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője
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Dunakeszin a kiváló pedagógusok
sokasága hosszú évtizedek óta példaértékű hivatástudattal tanítja,
neveli a város tanuló ifjúságát.
Számosan vannak, akik a jól megérdemelt nyugdíjas években is a
katedrán tanúsított önzetlenséggel, a közösség iránt érzett felelősségtől áthatva munkálkodnak.
Ilyen példaértékű életút jellemzi
Bocsák Istvánnét, a város családügyi tanácsnokát, akinek a minap
átvett aranydiplomájához gratulált Dióssi Csaba polgármester.

EGY ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUS HITVALLÁSA
– Visszatekintve úgy érzem, ez az ötven év
hihetetlenül gyorsan elszállt – mondja szerkesztőségünk gratulációját fogadva Bocsák
Istvánné, aki mindig készségesen nyilatkozik a Dunakeszi Polgárnak.
– Hol kezdte pályafutását, és miért ezt, a
néhol buktatókkal tarkított gyönyörű hivatást választotta?
– Szinte tegnap voltam friss diplomás tanító – mondja mosollyal az arcán. - Egy Pest
megyei községben kezdtem a pályámat. A
gyerekek pillanatok alatt elfogadtak, hiszen
fiatal voltam, a szülőkkel már sokkal nehezebb volt a dolgom, bár én ezt akkor nem
éreztem. Ők éppen a fiatalságom miatt voltak gyanakvók, de a félévi szülői értekezleten hálával és szeretettel köszönték meg a
munkámat, s elmondták, az előzetes félelmeik alaptalanok voltak. Ezek a kisgyerekek
nagyon sok örömet szereztek nekem, sok
mindenre megtanítottak, legfőképpen talán arra, hogyan kell lehajolni, átölelni, felemelni az elesetteket. Akkoriban ott nagy
szegénység volt, de olyan szeretet fűzte össze
azt a kis közösséget, amit nem lehet elfelejteni. Voltak olyan gyerekek, akik az első fagyokig mezítláb jöttek iskolába, nem volt cipőjük, illetve csak egy volt, s azon osztoztak
a testvérek. Nekem a budapesti lánynak akkor olyan, az egész életemet meghatározó élményeim voltak, melyeket a mai napig nem
tudok elfelejteni. Szinte minden kisgyerekre emlékszem, a nevét is tudom legtöbbnek.
– Milyen hatással voltak tanítói tevékenységére az ott szerzett „élmények", tapasztalatok?
– Az itt kialakult, elmélyült kapcsolat gyerekekkel és szülőkkel, egész pályám során
alapja volt a munkámnak. Igazán akkor „értem meg”, amikor nekem is megszülettek a
gyerekeim, s tudtam, milyen nagy bizalom
kell ahhoz, hogy egy idegenre bízza az em-
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ber a gyerekét, s mekkora felelősség erre a bizalomra méltónak lenni. Érdekes párhuzam,
de az önkormányzati munkámban érzem
ennek a sok évtizedes tapasztalatnak a hasznát, hiszen ezen a területen is fontos szerepe
van a szeretetnek és a bizalomnak.
– A jó pedagógus egy életre meghatározza személyiségünket, évtizedek múltán is
„visszahalljuk” tanításait, intelmeit. Önnek
voltak példaképei?
– Bizony voltak. Az első, egy tanító bácsi
volt, László János, a kiskunfélegyházi tanítóképző gyakorló iskolájában tanított, amikor
negyedik osztályos voltam. Ezt akkor még
nem fogalmaztam meg, csak később döbbentem rá, hogy mindenben ő volt a mércém. Néhány évvel később ajándékba kaptam a szüleimtől egy könyvet (Osváth Zsuzsa: Atyus),
mely Pestalozzi, a nagy svájci pedagógus életéről szólt. Mély benyomásokat keltett bennem a gyerekszeretete, türelme, áldozatészsége. Akkor már megszólalt bennem egy halk
hang: de jó lenne rá hasonlítani. Majd legközelebb főiskolai tanulmányaim során ismertem meg Pestalozzi munkásságát, tevékenységének pedagógiai értékeit. Ekkor vált
bennem tudatossá, hogy a kamaszkori olvasmány hatására választottam ezt a pályát.
(Mellesleg ez a könyv ma is megvan, tervezem, hogy egyszer újra elolvasom.)
– A jeles tudós olyan hatással volt önre,
hogy immár öt évtizede van a pedagógus pályán.
– Nagyon sok gyereket tanítottam az öt
évtized alatt. Számomra az a legnagyobb
elismerés, hogy most már felnőtt fejjel hívnak osztálytalálkozókra, és sok mondanivalónk van egymás számára. Nagy boldogság és büszkeség hallgatni beszámolóikat az
életük alakulásáról. A folyamatos tanulás is
fontos része volt az életemnek. Folyamatosan olvastam a szakirodalmat, elsősorban

pszichológiát és pedagógiát. A módszertani kérdések állandóan foglalkoztattak,
ezért jelentkeztem pedagógiai szakra, s az
ELTE BTK-n pedagógia szakos diplomát
szereztem. Ekkor már elkezdtem tanítani
a Tanítóképző Főiskolán is, ami egyrészt
öröm volt számomra, mert én is itt végeztem, másrészt fontosnak tartottam, hogy a
tapasztalataimat, tudásomat átadjam a következő generációnak. Itt Dunakeszin több
iskolában is tanítanak volt tanítványaim.
– A megszerzett elméleti tudást, a rengeteg gyakorlati tapasztalatot hogyan tudja
átadni a felnövekvő generációnak?
– Az „olthatatlan tudásszomj” vezetett
arra, hogy pályám utolsó éveiben elvégeztem az etika tanári szakot is. Pedagógiai pályám során szerzett tapasztalataim az általam írt tankönyvekben öltöttek testet, így
már nemcsak a tanítóknak, hanem a gyerekeknek is át tudok adni „önmagamból” valamit.
– Minden hivatás, de különösen a pedagógus pálya teljes életet élő, a diákokat, a tanítást már-már megszállottan szerető embert kíván…
– Minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy helytálló a kijelentés. Köszönettel tartozom a gyerekeimnek, akik néha
úgy érezték, hogy a tanítványaim fontosabbak, mint ők, és a férjemnek, aki nemcsak
megértette az elkötelezettségemet, hanem
mindig mindenben támogatott, segített.
– Ha tehetné, újra ezt a pályát választaná?
– A tanítás hivatásom volt, s ha újra kezdhetném az életem, újra pedagógus lennék.
– Gratulálunk az aranydiplomához! Köszönjük a beszélgetést.
(B. Szentmártoni)

„Hirdesse a Dunakeszi Műhelytelepi Jézus Szíve templom,
hogy Isten nélkül nincs Haza,… hogy az élet viharában
egyedül Istenhez menekülhet az emberi lélek, és hogy csak
Vele és Érette akarunk élni. Ámen”

E

fennkölt sorok a 70 éve felszentelt templom alapítólevelében olvashatók. Az
évforduló tiszteletére, június 29én tartották meg a hagyományos
búcsúnapi koncertet, melyen a
templomépítő Lányi Ferenc családja is jelen volt.
A hangverseny bevezetőjében
Altsach Gergely tanár, kóruskarnagy idézte fel a templomalapítás
történetét. Elmondta, hogy a MÁV
Lakótelep katolikus hívei vallásgyakorlásuk szervezettsége érdekében 1928 januárjában létrehozták az egyházközséget, melynek civil elnökéül Lányi Ferenc műhely-

főnököt választották. Ugyanezen
évben, az elkészült MÁV Elemi Iskola (mai Bárdos Lajos Általános
Iskola) alagsorában szükségkápolnát alakítottak ki. A katolikus közösség akkoriban a Szent Mihály
főplébániához tartozott.
Lányi Ferenc a Főműhely igazgatása és sokoldalú tevékenysége mellett 1942 őszén indította el
az építkezést, melyből a vállalat
minden vasutas szellemi és fizikai
dolgozója kivette részét. A templomot 1944. június 29-én, Jézus
Szíve vasárnapján szentelték fel.
Egyébiránt az egyházközség 1957
óta működik önálló plébániaként.

A zenei áhitaton a Szent Mihály
templom énekkara, a Servite Ökumenikus és a Harmonia Sacra Kórusok színvonalas előadásában ismert és ismeretlen szerzők egyházi művei hangzottak el Szabó
Gábor, Dr. Gyombolainé Kindler
Edit, valamint Szakáll Lászlóné
vezényletével. Kiss Zsuzsa zongora- és orgonaművész, a budapesti Kodály Zoltán Kórusiskola művésztanára Johann Sebastian Bach
és Cesar Franck egy-egy művét
szólaltatta meg orgonán. Zábrádi
Annamária, a Fővárosi Operett-

színház művésznője, mélyen hívő
ember, a Boldogasszony Anyánk
feldolgozását, majd Cesar Franck
Aquinói Szent Tamás latin nyelvű
himnikus költeményére komponált Panis Angelicus című művét
adta elő. Az emlékezetes hangverseny – melynek fővédnöke s a köszönetét is kifejező Szádoczky Károly apát, kanonok, plébános, támogatója Dunakeszi Város Önkormányzata volt – az egyesített
énekkar előadásával zárult.
Katona M. István
A szerző felvétele

A Raoul Wallenberg Egyesület ügyvivője, Orosz Ferenc megkapta a legmagasabb, külföldieknek adható svéd kitüntetést

„Célunk, hogy a holokausztról és a mai emberi jogi témákról tanítsunk”
Amikor Karin Olofsdotter Svédország magyarországi nagykövete június 16-án átadta dr. Orosz Ferencnek, a Raoul Wallenberg Egyesület ügyvivőjének a Királyi Sarkcsillagrend Parancsnoki fokozatát, azzal elismerte azt a fáradhatatlan munkát,
amit a Dunakeszin élő férfi végez immár több mint negyed évszázada. Orosz Ferenc büszke arra, hogy az egyesület által
szervezett vetélkedő immár átlépte a határokat, és a határon túli magyar középiskolák is aktív résztvevőivé váltak.
– Mióta létezik hazánkban a Raoul Wallenberg Egyesület?
– A mostani elismeréshez képest napra pontosan 25 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án már
reggel hatkor kint voltam a Hősök terén rendezőként, készülve a megemlékezésre. Meghallgattam a hősök és áldozatok emléke előtt tisztelgő szónoklatokat, majd a Rákoskeresztúri
temetőben ott voltam a gyászszertartáson, és
bedobtam egy szál piros virágot a mártír miniszterelnök sírjába. Ez a nap volt valójában a
rendszerváltozás napja; innen már nem volt
visszaút. Másnap, szombat délelőtt ült össze
a Raoul Wallenberg Egyesület első közgyűlése, ami megválasztotta az egyesület ügyvivőit, akik közül ketten ma is betöltjük a tisztet.
– Mit tart a legfontosabb feladatuknak?
– Egyesületünk bemutatja a II. világháború idején, Budapesten szolgáló svéd diplomata,
Raoul Wallenberg tetteit, valamint azon dolgozunk, hogy mindenfajta kisebbség jogait védelmezzük. Ám számunkra, számomra talán
az a legfontosabb, hogy immár évek óta szervezzük középiskolások számára azt a vetélkedőt, amellyel az a célunk, hogy a holokausztról
és a mai emberi jogi témákról tanítsunk, felhívjuk rá a figyelmet.
– Ez a vetélkedő, a „Régen volt? Hol is Volt?”
mára már túllépte az ország határait…
– Ez a legnagyobb büszkeségünk, ugyanis
amikor megálmodtuk, majd létrehoztuk a ve-

A nagykövet asszony társaságában
télkedőt, először csak a fővárosi középiskolák
vettek rajta részt. Öt évvel ezelőtt Sipos András mostani elnökünk – aki korábban szintén
megkapta már ugyanezt a kitüntetést – álmodta meg a vetélkedőt, amelynek az évek során fokozatosan bővült a hatóköre és a megvalósításában részt vevő szervezetek száma. Az emlékévben szerveztünk először országos vetélkedőt,
s ekkor kapcsolódott be a Külügyminisztérium
és a Svéd Követség is a programba, amelynek azóta is meghatározó résztvevői. Idén már a határon túli magyar középiskolák is az indulók között voltak. Nagy örömünkre szolgál, hogy immár kétszáz iskola vett részt a januártól április
végéig tartó, háromfordulós vetélkedőn.

– Gondolom, beszélgetett a vetélkedőn szereplő diákokkal. Mit mondtak, számukra mit
ad ez a rendezvény?
– Valóban sokat beszélgettünk a gyerekekkel, akik közül mindenki azt vallotta, rengeteget tanult a vetélkedőnek köszönhetően, megváltozott sok mindenben a gondolkodásmódja a témával kapcsolatban. Kifejezetten jónak
tartották, hogy nemcsak könyvekből kellett
készülni a versenyre, hanem kötelezően fel
kellett keresniük egy holokauszt-túlélőt, interjút kellett vele készíteni, amit aztán prezentálni kellett a vetélkedőn.
– Ez a kitüntetés, amit a svéd nagykövetasszonytól vehetett át, az eddigi pályafutása
csúcsa?
– Igen, ez egyfajta csúcs. Azt gondolom, az,
hogy ketten is megkaptuk a külföldieknek adható legmagasabb svéd kitüntetést, ez mindenekelőtt a rendszerváltással gyakorlatilag egyidős Raoul Wallenberg Egyesület munkájának
kivételes elismerése. De nem állhatunk meg.
Ez a kitüntetés, illetve a tavaly kapott Esélyegyenlőség Díj arra sarkal minket, hogy tovább szélesítsük az elérhető iskolák számát. Jövőre, persze csak akkor, ha kellő mértékű pályázati pénzt tudunk rá nyerni, az a célunk,
hogy valamennyi megyében rendezzünk középdöntőt, és még több határon túli magyar iskolát vonjuk be a résztvevők közé.
- molnár -
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Múzeumok éjszakája Dunakeszin
Országosan tizenkettedik alkalommal, városunkban idén először rendezték meg június 20-21-én a Múzeumok
éjszakája programsorozatot, s elmondhatjuk, máris nagy közönségsikert aratott. Akik valamennyire ellátogattak, azok számára különleges kulturális körkép rajzolódott ki.

F

Közös fotó a World Smile Archive
(Világ Mosolya Archívum) részére

Csoma Attila
Mező együttes
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Vincze József

eltárult előttük a későrómai kor történelme,
településünk újkori helytörténete, megismerkedhettek
számos képzőművész munkásságával, nézői lehettek kisfilmeknek, személyes találkozás résztvevői lehettek mai
népszerű íróval, hallgathattak
retró koncertet, jazz-és rockzenét, szóval, a kultúra széles
spektrumával találkozhattak,
ami ma már, örömünkre, jellemzi városunk szellemi arculatát.
Dunakeszin öt intézmény
különleges esti - éjszakai programra invitálta a közönséget
2014. június 20-21-én 18 órától
egészen kora hajnalig, akik garantáltan jól érezhették magukat a szervezők jóvoltából.
A programok sora 20-án a
Késő-római Kikötőerődben
kezdődött, ahol egykoron I.
Valentinianus császár katonái
védték a hatalmas birodalom
határát. Az erőd mai „parancsnoka”, a ház ura, Hirschberg
Attila köszöntötte a történelem és művészetek iránt érdeklődőket, akik a római légió
gödi katonáinak sorfala között
vonultak be a nagy idők emlékét őrző épületbe. Abba az
épületbe, melynek déli szárnyában, az ókori Pannóniának
az egyik legépebben maradt
római romját őrzi. Az érdeklődők a korabeli épület hű makettjeinek segítségével, neves
festőművészek alkotásain keresztül nyerhetnek bepillantást
a Római Birodalom életébe, ismerhetik meg a légióban harcoló katonák fegyverzetét és
ruházatát. A kiállító helyiségben a látogató elé táruló történelem egy szelete a gödi légió
harcosainak látványos bemutatója jóvoltából életre is kelt a
dunakeszi kikötőerődben.
A városi rendezvény-sorozatot megnyitó Csoma Attila, a
Dunakeszi Programiroda vezetője, a József Attila Művelődési Központ igazgatója beszédében kiemelte, hogy a város
első alkalommal csatlakozott
az országszerte immár tizenkét

éve megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája programhoz. Dunakeszin öt kulturális
intézmény fogott össze, hogy
az érdeklődők jól érezzék magukat – emelte ki az igazgató,
aki jó szívvel ajánlotta a Későrómai Kikötőerőd programja mellett a DunArt Galéria, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény és a VOKE
József Attila Művelődési Központ különlegességeit. Elismeréssel beszélt Hirschberg Attila nívós színvonalat képviselő
magángyűjteményéről, amely
Dunakeszi egy fontos történelmi "darabkáját" őrzi. Köszönetét fejezte az értékes szellemi és
tárgyi „kincsek” tulajdonosának a nagy sikerrel övezett országos makett-pályázat megrendezéséért, melynek alkotásai ugyancsak megtekinthetők
a Duna sor 28. alatt lévő kiállító helyiségben.
A Dunakeszi Múzeumok éjszakája program-sorozat megnyitóján Hirschberg Attila színes előadásban mutatta be a
római kor egy jelentős „lenyomatát” és a benne rejlő – európai léptékű - idegenforgalmi
lehetőséget. Ezt támasztja alá
az is, hogy a kikötőerőd bekerült a Ripa Pannonica in Hungary UNESCO világörökségi
program előkészítő szakaszába, melynek sikeréért együttműködnek a kulturális szak-

tárcával, és a Nemzeti Múzeummal.
Időrendben haladva, ugyancsak az első napon a DunArt
Galériában Peti Sándor, a
DunArt
Képzőművészeti
Egyesület elnöke üdvözölte a
megjelent művészeket, érdeklődőket, köztük Dióssi Csaba
polgármestert, Nyíri Márton
és Vincze József önkormányzati képviselőket, Csoma Attilát, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatóját,
a Programiroda vezetőjét és
Végh Malgorzata Gosia mosoly
nagykövetet, a World Smile
Archive (Világ Mosolya Archívum) magyarországi képviselőjét.
A bensőséges hangulatot
Vincze József szobrász, költő,
zeneszerző megzenésített verseinek előadásával teremtette meg. Kiemelt programként
az egyesület egyik alapító tagja, Tuzson-Berczeli Péter festőművész életművét reprezentáló Töredékek című mini-tárlatot nyitotta meg Peti Sándor,
bemutatva a Dunakeszi Város
Közművelődési Díjával kitüntetett nemzetközi hírű alkotó
munkásságát, aki 2013 óta rendes tagja a Keresztény Kulturális Akadémiának.
A polgármester gratulált az
alkotónak és elismeréssel szólt
a galéria esztétikus rendbehozataláért. A továbbiakban az
érdeklődők közvetlen eszmecserét folytathattak a jelen lévő
művészekkel,
mindeközben
vetítették Tuzson-Berczeli Péternek Párizsban, egy nemzetközi kísérleti filmfesztiválon
bemutatott alkotásait. A festő
egyébiránt felajánlotta „Game
over II” című nagyméretű szitanyomatát annak a személy-

„Támadásban a római légió
gödi alakulata”

Emlékkép Nuridsány Zoltán festőművész kiállításának megnyitójáról

nek, akit majd novemberben,
a támogatói jegyeket vásárlók
közül sorsolnak ki. A késő este
folyamán egy ideiglenesen berendezett fotóstúdióban lehetőség nyílt az arra vállalkozókról különleges portréfotó készítésére.
Még javában tartott a galéria rendezvénye, amikor elkezdődött a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár programfolyama. Itt
is tárlatnyitással várták az érdeklődőket, akik szép számmal
érkeztek. Csonka Mária igazgató köszöntötte a jelen lévőket
s azt ígérte, kellemes, éjszakába
nyúló együttlétre nyílik lehetőség. Ígérete bevált.
Rózner György tervezőművész tárlatát Appelshoff Péter
festőművész nyitotta meg. Két
sorozatot láthattunk a művésztől (s látható lesz még a hónap
végéig, valamint a nyári szünet
után augusztus közepéig). Az
egyszerűtől a bonyolultig tartó
metamorfózist bemutató képeket egy Illyés Gyula idézettel jellemezte az előadó: „Szépen az ír
és beszél, akinek sikerül még a
bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.”
Napjaink sikeres regényírójával, Fábián Jankával találkozhatott ezt követően a közönség.
Tíz regénye jelent meg eleddig s
mind a sikerlisták elején találhatók. Csonka Mária beszélgetett az írónővel, aki elmondta,
hogy tudatosan törekszik romantikus történeteit a XX. század különböző sorsfordító korszakaiba helyezni s ez azért is
magától értetődő, mivel erős
történelmi érdeklődése s történelemtanári végzettsége is erre
predesztinálja.

A kötetlenség jegyében folytatódott az este a jazz klubnak
berendezett olvasóteremben.
Mindenki megízlelhette a múlt
évi receptpályázaton első díjat
nyert és a könyvtár sütije címet elnyert finomságot, dedikáltathatott, beszélgethetett az
írónővel s mindeközben éjfélig igényes, kellemes zenei aláfestéssel emelte a hangulatot a
Chamelon Jazz Band. Ide tartozik még, hogy az 1. sz. fiókkönyvtár 21-én 18-24 óra között várta az olvasókat.
Akiket a múlt relikviái érdekeltek, 21-én estétől éjfélig kereshették fel a Révész István
Helytörténeti
Gyűjteményt,
ahol Szakáll Lászlóné Lujzi
néni értő és hangulatos tárlatvezetése segítségével ismerkedhettek az egykori dunakeszi lakosok mindennapi életével.
Ugyancsak múltba révedő
„utazás” résztvevője volt a közönség az emlékek bugyrából
elővarázsolt slágerek segítségével, melyeket a „Holdvilágos
éjszakán” című retró revü előadói, a Holdvilág Kamaraszínház művészei adtak elő a VOKE
József Attila Művelődési Központ teltházas vörös termében
21-én este. Ezzel kezdődött a
Múzeumok éjszakája záró rendezvénye, de nem ezzel ért véget. Ugyanis 23 órakor nyitották meg Nuridsány Zoltán örmény-székely származású festőművész „Szemelvények az
életemből” című emlékkiállítását a Dunakeszi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Köszöntőt Sólyomvári György elnök mondott, majd
Laczkó Ibolya művészettörténész idézte fel a tragikusan el-

hunyt művész életútját. A tárlatnyitót a Mező együttes játéka tette teljessé. (A kiállítás
július 25-ig látható). Éjféltől a
Fosters udvarban kezdődött a
Szent Iván-éji mulatság, melyen a hangulatot hastánc be-

Peti Sándorék is bélyegeztek

mutató, az „ÜZLETEMBERS”
zenekar, és a „Gyanús Külsejű
Tánczenekar” fokozta hajnalig.
Így történt az első Múzeumok éjszakája Dunakeszin. Elismerésre méltó munkát végeztek az intézmények munkatársai a siker érdekében. Aki a
rendezvény prospektusán ös�szegyűjtött öt pecsétet, a későbbi sorsoláson értékes könyvjutalmat nyerhetett. Csoma Attila elégedetten mondta el, hogy
érdemes volt összefogni és koordinálni az öt kulturális intézményt, s bár a szó szűk értelmében egyik sem hivatásos
múzeum, legfeljebb egyik-másik profilja tekinthető annak,
mégis sikerült tovább gazdagítani a város kulturális arculatát. S egy biztos: a mostani
kezdeményezésnek mindan�nyiunk örömére lesz folytatása.
Katona M. István,
Vetési Imre
Fotó: Katona M. István,
KesziPress,
Mangol Tamás
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Lengyel-magyar barátságot
erősítő angol nyelvtanulás

Rendhagyó történelemóra Szepes várában

A Radnóti Miklós Gimnázium angol tagozatos tanulói immár ötödik éve, hogy a tanév zárása előtt néhány
napra ellátogatnak lengyelországi testvérvárosunkba, Stary Sacz-ba, ahol a vendéglátó helyi diákokkal közös programokon és családi körben gazdagítják az iskolai oktatás során szerzett nyelvtudásukat. Az angol
nyelv közös gyakorlása közben megismerkednek a két nemzet történelmével, kulturális és művészeti kincseivel miközben életre szóló barátságok szövődnek lengyel és magyar diákok között.

A

korábbi évekhez hasonlóan a júniusi utazás is maradandó ismeretekkel és
látnivalókkal gazdagította a történelem és kultúra iránt fogékony diákokat.
Történelmi idők emlékeit idéző felvidéki városok
mellett vezetett az utunk. A jó tempóban haladó autóbuszunkból szemlélődve az évezredes magyar történelmi terület látványa tárult elénk, amely Balassi
Bálint, a törökverő Dobó István, magyar színjátszás
kiválósága, Blaha Lujza, az egyik legnagyobb írónk,
Jókai Mór szülőföldje. Az élmény teli utazást Ráthné
Murányi Rita tanárnő, az angol munkacsoport vezetőjének „idegenvezetésével” élvezhettük, akinek
mondatait áthatotta a Felvidék szeretete és históriájának elmélyült ismerete. A sok-sok érdekes történet közül a legnagyobb hatást a Magas-Tátra meghódítását övező több évszázados legenda okozta. A
néphagyomány szerint az emberek nem mertek felmenni a Magas-Tátra csúcsára, mert azt hitték, ott
az „istenek élnek”. Ezt a hiedelmet egy szász túrázó,
Laska Beáta törte meg, aki 1565-ben meghódította
a hatalmas hegyet, amiért férje büntetésként a késmárki várba záratta, mert nem úri hölgyhöz méltatóan cselekedett…
A Szepesség kapuja Poprádnál nyílik ki az utazó
előtt, aki a szászok évszázados munkájának igényes
„lenyomataival” szembesülhet. A kereskedelmi és
vásártartási joggal bíró szász városok a XIV-XVII.
században élték fénykorukat, melyek közül kiemelkedett a 24 szász város szövetségét irányító Lőcse,

16 Dunakeszi Polgár

aminek megőrzéséért száz éves háborút vívott Késmárkkal.
A híres lőcsei vár mellett vezetett az utunk, amikor Ráthné Murányi Rita előadásában újra „éltre
kelt” a Lőcsei fehér asszony története, amiről nagy
sikerű regényt írt Jókai Mór.
Még a lefejezéssel végződött történet szálait bogozgattuk, amikor elénk tárult egy ősrégi magyar
„családi fészek” maradványa, Európa egyik legnagyobb várrom-együttese, a szepesi vár, melynek
minden köve a történelem nyomait őrzi. Itt született
a Habsburg-házi királyok előtti utolsó magyar király, Szapolyai János, akinek családja 70 évig birtokolta a még ma is királyi pompáról árulkodó várat,
amely egykoron az ország szellemi központja volt.
A gyönyörű természeti környezetben magasodó vár
„felfedezése” után leereszkedtünk a völgybe, hogy
megállás nélkül átsuhanjuk a napjainkban már csak
kis táblával jelzett szlovák-lengyel határon.
Stary Sacz – mint mindig – most is vendégszerető, barátságos arcával köszöntött ránk. A Radnótisok küldöttségét a kedves hangulatú lengyel kis város két iskolájának – gimnázium és líceum – angolul
tanuló diákjai és tanáraik fogadták a vendéglátó szülőkkel. A több száz kilométeres utazás után a nyári
melegben egy kedves hangulatú ünnepségbe csöppentünk, melyen díszes ruhába öltözött ifjú zenészek trombita szólója hamar feledtette az utazás fáradalmait. Az újratalálkozás kölcsönös öröme után
a városközpontban lévő patinás iskolában nemzeti

színű ruhát öltött diákok énekszóval és kedves szavakkal üdvözölték a 32 fős magyar csoport tagjait.
Hangulatos ceremónia keretében ismerhették meg a
lengyel fiatalok a velük és családjuknál négy napot
eltöltő dunakeszi diákokat. A kölcsönös ajándékozás
és egy lengyel ének „tanulásával” kezdetét vette a két
nemzet fiataljainak - életre szóló élményekkel teli négy napos közös programja.
A Radnóti Gimnázium diákjai minden reggel ragyogó arccal, az élmények frissen ható izgalmával,
a lengyel vendégszeretettől áthatva érkeztek autóbuszukhoz, hogy elinduljanak felfedezni egy „új világot”. Megismerkedhettek Stary Sacz nevezetességei
mellett Zakopane gyönyörű természeti szépségével,
a térség egyik ismert barlangjának geológiai különlegességeivel. A turistacélpontokhoz vezető utazások is rendkívül hasznosan teltek. A gimnázium há-

rom tanára, Ráthné Murányi Rita, Ábrahám Hedvig és Pintér Borbála lengyel kollegáival együtt kvíz
versenyeket szervezett a látnivalókat bemutató angol nyelvű prospektusok tartalmának tanulmányozása után. A helyi idegenvezetők a neves épületeket,
kultúrtörténeti értékeket mind-mind a diákok között kapocsként ívelő angol nyelven ismertették. De
ők is ezen a nyelven társalogtak egymással. Különleges élményt jelentett a fiatalok számára bepillantást nyerni IV. Béla király lánya, Kinga által alapított kolostor falai közé, akit éppen 15 éve, 1999. június 16-án avatott szentté a lengyel nép nagy fia, II.
János Pál pápa. Ott jártunkkor e jeles egyháztörténelmi eseményre emlékezett több ezer ember 5 bíboros és 100 püspök részvételével, a szentté avatás helyszínén, a város mellett emelt zarándokhelyen. Felkeresték Stary Sacz történelmi főtérén található múzeumot, megtekintették a kolostor mellett álló székely
kaput, melyet a Magyarok Világszövetsége Erdélyi
tagozata adományozott a városnak. Ismerkedtek az
angol nyelvoktatás lengyelországi tapasztalataival,
melyről a tanárok is konzultáltak.
Az öt éve tartó együttműködésről, az angol nyelv
tanulásának igazán újszerű módszeréről elismerően nyilatkoztak a lengyel pedagógusok. A találkozások egyaránt hasznosak a tanárok és a diákok számára. – Tanárként is tanulunk magyar kollégáinktól, betekintést nyerhetünk az ő oktatási módszereikbe – mondták egybehangzóan. A lengyel diákok
megismerhették a magyar iskola működését, információt kaptak arról, hogy a dunakeszi tanulók hogyan birkóznak meg a feladatokkal. – Reményeink
szerint a találkozásoknak köszönhetően a mi gyerekeink is elsajátítják azt a tiszteletre méltó viselkedési
formát, amely jellemző a Radnótis diákokra. Ezáltal
sokkal eredményesebb lehet az órai munka is. Emellett megismerhetjük a magyar tradíciót, a magyar
kultúrát. Az öt éves együttműködés gyümölcse az
is, hogy sokkal jobban tudunk egymással kommunikálni – tették hozzá a kétszáz diákot tanító gimnázium angol tanárai, akik a Radnóti Miklós Gimnáziummal kialakított tartalmas együttműködést a következő években is szeretnék folytatni.
Hasonlóképpen nyilatkoztak a vendégeket fogadó diákok is, akik igaz barátokra leltek a dunakeszi
lányokban és fiúkban. – Többen igazán jól beszélik
az angolt – mondta elismerően Andrej, aki szerint
a magyaroknak különleges ételeik vannak. – Barátommal sok mindenben azonos dolgok iránt érdeklődünk. Együtt néztük a foci vb nyitányát, de mi magunk is fociztunk. Sőt még az irodalmi érdeklődésünk is hasonló. Igen, a magyar és a lengyel fiatalt
ugyanaz érdekli a világból – toldotta meg mosolyogva, aki társaival egyetemben fontos tapasztalatszerzésnek tartja az együttműködést, mert sokkal többet
tudtak meg Magyarországról, a magyar emberekről.

A program szervezői:
lengyel és magyar angol tanárok

A 11. osztályos Nánási Fruzsina szerint örök barátságok jöttek létre, amire példa ő esete is, hiszen
korábban családjuk látott vendégül egy lengyel
lányt. Most egy fiú várta őt nagy szeretettel. – Évközben interneten tartjuk a kapcsolatot, de ez a négy
nap rendkívül intenzíven telt. Megismerhettem a legendás lengyel vendégszeretetet, népük kultúráját,
hagyományaikat. Elmondhatatlanul jó érzés, ha találkozik érdeklődési körünk, hasonlóképpen ítélünk
meg egy-egy országot. Szinte családtagként fogadtak Mateusék, fényképek segítségével bemutatták a
három generációs famíliát, elhalmoztak minden jó-

Jacek Lelek polgármester
és Kárpáti Zoltán
val – meséli büszkén az örökké mosolygós fóti lány.
Fruzsina szerint soha nem felejtik el egymást, ezek a
kapcsolatok megtanítják őket arra is, hogy két nemzet gyermekeként ne idegenként tekintsenek egymásra.
– Már öt esztendeje annak, hogy tantestületünk
angol munkaközössége képviseletében Deák Varga
Kinga és Ráthné Murányi Rita tanárnő azzal a kéréssel kerestek meg, tudnék-e segíteni abban, hogy
az angolul tanuló diákok nyelvtudásukat idegen
környezetben is gyakorolhassák – mondta a társalgást végig hallgató Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyettese, az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoka.
– Diákjaink a korábbi években voltak Londonban,
jártak Anglia más vidékein is. De egyre kevesebb
szülő tudta vállalni az utazás pénzügyi terheit. Céljainkról viszont nem mondtunk le. Olyan megoldást kerestünk, hogy minél több diák tudjon részt
venni az angol nyelvi gyakorlaton. Sőt, ha lehet, a
gyerekeket családoknál helyezzük el, ahol szintén
kamatoztathatják idegen nyelv tudásukat. Így merült fel annak a lehetősége, hogy testvérvárosunk,
Stary Sacz iskoláival kialakítsunk egy nyelvi, kulturális együttműködést. Nagy örömömre szolgált,
hogy kezdeményezésünk pozitív visszhangra talált. Először mi fogadtunk egy diákcsoportot, melynek tagjai nagyon jól érezték magukat nálunk. Ebből mára olyan kapcsolat fejlődött ki, hogy diákjaink évente két alkalommal találkoznak egymással.
Júniusban – mint most – tőlünk utazik egy 25-30
fős diákcsoport Stary Sacz-ba. Októberben pedig
lengyel testvérvárosunkból jönnek diákok Dunakeszire, amikor a labdarúgótorna és néptánc fesztivál
kerül megrendezésre.
Örömmel mondhatom el, hogy mostanra már a
dunakeszi és a stary sacz-i családok a személyes találkozások mellett az internet segítségével folyamatosan fenn tudják tartani a kapcsolatot. Ez pedig tovább erősíti a két város együttműködését, s ez a lé-

nyege egy testvérvárosi kapcsolatnak – hangsúlyozta Kárpáti Zoltán
- Az angol nyelv, mint lingua franca, vagyis közvetítő nyelv működik a Stary Sacz-cal kialakított cserediák programban - nyilatkozta lapunknak a testvérvárosi tanácsnok mondatait nagy egyetértéssel
fogadó Ráthné Murányi Rita. Az angol munkacsoport vezetője - az együttműködés ötletgazdájával Deák Varga Kinga angol tanárnővel öt éve közösen
szervezik a programokat, melyeknek egyre nagyobb
jelentősége van a kapcsolatok építésében, az értékek
átadásában, a kulturális együttműködésben.
A program célja nem csak az, hogy az angol nyelvet egy idegen nyelvi környezetben használják a diákok, hanem az is, hogy az út során felfedezzenek
olyan területeket is, amelyek kapcsolódnak a magyar
történelemhez.
Ráthné Murányi Rita tapasztalatai szerint a lengyel gyerekek kevesebb óraszámban tanulják az angol nyelvet, s náluk nincs előkészítő évfolyam sem,
így az angol nyelvi ismereteik is gyengébbek, mint a
Dunakesziről érkező diákoknak. De miután itt az értékek közvetítése a legfontosabb, ez nem lehet probléma. Egyébként a stary sacz-i pedagógusok is azt
szeretnék, ha nagyobb óraszámban oktathatnák az
angol nyelvet.
Az elmúlt 5 év nevelési szempontból is perspektívát
adott számunkra – hangsúlyozza az angol nyelvi munkacsoport vezetője. Véleménye szerint a mai világban
fontos, hogy a gyerekek utazhatnak, és életszerűen sajátíthatják el az értékek megismerését. Ugyanakkor nyelvi szempontból is kipróbálhatják magukat, ami egy
megmérettetés a gyerekek számára. A programot nem
csak nyelvi, de tanulmányútnak is szánják, mely során
a diákok gazdagíthatják általános műveltségüket is.
– A diákjainktól nagyon pozitív visszajelzést kaptam, nagyon kedvesek a fogadó családok, szinte saját
gyermekeikként kezelik őket. S ez mindenképp örvendetes, hiszen e program célja éppen az, hogy egy
bensőséges kapcsolatot tudjunk kialakítani a lengyel
testvérvárosunkban élőkkel. Amikor ide utazom,
szinte úgy érzem, barátokhoz jövök – mondta elégedetten Ráthné Murányi Rita.
Ez a baráti légkör uralta azt a találkozót is, melyen
a város polgármestere, Jacek Lelek vendégül látta a
testvérvárosi tanácsnokot és a három pedagógust.
Stary Sacz vezetője köszönetet mondott a lengyel és
magyar testvérváros között évek óta fennálló tartalmas együttműködés támogatásáért Dunakeszi Város Önkormányzatának, Dióssi Csaba polgármesternek és Kárpáti Zoltán testvérvárosi tanácsnoknak.
Örömmel tölti el, hogy a gyümölcsöző kapcsolat
nemcsak az önkormányzatok szintjén teljesedik ki,
hanem a diákok, a horgászok és családok együttműködésében is. – Büszkén ápolom az elődöm által kialakított együttműködést, amely jó alkalmat teremt
arra, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, országaink értékeit – jelentette ki a polgármester. Stary
Sacz első embere kihangsúlyozta, hogy a két nemzet
történelme, kultúrája ezer szállal köt össze bennünket, amely elősegítheti az idegenforgalmi együttműködést, a kölcsönös utazásokat is. – Az önök nagy királyának, IV. Bélának lánya a mi Szent Kingánk, akinek élete örök példa számunkra, emlékét ápoljuk, és
őrizzük – mondta Jacek Lelek polgármester, aki szeretettel hívja Dunakeszi lakóit, hogy látogassanak el
Stary Sacz-ba, ahol sok-sok közös emlék tanúskodik
a legendásan híres lengyel-magyar barátságról.
Vetési Imre
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Tisztelgés a vasúti üzemet és közösséget
építő Lányi Ferenc emléke előtt

„Halhatatlanok bírája az idő,
Csak akkor tudják meg, hogy mi ő,
Ha már elmerültek hosszú századok,
S hozzá hasonlót még nem láttatok.”
(Vajda János)
Közvélekedés szerint Dunakeszi háromnegyed évezredes történelmében Lányi
Ferenc volt az egyik legjelentősebb személyiség, aki
a XX. században nemcsak az
újonnan épülő vasúti üzemet
indította el sikeres pályáján, hanem még napjainkban
is példaként szolgáló közösséget is épített.
z a Lányi Ferenc, aki a
gyártelepi pusztában felépülő MÁV Főműhely
első vezetője volt 1925-tól egészen
1944-es nyugdíjba vonulásig. Elhivatottan képviselte és támogatta a Főműhelyben dolgozók szakmai képzését, testi és szellemi gyarapodását, az igényes kulturális- és
sportélet meghonosítását. Iskolát
és kultúrházat épített, gondviselője volt a napjainkban is építészeti
„ékszerdobozként” csodált gyártelepi kolóniának. Az ő rendíthetetlen hitének és elszántságának köszönheti a helyi közösség a hívek
előtt ajtaját szélesre nyitó Jézus Szíve templom építését.
A kivételes formátú vezetőre hálás szívvel gondol az utókor, akinek emlékét őrzi az üzem mellett
zöldelő park, a minap pedig emléktáblát avatták tiszteletére az
egykori Liget utcai házánál, amely
hosszú évek óta orvosi rendelőként
szolgálja a város polgárait.
„Emléktáblát avatunk, hogy az
utókor tisztelete jeleként emlékezhessünk azokra, akik városunk lelki, szellemi, gazdasági környezetét
építették. Lányi Ferenc, a Dunakeszi MÁV Főműhely vezetője, gazdasági főtanácsos e ház hajdani lakója európai léptékű és színvonalú teremtőerővel megáldott ember
volt. Személyisége, cselekedetei,
módszerei, alkotása el nem évülő érték, példa mindannyiunk számára. ” – mondta megnyitó beszédében Harangozó Katalin, a Dunakeszi Városvédő- és Városszépítő
Egyesület elnöke, aki kedves szavakkal köszöntötte a június 27-i,
bensőséges hangulatú ünnepségen
megjelent Lányi Ferenc két unokáját, Dr. Lányi Cecíliát és Lányi
Lászlót, Szakáll Lászlónét, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, és Legindi Tímeát,
a Tóth Mariska Hagyományőrző
Alapítvány Kuratóriuma elnökét.

A
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Vörösmarty Mihály Gondolatok
a könyvtárban című versének részletét Koós Anna, a Radnóti Miklós
Gimnázium tanulója szavalta el.
Juhász Róbert, a Bombardier
MÁV Kft. titkára, az egykori Járműjavító Üzem munkatársai és jelenlegi igazgatója nevében őszinte tisztelettel köszöntötte a Lányi
család tagjait, az emlékező dunakeszi polgárokat. Az évtizedek során a családok ezreinek munkát
adó nagy múltú vasúti személykocsi gyártó- és javító üzem képviselője Lányi Ferenc tartalmas szakmai- és emberi életútjához méltó igényességgel és hitelességgel
beszélt a múlt század kiemelkedő
vasútüzemi vezetőjéről, aki 1925ben kapott megbízást a Dunakeszi
MÁV Főműhely és az épülő MÁV
lakótelep építésének irányítására. - 1926. május 23-án nyílt meg
az üzem, melyben mintegy 600 fő
dolgozott. Lányi Ferenc beiktatására 1927. február 26-án került sor
és 1944-ig, nyugdíjba vonulásáig
vezette a Főműhelyt – hallhattuk
az ünnepi emlékezőtől. A Főműhely első vezetője 1925-től élt Dunakeszin, kezdetben a MÁV telep
egyik szolgálati lakásában, majd
1935-től, 1961-ben bekövetkezett haláláig a Liget utcai házban,
melyet a család később az önkormányzatnak adott el.
Juhász Róbert a nagy idők, jelentős változások korszak határait jelző „mérföldkövek” ismertetése után Lányi Ferenc közösségteremtő képességének jelentőségét
méltatta, aki a történelmi időszak
kihívásaira egyedi és sikeres válaszokat adott. A termelő munka
megszervezése mellett felügyelte a
dolgozóknak otthont adó 160 lakás építését és igazságos elosztását. Nagy gondot fordított a kulturális és sportélet fellendítésére. Elnöki tisztséget vállalt a Magyarság
Dal és Önképző Egyesületben, az
ő irányításával és támogatásával
épült fel a Magyarság sportpálya,
a Duna-parti csónakház. „Lelkesedésének és kiváló szervező munkájának köszönhetően avathatták
fel 1944-ben a Jézus Szíve templomot. Egy új üzemet, egyben egy
gyönyörű városrészt és egy teljesen
új közösséget épített.” – tolmácsolta az utókor elismerését Juhász Róbert, aki az üzem történetét jól is-

merő szakember hitelességével beszélt arról, hogy a Főműhely építése már 1911-ben megkezdődött,
azonban a háború miatt lelassult.
Az időközben felépült kultúrotthon és a gyári tikárság épülete ha-

A Lányi család tagjai és
az ünnepség szervezői

dikórházként működött az I. Világháborúban.
Lányi Ferenc és munkatársai tevékenységére is hatással volt
az 1928-as gazdasági világválság,
amikor rövidebb munkaidőben és
csökkentett bérért dolgoztak, ám
a gyár szellemi és műszaki felkészültségének köszönhetően a harmincas években igényes vasúti járműépítési feladatokkal bízták meg
a Dunakeszi MÁV Főműhelyt.
Az egyik legjelentősebb szakmai
munka a „Turán” kormányzói vonat elkészítése volt, melyet Horthy
Miklós személyesen vett át a Főműhelyben. Majd 1938-ban, István király szentté avatásának 900.
évfordulóján az „Aranyvonat”
gyártása tette híressé a Dunakeszi
MÁV Főműhely nevét.
„Lányi Ferenc szaktudása és
munkabírása, szociális érzékenysége, a kultúra iránti elkötelezettsége kivívta felettesei és munkatársai elismerését” – mondta Juhász Róbert, aki példaként emelte
ki, hogy tagja volt a Lengyel–Magyar Baráti Társaság elnökségének. „Sokat tett a két nép kulturális
kapcsolatainak ápolásáért. 1934ben 150 tagú kultúrcsoportot vezetett Lengyelországba, ahol 5 napos programot adtak. 1934-ben a
lengyel kormány „Arany Érdemkereszt”, 1945-ben II. Pius pápa a
„Nagy Szent Gergely Rend” kitüntetésben részesítette. Lányi Ferenc
szerénységére jellemző, hogy ki-

tüntetései csak halála után váltak
ismertté.” – rajzolódott ki egy kiváló ember egyénisége, akire méltán büszke az utókor, Dunakeszi
értéktisztelő közössége.
„Őrizzük és ápoljuk Lányi Ferenc örökségét, akit minden bizonnyal hozzánk hasonló elégedettség töltene el, ha láthatná az
elért fejlődést és azt, hogy még
ma is állnak az 1926-ban megnyitott műhelycsarnokok, az igazgatóság épülete, melyeket használunk, és mi is megőrizzük az utókornak”- mondta Juhász Róbert, a
Bombardier MÁV Kft. titkára emléktábla avató beszédében, aki köszönetét fejezte ki a Tóth Mariska
Hagyományőrző Alapítvány és a
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjainak, személy
szerint Szakáll Lászlóné Lujzi néninek, hogy gondozzák Lányi Ferenc emlékét és örökségét.
A család nevében az egyik unoka, dr. Lányi Cecília személyes
hangvételű beszédben idézte fel –
édesapja, a 90 éves dr. Lányi Ferenc
emlékező gondolatait is tolmácsolva – az édesapa, a nagypapa néhai
Lányi Ferenc személyiségét, emberöltőkön átívelő munkásságát,
család- és közösség szerető emberségét.
Lányi Ferenc emléktábláját –
Lengyel István szobrász alkotását
– az egykori családi ház falán unokája, Lányi Ferenc leplezte le.
Vetési Imre

„A Duna közelsége fontos nekem”
Noha már 13 éve itt él Dunakeszin, a tanulmányait szülővárosa, Salgótarján mellett Budapesten végezte. Ma
személyi edzőként dolgozik
egy
bevásárlóközpontban
található fittnessteremben.
Nagy Amarilla imádja a Dunát: a folyó mellett lakik,
sőt, nem egyszer az edzéseit
is ott tartja tanítványainak.
– Mi az, ami szülővárosából, Salgótarjánból ide csábította?
– Úgy 12-13 évvel ezelőtt költöztem ide Salgótarjánból. Hogy miért? Nos, az ok egyszerű, hiszen Budapesten végeztem a főiskolai tanulmányaimat, így egy olyan lakóhelyet kerestem magamnak, ahol
nyugodt a környék, a vidéki feeling
megtalálható. És mit tagadjam, a
Duna közelsége is fontos volt nekem
a döntésemben.
– Azóta is kötődik a folyóhoz?
– Már a városhoz is, nemcsak a
folyóhoz. De tény, a Dunától öt perc
sétára lakunk egy társasházban, és
amikor az időnk és az időjárás megengedi, a kislányommal rengeteget kerékpározunk itt. De nagyon
sok esetben a Duna partján tartok
edzést a tanítványaimnak, ahol természetes eszközökkel végezzük a
feladatokat, például a súlyzók helyett kövekkel dolgozunk.
– Hol jelentkezhet az, aki ezt elolvasva, olthatatlan vágyat érez, hogy
az edzéseit látogassa?
– A 2/A mellett egy bevásárlóközpontban dolgozom a Dream Factory
Fittnessben, itt megtalálható vagyok.
– Melyik a legnépszerűbb órája?
– Szerintem az alakformáló torna
a legnépszerűbb. Egyszerű, jól követhető óra, ahol a fő izomcsoportok
erősítésen van a hangsúly, erő - állóképességet fejlesztő gyakorlatokkal.
A foglalkozás 10 perces intenzív bemelegítéssel indul, ezután következik 35 -40 percben egész testre kiterjedő gyakorlatsor, segédeszközök –
kézi súlyzó, gumikötél, fitball, soft
ball, step – használatával. Az alak-

„Nagyon hiányzik egy mozi!”
Noha már 16 éve itt él a szüleivel
Dunakeszin, a tanulmányait végig
Budapesten végezte. Illetve végzi,
hiszen Keresztes Gergely kereskedelmi szakmenedzseri szakon tanul jelenleg egy budapesti felsőfokú szakképzési intézményben.
Mint elárulta, szeret a városban
élni, ám úgy érzi, a tömegközlekedés irányítói gondolhatnának
jobban a menetrendek összeállításánál a fiatalokra.

formáló gyakorlatokat különböző
kiinduló helyzetekben hajtjuk végre, izomcsoportonként 2-3 gyakorlat. Ugyanakkor a fő profilom a dinamikus gerinctréning , mely minden korosztálynak ajánlott. Az órán
a törzs tartásában résztvevő izmok
nyújtására és erősítésére helyeződik
a hangsúly, ezáltal javul a testtartás,
és nem utolsó sorban kivédhetőek a
gerincproblémák.
– Csak itt dolgozik?
– Nem, hiszen szívesen vállalok
csoportokat iskolákban vagy rendezvényeken tartok bemelegítést.
Utóbbi esetben például sokan találkozhattak velem a Fut a Keszi, illetve a Keszi Feszt rendezvényeken is.
– Mit szól ahhoz, amilyen irányba a város az elmúlt időkben fejlődik?
– Kifejezetten örültem a kerékpárutak létrehozásának, hiszen így azok,
akik biciklivel közlekednek, legalább
kicsit védve vannak a közutak forgalmától. Arról nem is beszélve, hogy
így a futók is használhatják. Ugyanakkor nem hallgathatom el, hogy két
dolog nagyon hiányzik a városból:
egy mozi, illetve egy kiépített strand.
Utóbbi szerintem fantasztikus lenne
a Duna partján.
– Háziasszonyként sem panaszkodhat, hiszen vásárlási gondjai
abszolút nem lehetnek…
– Szinte már sok is az a rengeteg
bevásárlóközpont, ami Dunakeszin
megtalálható. Már-már teljesen elnyomják a kisboltokat. Én nem vagyok egy vásárlós típus, ráadásul inkább a kisboltban szeretem megvenni azokat, amik kellenek.
-molnár -

– Miként került Dunakeszire?
– Szüleimmel és két testvéremmel
együtt költöztem ki a városba úgy 16
évvel ezelőtt. Igaz, sok beleszólásom
nem volt új lakóhelyem kiválasztásában, ám egy percig sem bántam
meg édesapámék döntését. Ugyanakkor érdekesség, hogy kiköltözésünkkor már elkezdtem az első osztályt általánosban az egyik budapesti általános iskolában, és azóta is
valamennyi iskolámat a fővárosban
végeztem.
– Miért, nem találtak megfelelő
iskolát itt?
– Nem erről van szó, egyszerűen így alakult. Jelenleg is tanulok,
egy budapesti felsőfokú szakképzési intézményben, ahol kereskedelmi szakmenedzserként végezhetek
majd.
– Azóta is a szüleivel él?
– Igen, ikertestvéremmel együtt.
Legidősebb bátyám már három éve
elköltözött tőlünk.
– Fiatalként mennyire találja
meg a szórakozási, kikapcsolódási
lehetőséget Dunakeszin?
– Szerintem ez a legnagyobb hiányossága a városnak. Nagyon hiányzik például egy mozi, ám mivel nincs, így kénytelenek vagyunk
valamennyien beutazni Budapestre. Annak kifejezetten örülök, hogy
mind az autóbusz, mind a vonat 2025 perc alatt bent van a fővárosban,
ráadásul olyan végállomáson, ahonnan könnyedén lehet tovább utazni.
Ezzel nincs is gond…
– Miért, mivel van?
– Az olyanok, mint én, akik aktívan élik a fiatalkori életmódot, bizony hétvégén elmennek bulizni.

Mivel erre legközelebb vagy Budapesten, vagy pedig Vácon van lehetőségünk, így kénytelenek vagyunk
utazni. Ez még nem gond, hiszen a
legtöbben hétköznap is ingázunk a
tanulmányaink, munkánk miatt,
ám a hazajövetel már nincs megoldva, hisz az első busz vagy vonat
kora reggel majdnem ötkor indul.
Ha lenne egy járat kettő és három
között, az megoldaná ezt a kérdést.
Így, aki nem tud taxival hazajönni,
vagy nekivág gyalog a majd kétórás
sétának, vagy kénytelen megvárni a
kora reggeli járatot.
– Azért itt is egyre több olyan
programot szerveznek, ami csábító
a fiatalok számára. Legyen az kultúra vagy sport…
– Ez így van, ezen a téren rengeteget fejlődött Dunakeszi. A városvezetés által kitalált kulturális programok tetszenek is, legutóbb is ott
voltam a Majálison. Aztán a kerékpárutak… Egy éve, pont ezeknek a
megépítése miatt rászoktam a kerékpározásra, és manapság a baráti
társasággal nem egyszer letekerünk
a Dunakanyarba. Mivel fociztam
a Kinizsiben korábban, így a város
futsal csapatának meccseire is kijárok, ami már-már társadalmi eseménnyé vált.
– Akkor Ön támogatná a városban egy Sportkomplexum megépítését?
– Nemcsak támogatnám, hanem
kifejezetten örülnék neki. A város
lakói, köztük a fiatalok is, minőségi sportolási lehetőséghez juthatnának egy ilyen tervezett sportkomplexumban.
-molnár -
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Tágra nyitották az ajtót
Egyre több új látogatója van a művelődési központnak
A József Attila Művelődési Központ színházterme és a ház jó néhány helyisége 100 éve épült, így a város legpatinásabb épületei közé tartozik. A centenárium alkalmából beszélgettünk Csoma Attilával, az intézmény
igazgatójával Dunakeszi kultúrájának múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
– Hogyan tekint vissza az elmúlt egy esztendőre, mióta átvette a nagy múltú városi intézmény vezetését?
– Az volt a célom 2013 májusában, hogy a művelődési központ hagyományait, értékeit és
eredményeit bizonyos újítások
megtétele mellett megtartsuk,
másfelől pedig keressünk olyan
kitörési pontokat és lehetőséget, amelyek eredményeként új
látogatókat tudunk megnyerni
az intézmény számára. Ezen új
programjaink között említhetem a komolyzenei- és operett
koncertjeinket, a városi mikulás ünnepséget, az újévi koncertet, vagy éppen legutóbb, a
múzeumok éjszakájának eseménysorozatát, melyet a város
más intézményeivel összefogva
először rendeztünk meg Dunakeszin. Ezen rendezvények
mellett nagy örömmel hívtuk
ide a Pest megyei koncertfúvósok találkozóját is, amelyből remélhetőleg hagyomány
válik. Szintén komoly eredmények tartom, hogy a gyerekek néptáncoktatása is beindult az intézményben a tavalyi
év őszén.
– Sikerült a maga elé kitűzött célokat elérni?
– Úgy érzem, jó úton haladunk s már komoly sikereket
tudtunk elérni. Az új programjaink révén sikerült olyan embereket megszólítanunk, akik
eddig még nem jártak a művelődési központban. Rendezvényeinket egyre szélesebb körben próbáljuk megismertetni a
városban élő polgárokkal, felhasználva a helyi médiát, a városi programfüzetet, óriásplakátot és az intézmény Facebook
oldalát is. Hangsúlyozott célunk volt az is, hogy a város intézményeinek igényeit igyekezzünk a legmesszebbmenőkig
kiszolgálnunk. Ezen a téren kiváló együttműködést sikerült
kialakítanunk.
– Ön, mint a Programiroda
vezetője és egyúttal a művelődési központ igazgatója, ho20 Dunakeszi Polgár

gyan látja: sikerült azt a célt
elérni, hogy a város kulturális
élete egy szellemi központban
koncentrálódjon?
– A város kulturális életét
nem csak a Programiroda szervezi, hiszen abban intézmények, civil szervezetek is részt
vesznek. De tény, hogy ezeknek
a programoknak a koordinálásában egyre komolyabb szerepet vállal a Programiroda.
– A célok között szerepel az
épület centenáriumának méltó
megünneplése is?
– Az idei évben 100 esztendős a színháztermünk és annak
néhány kiszolgáló helyisége.
Szeptember végén egy komolyzenei koncerttel szeretnénk ünnepelni, s egy emléktáblát is
avatni fogunk a főbejáratnál.
Ez az ünnepség egyúttal annak
is szólna, hogy az idei évben az
épület tulajdonjoga átkerül a
város önkormányzatához. Ennek eredményeként végre lesz
gazdája az épületnek, hiszen az
elmúlt időszakban a MÁV felújítási jelleggel nem tudott fordítani a kulturális intézményeire, ahogy a VOKE sem rendelkezett ehhez elegendő pénzügyi
forrással. A tervek szerint az
épületegyüttes Dunakeszi tulajdonába kerül, míg az intézmény
szakmai tevékenységét továbbra
a VOKE irányítja, melyet támogat a város vezetése.
– Az átadásra készülve szóba került az épületegyüttes felújítása is?
– Igen. Egyelőre ott tartunk, hogy egy komoly műszaki felmérés készült az épületről, amely alapján dönteni tud
az önkormányzat a felújítás és
beruházás ütemezéséről.
– Ha a következő 10 évre tervezne, mi lenne az a legfontosabb, amit meg szeretne valósítani?
– Azt tűztem ki magam elé,
hogy a művelődési központ egy
igazi művészeti civil központtá
váljon a jövőben, ahol minden
művészeti ág helyi képviselője
otthon érezheti magát és meg-

Csoma Attila egy éve irányítja
művelődési központ tevékenységét

mutathatja a tehetségét a városban élők számára. S ha a városvezetés tervei valóra válnak, a
következő ciklusban felépül a
Művészetek Háza, ahol egy komoly színházterem is kialakításra kerül. Ennek következ-

tében a feladataink is minden
bizonnyal változnak, s így intézményünkben egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak ezen
művészeti közösségek.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Július 18-ig még leadható
a 2. Városi Konzultáció
Köszönjük azoknak, akik eddig részt vettek a 2. Városi Konzultációban. Többen fordultak hozzánk azzal, hogy a nyaralások, és a tanév vége miatt nem tudták a határidőig kitölteni
a konzultációs kérdőívet. Ezért meghosszabbítottuk a határidőt július 18-ig.
A kitöltött kérdőíveket az alábbi helyeken adhatja le:
- Polgármesteri Hivatal: Dunakeszi, Fő út 25.
- Szakorvosi Rendelőintézet: Dunakeszi, Fő út 75-81.
- Humán Szolgáltató Központ: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
- Dunakeszi-alsói Közösségi Ház: Dunakeszi, muskátli utca 2.
- VOKE József Attila Művelődési Központ: Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Illetve kitölthető online is a http://kerdoiv.dunakeszi.hu/ címen.
Amennyiben nem kapott Konzultációs levelet vagy nem an�nyit, amennyi 16 éven felüli személy lakik a háztartásban, kérem, jelezze címe és a kért darabszám megadásával a http://
kerdoiv.dunakeszi.hu/konzultacio/ címen, vagy a Programiroda elérhetőségeinek valamelyikén: programiroda@dunakeszi.hu, 06-27/542-815

VOKE József Attila Művelődési Központ
júliusi programajánlója
Július 9. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Családi nap.
Kápolnásnyék – Agárd, csónakázás a
Velencei-tavon.
Pákozdi emlékhelyek megtekintése.
Július 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Egyéni és közös éneklés, Seress Rezső
születésének 125.,
Szenes Iván születésének 90. évfordulójára
emlékezve.
Tortasütő-verseny eredményének zsűrizése,
kiárusítás.

Július 23. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Mezőkövesden városnézés, fürdés.
Július 27 – augusztus 1. (vasárnap –
péntek)
Háromgenerációs természetvédelmi tábor
Királyréten a Nyugdíjas Klub szervezésében.

VOKE

(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)

w w w. v o k e j a m k . h u

Augusztus havi program

Augusztus 19. kedd 19 óra
Dunakeszi Művészek XVII. Nyári Tárlatának megnyitója
Jelentkezők: Berczi Károly, Chiba Miklós, Czinege István, Csizmadia Klára, Dér Győző,
Dusza Tibor, Filyó Gábor, Gáspár Imre, Gulyás Aranka Erzsébet, Gulyásné Nyina Tronyina,
Halász Géza, Iván Margit, Koó Éva Lídia, Kóródi Tamás, Kovács Dávid, Kovács Károly, Kubó
Éva, Magát Tamás, Molnár György, Mucsi Erika, Nádor Géza, Palásti Renáta, Palotás Anna,
Panajotu Anna, Patyus Ferenc, Péter Nándor, Peti Sándor, Skripeczky Ákos, Thury Ilona,
Tónió, Tóth Imre, Tuzson-Berczeli Péter, Vincze József.

Nyári szünet
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a József Attila Művelődési Központ
2014. július 26-augusztus 18-ig zárva tart.
Nyitás augusztus 19-én kedden 19 órakor, amikor a Dunakeszi Művészek XVII.
Nyári Tárlatára várjuk kedves Látogatóinkat.
Addig is kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!

ISKOLAKEZDÉSI ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ
Két éve indult útjára az adventi vásár keretében meghirdetett adománydoboz akció,
ami azóta hagyománnyá vált városunkban. Ezt a sikert látva már korábban felmerült bennem és polgármester úrban a gondolat, hogyan tudnánk ezt a kezdeményezést kiszélesíteni.
A Karácsonyi ünnepek mellett, az iskolakezdés szintén megterhelő időszak a családok számára, ezért gondoltuk úgy - a Humán Szolgáltató Központtal egyeztetve -,
hogy az évnek ebben a szakaszában is adománygyűjtést szervezünk.
Fontosnak tartom, hogy a rászoruló családok ne csak egy évben egyszer kapjanak
segítséget, hanem más időszakban is gondoljunk rájuk. Bízom benne, hogy az adományokkal most is nagy örömet fogunk szerezni a szülőknek és gyerekeknek egyaránt, és a nyári adománygyűjtés is hagyománnyá válik majd, az adventi adománydoboz akcióhoz hasonlóan.
Az adománygyűjtő akció során elsősorban füzeteket, írószereket, tolltartókat, iskolatáskákat, tornazsákokat és minden egyéb olyan eszközt várunk, amire az iskolában
szükségük lehet a diákoknak.
Kérem, hogy adományát augusztus 8-ig jutassák el a Dunakeszi Programirodába
(Polgármesteri Hivatal, Dunakeszi, Fő út 25.), vagy a Humán Szolgáltató Központba
(Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u 32.)
Köszönöm, hogy Ön is csatlakozik az akcióhoz!
Szabó József
Egyházügyi és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok

ÁLLÁSHIRDETÉS
A dunakeszi Eszterlánc Óvoda vezetője óvodapedagógusi állást hirdet 2014. augusztus 18-tól határozatlan időre
Pályázati feltételek:
- óvodapedagógusi végzettség,
- büntetlen előélet
Előnyt jelent: Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program ismerete
Illetmény 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 7. melléklete alapján
Fényképes önéletrajzát személyesen, postai úton
(2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u.4-8.)
vagy e-mail-en (eszterlanctagvez@invitel.hu) juttathatja el.
Faith Éva
óvodavezető
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Nemzetközi elismerés Ciprusról
Dr. Halász Géza: A karikatúra is valóság, csak máshonnan nézve
Dunakeszi művészetpártoló és kedvelő közönségének nagy örömére városunkban számos kiváló művész él,
akik alkotásaikkal maradandó élménnyel ajándékoznak meg mindannyiunkat. Költők, zenészek, színészek,
festők, grafikusok rangos képviselői között van dr. Halász Géza karikaturista is, aki gazdag életpályával
büszkélkedhet.

S

zámos hazai és nemzetközi elismerés kitüntetettje, aki legutóbb - a
régmúlt egy varázslatos világát
elénk táró karikatúrájával – a
VI. Ciprusi Nemzetközi Karikatúra Pályázaton a "Diploma
of Excellence" díjat nyerte el.
- A nagyvilágban évente 2025 pályázatot hirdetnek a karikaturistáknak, akik többnyire valamilyen meghatározott témakörben nyújthatják
be alkotásaikat, de az is előfordul, hogy szabadon választott témáról készíthetünk rajzot. Az internet térnyerése óta
leggyakrabban elektronikusan
is elküldhetjük versenymunkáinkat. Természetesen vannak
rangosabb pályázatok és ke-
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vésbé nívósak. A ciprusi nem
tartozik a nagyon felkapottak
közé, viszont általában „komolyabb" a témája, ez idén a művészet volt – tudtuk meg dr.
Halász Gézától, a DunArt Galéria tagjától. - A díjazott művek sem a nevettető, hanem inkább a gondolkodtató kategóriába tartoztak, melyek alkotói
között voltak kínai, belga, iráni, orosz és olasz karikaturisták is szerénységem mellett. A
díjnyertes képemből is látszik,
hogy nem csak a hagyományos
vonalas rajzok lehetnek karikatúrák, hanem sok más technikával, például esetemben számítógépes montázsokkal is lehet szatirikus tartalmakat készíteni. Ezekből a "retusált"

művészeti képeimből album is
megjelent, és közülük többet
láthattak a Dunakeszi Nyári
Tárlatok nézői is.
Dr. Halász Géza elmondása szerint hazánkban mostanság kevesebb pályázatot hirdetnek, melyek között is leginkább valamilyen cég vagy termék szerepel „feldolgozandó”
témaként. - Ezekre ritkán küldök rajzot – mondja kritikaként is felfogható tömörséggel, arra viszont büszke, hogy
Szent-Györgyi Albert születésének 100. évfordulója tiszteletére kiírt - a tudományról és a
humorról szóló - pályázat fődíját ő nyerte el Szegeden.
- Korábbi díjaim közül a
magyar karikaturista szak-

ma "Kétfilléres-díjára" vagyok
leginkább büszke, és a 2009es portugáliai World Press
Cartoon pályázaton elért második helyezésemre. Több mint
10 éve már a Magyar Nemzet Hétvégi Mellékletében van
önálló karikatúra rovatom –
mondta a népszerű karikaturista, aki legközelebb Körmöcbányán mutatkozik be alkotásaival művészek, színészek,
artisták, írók, költők társaságban, ahol augusztus 29-31. között rendezik a Nemzetközi
Humorfesztivált.
- A karikatúra is valóság,
csak máshonnan nézve – vallja a DunArt Galéria nemzetközi hírű tagja.
(Vetési)

„Ép testben ép lélekkel”
A fenti mottóval vette kezdetét június 30-án a hét héten át – augusztus 15-ig – tartó Nyári tábor. Így azok
a gyerekek, akik részben, vagy teljes egészében a nyarat a városunk által több mint két évtizede biztosított – közismert nevén napközis – táborban töltik el, élményekben gazdagon, új barátságokat kötve vagy a
régieket megtartva, felfrissült lélekkel, megerősödött fizikummal várhatják az új tanév kezdetét.

D

e hagyjuk most az iskolát. A tábor első napjának reggele máris meglepetéssel kezdődött. Ahogy
közeledtek a szülők és gyerekek a Duna-sor 32. szám alatti Önkormányzati Gyermeküdülőhöz, már feltűnt, hogy a
korábbi rozsdás, elnyűtt drótkerítés helyén új, fénylő alumínium-színű kerítés díszlik.
S aztán eléjük tárult az egykori kavicsos-poros-buckás előtér, ami most zöldellt a sűrű,
strapabíró fűtől, kikövezett járda és egy fedett, oldalt nyitott
bungaló is a térség díszévé vált.
A folyamatos önkormányzati ígéret – mely szerint fokozatosan korszerűsítik a gyermeküdülőt – most is teljesült. A
múlt évben elkerített focipályával, áttelepített és kibővült kerti játékokkal „lepték meg” a táborozókat.
Mintegy százhatvan gyermek kezdte meg az első héten
a mozgalmas együttlétet. A további hetekben is hasonló létszám várható. Roska Péter táborvezető előbb a szülőket fogadta, akik az egy hetes – pontosabban öt napos – összeget,
5075 forintot (a tábor díja plusz
napi háromszori étkezés) fizették be, majd a tábornyitón köszöntötte a gyerekhadat. Bemutatta a munkáját segítő s a
gyerekekre vigyázó, sokéves
tábori tapasztalattal rendel-

kező pedagógusokat, elmondta a fegyelemre vonatkozó szabályokat s azt ígérte, hogy színes, érdekes programot állítottak össze. Újdonság, hogy idén
először az ötven órás önkéntes közösségi munkavégzés keretében középiskolás diákok is
segítik a pedagógusok munkáját a táborban, amely a Humán
Szolgáltató Központ felügyelete
alatt működik.
Érdemes tallózni a várható érdekességek között. Hetente egy alkalommal meglátogatják a szomszédban lévő
Késő-római Kikötőerődöt, ismerkedve városunk régmúltjának históriájával. Több alkalommal műsort ad a népszerű
Görömbő együttes. Bemutatja
gyermekműsorát Huzzella Péter Kossuth-díjas énekes, előadóművész. Idén is lesz görög
táncház, római hagyományőrző harci viadal, valamint
kisállat bemutató. Ha csütörtök, akkor kirándulás! A tervek szerint, külön díj ellenében meglátogatják a Budakeszi
Vadasparkot, a veresegyházi
medvefarmot, kirándulnak a
Pál-völgyi barlangba és elmennek Visegrádra is. Mindezeken túl természetesen minden
nap változatos táboron belüli programokról is gondoskodnak a pedagógusok a munkafoglalkozásokon. Ki-ki kedve
szerint próbálhatja ki a papír-

merítést, selyemfestést, agyagozást, papírsárkány készítést,
és sok egyéb alkotó tevékenységet. Zajlanak a sportversenyek és sokan máris készülnek
a tábori Ki Mit Tud?-ra.
Végül néhány fontos tudnivaló. A táborba folyamatosan lehet jelentkezni, de célszerű ezt az igényt néhány nappal korábban bejelenteni. Igaz
ez az ellenkezőjére is. Azok a
családok, akik korábban jelentkeztek a táborba, de szándékuk megváltozott, azok is időben jelezzék ezt. A városi buszközlekedés annyiban módosul,
hogy a tábor időtartama alatt
a Repülőtérről reggel 6.50-kor
induló járat meghosszabbított
útvonalon közlekedve a Horányi rév megállót is érinti, s
ugyanonnan a délutáni hazau-

tazásra is lehetőség van. A szülők munkába járásához is igazodva a tábor egyébiránt reggel
fél héttől késő délután fél hatig
tart nyitva.
Katona M. István
A szerző felvételei

Roska Péter táborvezető és
a munkáját segítő pedagógusok

A nyári táborozókat megújult,
gyönyörű környezet fogadta

100 éves a Dunakeszi Kinizsi

Emlékszem 1964-ben a Pest megyei Hírlapban október 4-én megjelent írásomra, a Kinizsi SE 50 éves
ünnepségéről „a Keller-féle kávéháztól az 50 éves jubileumig" címmel. Akkor nem gondoltam, hogy
megélem azt a nagy pillanatot, amikor eljön a 100. évforduló.

A

z egyesület vezetősége gondosan előkészítette a sporttelepet,
a nagy eseményre elkészült az
MLSZ által kiírt pályázaton elnyert 108 fős lelátó, melynek ünnepélyes átadása a város vezetés megnyitójának része
volt. Az esemény fővédnöke, Dióssi Csaba
polgármester köszöntötte a megjelenteket
a neves napon. Kifejtette, hogy a személyes
példamutatás mennyire fontos a sportban.
A sport egy életforma kell, hogy legyen, jó
lenne, ha az emberek minden nap sportolnának. A Kinizsi Sportegyesület komoly

kedő egyesülete lett, a városi sportélet meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Emlékeztetett bennünket azokra, akik ma már
nincsenek köztünk. Jelenleg 6 szakosztál�lyal működik a Kinizsi Sportegyesület.
Temesvári István, az egyesület elnöke köszöntötte a város megjelent vezetőit, valamint a régi és jelenlegi sportolókat. Emlékezett az elmúlt évtizedek és a jelen sikereire.
Elmondta, hogy az egyesület minden szakosztálya nagyot fejlődött és folyamatosan
részt vesz megyei és országos versenyeken,
ahol kiemelkedő sikereket érnek el. Ez töbAz új lelátót Seltenreich József
sportigazgató, Dióssi Csaba
polgármester és Temesvári
István elnök avatta fel

fellendülés előtt áll, a város vezetése mindenben támogatja az Egyesület fejlődését.
Seltenreich József, városi sportigazgató beszédében emlékeit idézte fel. Elmondta, a labdarúgópálya nem volt ilyen szép,
mint ma, királydinnyés pályán játszottak.
Akkor is remek társaság és hangulat volt a
pályán és a pályán kívül. Lelkes közönsége
volt a csapatnak. A DKSE a város kiemel24 Dunakeszi Polgár

bek között az edzők odaadó munkájának
köszönhető. A kemény munka meghozta a
várva várt eredményeket. A ,,Kinizsi Család" egyre nagyobb és összetartóbb. Az elnök úr elmondta, hogy a város vezetésével
karöltve folyamatosan fejlesztik az infrastruktúrát, és további szakosztályok bővítéséről is szó esett.
Az elhangzott beszédek után, a galambá-

szok egyesülete az ünnepség keretében száz
galambot röptetett. A polgármester, a városi
sportigazgató és az egyesület elnöke együtt
adták át a sportolóknak és a sportot támogatóknak az emlékplaketteket, majd közösen avatták fel a Kinizsi megújult nézőterét.
Ezután megkezdődtek a több helyszínen futó egész napos sportprogramok. A
strandröplabdázóknál a város iskolái küzdöttek meg egymással, a 4-6. évfolyamoknál a Széchenyi, a 7-8. évfolyamok esetében
pedig a Radnóti végzett az élen. Közben a
színpadon zajlottak a városban működő, a
sporthoz kötődő csoportok bemutatói. A
színpad mellett lévő sátorban a sakkozók
-- a Kinizsi USE és az Alagi DSK -- vívtak
nagy csatát.
A zöld pályát egész nap a labdarúgók vették birtokukba. Az U9 évestől az U21 évesekig, minden korosztálynak volt mérkőzése.
A sportpályán a 2013/14 évi megyei versenyek díjait az MLSZ Pest megyei elnöke és
az Egyesület elnöke adták át. A Kinizsi U18
csapat versenyzői az aranyérmet, a felnőtt
és ifjúsági csapat játékosai pedig a bronzérmet vehették át.
ltt búcsúzott el az 58 éves Leboniczki lmre,
labdarúgó edző, aki 12 éven át nagyszerű
munkát végzett. Délben az egyesület vezetése minden jelenlévőt megvendégelt egy tál
bográcsgulyással, melyet a helyszínen készítettek el. Az esti gálamérkőzésen az egykori válogatott és NB l-es játékosok csaptak össze a Kinizsi jelenlegi, felnőtt csapatával. Ott volt Nyilas Elek válogatott labdarúgó, aki pályafutását a Kinizsiben kezdte, ma
is aktívan dolgozik edzőként. A Vasutasból
indult Katona György válogatott játékos,
társai többek között Benkő Tamás, Koszta
János, Gellei Károly, Leboniczki lmre, Nagy
Tibor, Simon Antal és Kasza István voltak.

A második félidőben Nyilas Elek a Kinizsi
csapatát ,,erősítette".
A Sportcsarnokban teltház előtt fogadták
az asztaliteniszezők világbajnok hármasát:
Jónyer lstvánt, Klampár Tibort és Gergely
Gábort. Jónyer István négyszeres VB, négyszeres EB- bajnok, GergeIy Gábor kétszeres
VB, négyszeres EB bajnok, és a topp 12-es
győztese. Klampár Tibor kétszeres VB, háromszoros EB bajnok és a topp 12-es győztese. Az ő bemutatójuk elkápráztatta a jelenlévőket. Nagy tapsot kapott Klampár Tibor, amikor a másik asztalnál játszó gyerekek ellen ütögetett. Elképzelhető, milyen
nagy örömet jelentett az ifjú palánták számára ez a találkozó. Börzsei János kétszeres EB második és négyszeres VVK győztes is megmutatta nagyszerű tudását, valamint a két edző, Lindner Ádám, Fazekas
Péter és tanítványai is bemutatót tartottak.
Jelen voIt Dióssi Csaba, Seltenreich József
és Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó is. Készültek közös fotók és az aláírásoknál is hosszú sorok álltak. Délután a Sportcsarnokban az ifjú kézilabdások mérkőzéseire került sor, két feInőtt játékos, lváncsik
és Volentics voltak a játékvezetők.
Az est zárásaként 10 perces tűzijátékra
került sor a Kinizsi indulójára, melynek részeként görögtűz jelenítette meg a 100-as
évfordulós számot.
Egész nap remek hangulat volt, akik részt
vettek a jubileumi eseményen jól érezhették
magukat. Újabb sikeres évtizedeket kívánunk a Kinizsi Sportegyesületének, annak
minden szakosztályának!
Solymosi László
Fotó: a szerző, KesziPress,
Simonffy Norbert

A „Legendák” társaságában a
Dunakeszi Kinizsi aktív játékosai
A Kinizsi fiatal labdarúgóinak a bajnoki
arany- és bronzérmet Temesvári István
és Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei
igazgatója adta át

Az egykori NB I-es kapus, Leboniczki
Imre edzőként 12 évig szolgálta a
Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapatait

A centenáriumi ünnepségre
sokan családjukkal együtt
látogattak ki

A világbajnok asztaliteniszezők
nagyon sok nézőt vonzottak

Elnézést kért az elnök
"A Kiniszi USE elnöke ezúton is
sajnálatát szeretné kifejezni és elnézést kér azoktól, a múltban a
Kinizsi életét támogató nagyszerű
emberektől, akik az eseményen a
szervezés hibájából nem vehették
át a méltán megérdemelt emlékplakettjeiket. A Kinizsi vezetősége ezt
a hibát haladéktalanul pótolja!
Temesvári István, elnök"
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Labdarúgás:

A DVSE U14-es csapata nyerte
a Pest megyei bajnokság váci csoportját
A Dunakeszi Vasutas SE remek utánpótlás nevelő munkáját dicséri, hogy az U14-es labdarúgó csapat
Dizmatsek Emil edző kiváló munkájának köszönhetően megnyerte a Pest megyei bajnokság váci csoportját.

N

agyszerű és egyenletes
teljesítményt nyújtottak a srácok, veretlenül,
minden mérkőzésüket megnyerve, 100%-os teljesítmén�nyel végeztek a csoport élén. 136
rúgott, 12 kapott góllal, a maximálisan elérhető 42 pontot begyűjtve lettek bajnokok.
A góllövőlistán Horváth Kálmán végzett az első helyen 41
góllal. Horváth gólerősségét jól
jelzi, hogy a második helyen
végzett rádi játékos, Galambos Dániel „csak” 22 találattal büszkélkedhet. A gólvadászok versenyében a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az
ugyancsak DVSE játékos, Horváth Dániel állhatott fel. Külön öröm, hogy a lista első 10
játékosa között 6 DVSE játékos
szerepel.
„Június 8-án Dabason rendezték meg a Bajnokok Tor-

náját, ahol a nyolc megyei csoportgyőztes mérte össze erejét
a Pest megye Bajnoka címért.
Csapatunk a csoport mérkőzések után az 5. helyért játszhatott, ahol 1 - 0 arányban győzött
az Aranyszarvas SE csapata ellen. Így összesítésben elmondható, hogy a Pest megyei bajnokság abszolút sorrendjében
csapatunk az 5. helyen végzett.”
– írja szerkesztőségükhöz eljuttatott levelében Zahorecz Adorján, aki széles körű tájékoztatást adott a Vasutas utánpótlás
nevelő munkájáról.
Elismerésre méltóan szerepelt az U15-ös csapat is, amely
Mikesy Xavér edző áldozatos munkájának köszönhetően az alap szakasz befejeztével
a szentendrei csoport 5. helyén
végzett. 9 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 28 pont a mérleg.
Az elért 5. hely azt jelentette,

hogy a csapat a Felsőházi rájátszásban folytathatta a küzdelmeket, ahol újabb négy mérkőzés várt a fiúkra. A rájátszást 1
győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség eredménnyel teljesítette az együttes. Ez azt jelentette, hogy az alap szakaszhoz képest egy helyet javítani tudott és
végeredményben a 4. helyen fejezte be a bajnokságot 32 pontot
gyűjtve.
Az U14-es bajnokcsapat tag-

jai: alsó sor balról: Zahorecz
Tamás, Szabó Roland, Juhász
Botond, Szabari Barnabás,
Jambrik Máté, Hajba Krisztián,
Bíró Benedek, felső sor balról:
Horváth Henrik, Blényesi Ákos,
Kmetykó András, Bárány Szabolcs, Szikszai Máté, Dizmatsek
Emil edző, Horváth Dániel,
Zahorecz Boldizsár, Horváth
Róbert, Földvári Bence, Horváth Kálmán. A képről hiányzik: Kurucz Levente.

Átalakult a BENU gyógyszertára
A 80-as évek óta üzemelő Rézkígyó Gyógyszertár májustól megújulva, modern külsővel és belsővel várja a
lakosokat. A BENU Hálózathoz tartozó gyógyszertár megnyitójának napján egészségügyi tanácsadással és
színes programokkal várta az érdeklődőket.

Dr. Zlinszky János és Seltenreich József mondott megnyitó beszédet

F

elavatták a BENU Hálózathoz tartozó Rézkígyó
Gyógyszertárat Dunakeszin, a Barátság úton. A patikát
úgy alakították ki, hogy a vásárlók a széles kínálatból kedvükre
válogathassanak a sor feltartása nélkül. A szabadpolcos elrendezésnek köszönhetően a beté-

26 Dunakeszi Polgár

rők megnézhetik, kézbe vehetik
a gyógyhatású készítményeket,
a táplálék kiegészítőket, a szépség- és bőrápolási cikkeket, és
összevethetik áraikat. Az egyes
készítmények kategóriák szerint
kerülnek a polcokra, aminek
köszönhetően a kínálat könnyedén áttekinthető.

A BENU szakemberei a megnyitó alkalmából egészségvédő programokkal, valamint tanácsadással várták a látogatókat. A gyógyszerészek segítséget
nyújtottak a dohányzásról való
leszokásban, személyre szabott
fogyókúra tanácsadással várták az érdeklődőket, valamint
vitamin-, folyadék-, és ásványi
anyag bevitellel kapcsolatos tippeket adtak a látogatóknak.
A hivatalos megnyitó ünnepségen az Önkormányzat képviseletében Seltenreich József sport
és Ifjúsági ügyekért felelős tanácsnok mondott beszédet, aki
maga is, mint régi vásárló érkezett az eseményre. Szavaival méltatta azt az erőfeszítést, melynek
eredményeképpen a Rézkígyó
Gyógyszertár is gyönyörű, modern berendezést és arculatot kapott. Dióssi Csaba polgármester
úr szavait is tolmácsolva remé-

nyét fejezte ki a környező épületek és terek megújulására, modernizálására vonatkozóan, az
egészséges lakó- és munkakörnyezet megteremtésével.
„Patikáink modernizálását 2012-ben kezdtük el. A mai
megnyitó eseménnyel ismét bővült a megújult BENU Gyógyszertárak száma Magyarországon. A korszerű és modern
szemlélet mellett nagy hangsúlyt fektetünk a betegekkel
való közvetlen kapcsolat kialakítására és a személyes hangvételre is. Modernizált patikáinkban, így ebben a megújult BENU
Gyógyszertárban is olyan környezetet alakítottunk ki, amely
segíti a betegekkel való kommunikációt, tanácsadást” – mondta
dr. Zlinszky János, a hazai BENU
Gyógyszertár Hálózatot ös�szefogó PHARMANOVA ZRT.
igazgatósági tagja.

EURÓPA FUTBALL ELITJÉBEN SZERETNE JÁTSZANI
Szenes Bence Mönchengladbachból Hollandiába készül
Szenes Sándor neve jól cseng a honi futballrajongók körében, hiszen az erdélyi fiatalember rövid szebeni
és bukaresti átszállás után érkezett meg az Üllői útra 1990-ben, ahol az FTC egyik erőssége volt hat éven
át. NB I-es pályafutását a Vasasban zárta, ám nem szakadt el a labdarúgástól, hiszen Bence fia már 16 éves
korában a németországi Borussia Mönchengladbachoz szerződött. Az ő példája is igazolja, hogy „nem esik
messze az alma a fájától”. A Hollandiába készülő 20 éves csatár örül, hogy nagy kedvence, Robin van Persie
a foci vb talán eddigi legszebb gólját fejelte a spanyoloknak, azt viszont sajnálja, hogy példaképe, Wayne
Roonay és társai számára gyorsan véget ért a brazíliai mundial.

A

gyermekként megismert Bence
mára szálfatermetű fiatalemberré
formálódott, aki alig volt 10 éves,
amikor a Dunakeszin töltött évek után
Vácra igazolt, hogy magasabb osztályban
edződjön. Az elmúlt évek sikerei bizonyítják, hogy jó döntés volt, miként az is, amikor 16 éves korában neki vágott az „ismeretlen nagyvilágnak.” – Vácon folyamatosan fejlődtem, jól játszottam, amire felfigyelt egy menedzser, aki felajánlotta, hogy
kivisz Németországba próbajátékra. Szerencsére nagyon megtetszett középcsatár
játékom a németeknek. Így kerültem a másodosztályú klubhoz, amely azonban utánpótlás szinten a német elit csapatokkal egy
osztályban szerepel – idézi a nagy kaland
kezdetét Bence, akinek elszántságát jól jelzi, hogy egyedül élt a számára teljesen új és
idegen környezetben. Ráadásul „csak” angol nyelven tudott kommunikálni.
- Az első két hónap volt nagyon nehéz,
de utána a napok múlásával egyre jobban
éreztem magamat. Mindenki nagyon segítőkész volt, jóra fordult minden. A nagy
álmom valóra váltásáért mindent megtettem. Edzettem, edzettem… és játszottam,
igyekeztem a labdarúgás minden pillanatát kiélvezni. Essenben remekül ment a játék, több első osztályú klubtól is megkerestek, de én a Mönchengladbach mellett
tettem le voksomat, mert szuper az utánpótlás akadémiájuk. Persze, az is hízelgő volt, hogy az edzőjük, engem, Szenes
Bencét akart – mondja csillogó tekintettel Szeni, mert társai így benézik a dunakeszi fiút.
Remek két évet produkált az utánpótlás elitben a 20 éves Szenes Bence, akinek
a bajnokság végén lejárt a szerződése, és
Hollandia felé kacsingat.
A várható váltás okaként két fontos
szempontot emelt ki. – Végig dobogósok voltunk, jól játszottam, de mégis hoztak egy másik tehetséges támadót, akit az
edző favorizált. Talán nagyobb egoval,
erőszakosabban, a saját karrierem építésére koncentrálva kellett volna játszanom.
Belátom, a pályán nincs barátság, mindenki saját sikerének kovácsa. Bölcsebb
lettem – jelentette ki határozottan Bence,
akihez közel áll a holland foci is. Ez talán nem véletlen, hiszen az egyik kedvence Robin van Persie. A példaképe viszont

Szenes Bence Dunakeszin ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival.
A Borussia Mönchengladbachnál eltöltött sikeres évek után valószínűleg Hollandiában folytatja

Wayne Rooney, aki szerinte több poszton
is világklasszis teljesítményre képes, amit
az sem árnyékol be, hogy már „elbúcsúztatták” őket a foci világbajnokságon.
Bence minden mérkőzést megnéz, hogy
élvezze a világsztárok és az ismeretlenség
homályából előbukkanó klasszisok játékát, de leginkább arra összpontosít, hogy
a holland másodosztályú csapatnál sikeresen szerepeljen a nyári edzőtáborban. –
Mindent ennek rendelek alá. A felnőttek
között is szeretnék bizonyítani, ha sikerül
egy jó évet produkálni Hollandiában, akkor az remek „ajánlólevél” lenne egy nyugat-európai első osztályú klubnál. Ugyanis ott nem az számít, honnan jöttél, hanem az, hogy milyen teljesítményre vagy
képes, amit minden szempontból el is ismernek.
Négy éve a világ futball topját jelentő Németországban edző és játszó Szenes
Bencét arról is faggattam: miben különbözik a németek edzésmódszere a magyarokétól, mi lehet az oka, hogy utánpótlás szinten még álljuk a versenyt, de a felnőttek szuper sebességgel száguldanak el
mellettünk?
- Ez érdekes kérdés, ezen már én is
gondolkodtam. Szerintem a mentalitás-

ban, az elszántságban, a küzdeni akarásban van a különbség. Az edzésfeladatok
ugyanazok, ugyanolyan intenzitással csináljuk az erőnléti edzéseket is. A németekben viszont sokkal nagyobb a „tűz”,
ők jobban „odateszik” magukat. De láthatjuk a világbajnokságon is, hogy a válogatottak micsoda elszántsággal éneklik
nemzetük himnuszát. Ezek adják a kérdésre a választ.
Ha már visszakanyarodtunk a világ
legnépszerűbb játékához, akkor arra is kíváncsi voltam, hogy kinek drukkol Bence.
- Eddig remek, élvezhető mérkőzéseket
láttunk. Természetesen én a németeknek
és a hollandoknak szurkolok. A németek különösen a portugálok ellen játszottak pazarul, a holland Robin van Persie
és Wesley Sneijder pedig fantasztikus gólt
lőtt. A németek a vb egyik nagy esélyesei,
a brazilok viszont a favoritok. A hollandok sem rosszak, az első négybe kívánom
őket, de nem tudom, hogy a döntőig eljutnak-e – latolgatta az esélyeket a Dunakesziről indult ifjú tehetség, aki mindent
megtesz azért, hogy egyszer majd magára
ölthesse a magyar címeres mezt, de mint
mondta, addig még sokat kell dolgozni…
Vetési Imre
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Az iskolák első sárkányhajó versenyét
a Radnóti Miklós Gimnázium nyerte

Az idén alakult Sárkányhajó Egyesület ifjú Bauer Márton elnök vezetésével, első alkalommal rendezett versenyt a városban működő általános iskolák csapatai számára június 5-én. Az egyesület
egyik fontos célkitűzése, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg a sportágat, a szabadidősport jelentőségét.

A

sárkányhajózás vonzerejét jól példázza a majális programjaként a
sportnapon és a gyermeknapon tartott bemutatók sikere,
amely újabb verseny szervezésére ösztönözte az egyesületet.
- A sportág kedvező fogadtatása és a környezetünkben található remek természeti adottságok, a Duna közelsége mindmind arra sarkalt bennünket,
hogy ezt a „kincset” vonzóvá formáljuk a diákok körében
is – árulta el az iskolák részére
kiírt verseny rendezésének ötletét ifjú Bauer Márton.
Az öt általános iskola felső
tagozatos csapatai óriási küzdelmet vívtak a győzelemért és
az értékes helyezésekért. A hajóban 12 tanuló, két felnőtt és
a ritmust vezénylő dobos alkotott egy egységet. A versenykiírásban az is szerepelt, hogy
minden hajóban négy lánynak
kellett eveznie a fiúk mellett.
A csapatok páros futamokban
mérték össze felkészültségüket. A végső győzelmet a Radnóti Miklós Gimnázium csa-

pata szerezte meg. További sorrend: 2. Fazekas Mihály iskola,
3. Körösi Csoma Sándor iskola, 4. Széchenyi István iskola, 5.
Bárdos Lajos iskola.
A díjakat Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és Seltenreich József
sportigazgató adta át.
A fiatalok következő nagy seregszemléjét szeptember 12-én
tartják a Dunakeszi Feszten, a
települések sárkányhajó versenye előtt, melyen a dunakeszis
diákok már a szomszéd városok tanulóival versengnek a díszes trófeáért.
Az egykori kiváló sportember elmondta, hogy a sportág iránt érdeklődők kedden és
csütörtökön 18-20, szombaton
9-11 óra között jelentkezhetnek
a Duna-parton, a Liget utca végénél. Bauer Márton a 06-70–
336-6460-as telefonszámon is
elérhető, de további információ található a https://www.
fecebook.com /Sarkanyhajózz
oldalon is.
S. L.-V.I.
Fotó: Solymosi László

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel
a régió legnagyobb példányszámú és
legolvasottabb színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.
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Az ifjú „sárkányhajósoknak” a díjakat
Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és
Seltenreich József sportigazgató adta át

Most érdemes ingatlant vásárolni!
2014 eleje óta sorra napvilágot
látó ingatlanpiaci statisztikák
alapján úgy látszik, idén végre
megfordulhat a negatív trend.
A lakások iránti kereslet
növekedését hosszabb távon
segítheti a lakosság javuló
jövedelmi helyzete, valamit az,
hogy az ingatlan egyre inkább újra
vonzó befektetési eszközzé válik!
Ezen kupon átadása esetén:

Ezen kupon átadása esetén:

50.000 Ft ügyvédi költséget
átvállalunk, azon kereső
ügyfeleinknek az adásvételi
szerződési díjából, akik az
Openhouse Dunakeszi
kínálatából találják meg
ideális ingatlanjukat!

250. 000 Ft + ÁFA fix
összegért kínáljuk
szolgáltatásunkat,
ingatlan értékesítés esetén,
eladó ingatlannal rendelkező
leendő ügyfeleinknek!

Érdeklődni: Openhouse Dunakeszi, Fő út 89.
Mikó Péter 06-20-460-2467 E-mail: dunakeszi@oh.hu
A promóciók időtartama: 2014. július 01-től augusztus 31-ig.

Parádés versennyel indult
az alagi Híd Fogathajtó Kupa
Felnőttek és gyermekek sokaságának nyújtott kellemes élményt a gyönyörű természeti környezetként elénk táruló alagi lóversenypályán rendezett Híd Fogathajtó Kupa verseny. A természet és a fogathajtás kedvelői díszes
kivitelű fogatok és a jól idomított lovak kecses mozgásának látványát élvezhették. A remek időjárás és a verseny
köré szervezett programok igazi piknik hangulatot teremtettek. A nyári meleg ellenére szépszámú érdeklődő volt
az alagi lóversenypályán, ahol a fogathajtáshoz kapcsolódó szakipari termékeket gyártő kézműves mesteremberek kínálták portékájukat.
Gálik József versenyigazgató és
Dallos Gyula örökös magyar bajnok

A

nézők között ott volt egy ismert gödi politikus is családjával, akik éppen a monori lovas klub versenyzője, Szegedi József színvonalas díjhajtását kommentálták elismerően, aki a két lipicaival remekül vette az akadályokat. A népes családhoz hasonlóan bárkivel beszéltünk, mindenki jónak értékelte
a versenyt és a rendezést. A nézők nagy érdeklődéssel figyelték a
ló és az ember harmóniáját. Díj, akadály- és maraton hajtásban
versenyeztek lovak és hajtóik, akik közül volt aki, mint pl. a vácrátóti Halász Gábor saját készítésű szerszámmal „öltöztette fel” a
maraton kocsival versenyző lovát.
Dallos Gyula olimpikon, örökös magyar bajnok díjlovagló volt a
zsűri egyik tagja, aki kiváló elképzelésnek tartja, hogy DunakesziAlagon ismét egy rangos, tradicionális szakág, a fogathajtó verseny került megrendezésre. – Külön örülök ennek a versenyszámnak, hiszen közismert, hogy a Lázár-fivérek jóvoltából fogathajtásban mi vagyunk a legjobbak a világon. A fogathajtás nagyon
sok embert vonz, akik saját maguk állják a versenyzés és a felkészülés költségeit. A sok-sok lelkes „amatőr” versenyzőből nőnek ki
a profi fogathajtók, akik nemzetközi megmérettetésben is helytállnak – mondta Dunakeszi díszpolgára, aki örömmel üdvözöl-

Huszonkét fogathajtó versengett
a Híd Kupáért

te a Híd Fogathajtó Kupa megrendezését. – Bízom benne, hogy
a városunkban élelmiszerkereskedelmi egységet működtető Gálik család egy szép tradíciót indított el. Láttunk ígéretes fogathajtókat, de olyanok is indultak a versenyen, akiknek még sokat kell
fejlődniük a sikeres szereplés érdekében. A szakmai szempontokon túl nagyon bíztatónak tartom, hogy versenyzők és nézők egyaránt jól érezték magukat – értékelt Dallos Gyula.
A Híd Fogathajtó Kupa rendezője a dunakeszi Híd ABC volt. A
verseny igazgatója, Gálik József fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a családi vállalkozás a nemzetközi vetélytársak mezőnyében
igyekszik nap, mint nap igényesen kiszolgálni vásárlóit. – A Gálik
család tagjai lokálpatrióta vállalkozóként ezzel a versennyel is szeretnék viszonozni a dunakesziek hűségét. A C kategóriás versenyre három megyéből huszonkét fogathajtó nevezett, akik három
versenyszámban mérték össze tudásukat – tájékoztatott a verseny
igazgatója, aki úgy ítéli meg, hogy a rendezvény reményteljes jövő
előtt áll, hiszen Dunakeszin szép hagyományai és adottságai vannak a lóversenyzésnek, melybe remekül illeszkedik a fogathajtó
verseny. 
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTSIKEREI
Az 1950-as évektől kisdobos és úttörő olimpiákat rendeztek, majd a rendszerváltozás után Diákolimpia néven folytatták.
A Széchenyi iskola tanulói minden évben részt vesznek a diákolimpián. Ibrányi Márta testnevelő tanárnő örömmel számolt
be a sikerekről.

- Jól sikerült ez a tanévünk, annak ellenére, hogy mi nem vagyunk sportiskola, de olyan
eredményeket értünk el asztaliteniszben, labdarúgásban,
kosárlabdában és korfballban,
melyek nem csak városi, hanem megyei szinten is kiemelkedőek. Mind a négy sportágban országos döntőbe kerültek
tanítványaink. Nagyon büszkék vagyunk rájuk – mondta a
kiváló pedagógus.
- Kosárlabdában, negyedik korcsoportban (1999-es
korosztály),
2000-2001-sekkel vettünk részt. Összekerültünk Pécs csapatával, amely jóformán csak 99-es korosztályos játékosokból állt. De így is
másodikok lettünk. Innen csak
az első helyezett juthatott tovább az országos döntőbe. Ezelőtt a csapat előtt nagy jövő
áll.
A csapat tagjai: Zemlényi
Dóra, Jambrik Barbara, Farkas Fanni, Nánási Anikó, Kóta
Emma, Sipos Fanni, Horváth
Kitti,Ignácz Fanni, Szamkó
Lili, Szigeti Enikő, Bődi Kata.
Közülük, vannak, akik már a

Ibrányi Márta tanárnő a tehetséges csapat tagjaival

Csata DSE- ben kosárlabdáznak.
A hármas korcsoportban lányaink (2001 és attól fiatalabb
születésűek) megnyerték a körzeti, megyei területi, megyei
fordulót és így jutottak el az országos elődöntőre, amit a Radnóti Gimnáziumban rendeztek meg. Május 26-án Székesfehérvár, Szolnok csapatát nagy
arányban győztük le, s így bekerültünk az országos döntőbe, melyet Pécsen rendeztek június 16-17-én. Sajnos az egyik
kulcsjátékosunk már az első
mérkőzés 4. percében bokasérülést szenvedett. Így a csapat
nélküle küzdötte végig a ver-

senyt, nagy elszántsággal, jó játékkal. A VII. helyet szerezték
meg.
A csapat tagjai: Farkas Fanni, Kóta Emma, Nánási Anikó,
Szamkó Lili, Sipos Fanni, Bődi
Kata, Kecskeméti Fanni, Juhász Réka, Gelei Karola, Hajdú
Petra, Gróf Fruzsina.
A labdarúgók Szabó Ferenc
tanár úr vezetésével érik el a
sikereket. A második korcsoportban, a terembajnokságban
a megye döntőn másodikok

lettek. Itt nincs országos döntő.
Szabadtéren ugyanez a csapat,
májusban Fonyód ligeten az
országos döntőn szerepelt, miután megnyerte a körzeti, megyei területi és a megyei fordulót. A húsz csapatból, tizennegyedikek lettek.
A csapat tagjai: Balogh
Szabolcs, Kralicsek Bence,
Szamkó Marcell, Pajti Bence,
Varga Gergő, Szalacsy Péter,
Sütő László, Csikós Erik, Miklós Dominik, Érsek Gergő, Jánosi Richárd.
Kofball sportág iskolánkban
két éve van. Vágó Zoltán kollegám vezetésével. Testvérsportág a kosárlabdával. A sportág kezdő szinten van, de egyre
népszerűbb. A II. és a III. korcsoportban az Országos döntőben tanulóink 2. lettek.
Asztaliteniszben Szőke Borbála az országos döntőben 7.
helyen végzett.
Solymosi László

Béres Ernő kitüntetése
Béres Ernő atléta Dunakeszin kezdte sportpályafutását, ott
volt az 1952-es Helsinki olimpián, tagja volt 4x1500 méteres
világcsúcsot futott váltónak…
2011-ben megkapta a Vasas örökös tagsága kitüntetést. 2014.
május 29-én a Vasas Sport Club elnöksége Aranygyűrű kitüntetést adományozta Béres Ernőnek. Gratulálunk!
S. L.

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
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Sakk

Bernáth Péter
a legeredményesebb
Az idén is megrendezték az
Alagi kupát január és június
között. Bajnok: Deák József, 2.
Solymosi László, 3. Viola Kornél.
Alagi DSK sakkcsapat a Pest
megyei I. osztályban játszott
és a legeredményesebb versenyzője Bernáth Péter (képen)
volt, az I/A csapatbajnokságban is ő a legjobb pontszerző.
Gratulálunk!
Kép és szöveg: S. L.

III. Rung György
asztalitenisz emlékverseny
Rung György (1922. – 1994. június 14.) a Dunakeszi Kinizsi asztalitenisz edzője volt 1958-1972. között. Az idén június 14-én a
Kinizsi asztalitenisz teremben rendezték meg a harmadik emlékversenyt. Győztesek: újoncoknál Szőke Borbála (Kinizsi), serdülő, ifjúsági lányoknál, a szarvasi Csernik Pálma. Az újonc fiúknál Galáth Ferenc (Kinizsi), a serdülő és ifjúságiaknál a szarvasi
Medvegy Ákos nyert.

Ingyenes borkóstolási lehetőség
Több mint 100 féle
folyó- és palackozott bor
minőség garanciával!
2120 Dunakeszi,
Barátság útja 1. (Pavilon sor)
E-mail:
dunakeszi@borhalo.com
www.borhalo.com/dunakeszi

A nyitva tartás H-P 11-19-ig Sz 9-13-ig
Tel.: 06-20-2200-972

Dunakeszi Polgár 31

