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Ünnepi testületi ülésen adták át
az önkormányzat kitüntetéseit

Az országos és a városi kitüntetettek az önkormányzat vezetőivel
Dunakeszin hagyomány, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
március 15-ei városi megemlékezés utáni napokban ünnepélyes képviselő-testületi ülésén adják át
az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket.
Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetés
• Lőrincz Gáborné - Miniszter Dicsérő Oklevele

A város vezetői
és Szabó Katalin
önkormányzati
szóvívő

Í

gy volt ez idén is. Március
26-án a Házasságkötő teremben tartott ünnepi képviselő-testületi ülés Dióssi Csaba
polgármester megnyitó szavait követően a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét. A Farkas Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora után került sor a
kitüntetések ünnepélyes átadására, melynek keretében Dióssi Csaba
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polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester személyesen köszöntötték
azokat a Dunakeszi polgárokat is,
akik nemzeti ünnepünkön országos
elismerésben részesültek:
• Juhász Zoltán - Kossuth-díj
• Dallos Gyula - Magyar Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetés
• Tuzson-Berczeli Péter - Magyar

Dunakeszi Város Önkormányzata
kitüntetését vehette át:
• Szakáll Lászlóné - Életmű Díj
• Kecskeméthy Géza - Dunakeszi
Díszpolgára Díj
• Kállay Gyula - Dunakeszi Városért Díj
• Uray György Színház - Dunakeszi
Városért Díj
• id. Bauer Márton - Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj
• Kertészné Hidvégi Zsuzsanna Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj
• Dr. Pap Miklós Péter - Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer
Emil Díj
• Peti Sándor - Dunakeszi Városi
Közművelődési Díj
• Szabó Ferenc - Dunakeszi Sport
Díja
Az ünnepi képviselő-testületi ülés
a Szózat közös éneklésével zárult.
A kitüntetetteket méltató laudáció
a www.dunakanyarregio.hu-n és a
Dunakeszi Polgár facebook oldalán
olvasható el.

Interjú a Kossuth-díjas
Juhász Zoltánnal
Nemzeti ünnepünkön Juhász Zoltán bőgős, gitáros, a HOT JAZZ
BAND tagjaként megosztva vehette át a Kossuth-díjat, amire külön büszke, hogy jazz zenekarként ők részesültek elsőként a
rangos állami kitüntetésben. Dunakeszi Kossuth-díjas művészével az önkormányzat által szervezett városi ünnepség után beszélgettünk.
– Elmondhatatlanul felemelő érzés volt átvenni a Kossuth-díjat az Ország Házában. Olyan érzésben volt
részem, amit addig soha
nem élhettem át. Kovács
Katival értek egyet, aki azt
nyilatkozta
egykoron;
…”aki azt mondja,
hogy nem örül
a Kossuth-díjnak, az nem
mond igazat”.
A kitüntetésre
hozzám hasonlóan nagyon büszke
a feleségem
és a három
gyermekem
– mondta
szerényen.

Már annak is örültünk, hogy
ott lehetünk, s egyszer csak
azt vettük észre, hogy középdöntősök vagyunk. Az újabb
„csodát”, akkor éltük, amikor
a négy legjobb zenekarral bekerültünk a döntőbe. Azt a boldogságot nem lehet szavakkal
kifejezni, amit a verseny megnyerésekor
éreztünk. Jutalomjátékként koncertet adhattunk egy
hatalmas stadionban, melyben
a közönség felállva ünnepelt
b en nü n ke t…
Valami hasonlót éreztem a
Kossuth-díj átvételekor a Parlamentben.

– Az elismerés
újabb inspirációt
– Igaz másképpen,
adott művészete
más hőfokon, de itt a
kiteljesedéséhez?
városi ünnepségen is
– Nemcsak nenagy
ünneplésben
A Kossuth-díjas művészt az volt része.
kem, az egész zenekarnak nagyon önkormányzat is köszöntötte
– Boldog vagyok,
nagy feltöltődést és
és nagy megtiszteltemegújult lelkesedést adott, amely to- tésként éltem meg, hogy az önkorvább erősíti bennünk a zene és a kö- mányzat meghívott a városi ünnepzönség iránti alázatunkat. Nagysze- ségre, és külön gratuláltak a Kosrű koncerteket csinálunk, új lemez- suth-díjamhoz.
terveink vannak… Azóta nap, mint
gyakorolok, az ember igyekszik
– Dunakeszihez mióta és hogyan
megfelelni a kihívásoknak. (Közben kötődnek?
kedvesen mosolyog.) Az öröm pilla– Húsz éve élünk a városban, itt
nataiban sem feledkezhetünk meg nőttek fel a gyermekeink. S milyen
arról, hogy HOT JAZZ BAND ze- az élet? Amikor ideköltöztem, akkor
nei és szellemi irányítója, „atyja” Bé- éppen a kiváló Pege Aladár vezette a
nyei Tamás. Harminc éves zeneka- bőgőtanszakot a Zeneiskolában, ami
runk az ő vezetésével az elmúlt év- – úgy tudom - az ő halála óta megtizedekben négy nagy nemzetkö- szűnt. Bár ezen nem csodálkozom,
zi versenyt nyert Franciaországban. hiszen a bőgő olyan hangszer, meDe legbüszkébbek a St. Raphaelben lyen nagyon kevés ember játszik.
aratott győzelmünkre vagyunk. ’95ben huszonévesen kimentünk New
– Adódik a kérdés, volna kedve taOrleans-be a Nemzetközi Jazz Ver- nítani a Zeneiskolában?
senyre, melyen 54 zenekar indult,
– Ha felkérnének, akkor nagyon
köztük Kanadából, Amerikából, Eu- szívesen, sőt a zenekarunkkal, örömrópa szinte minden országából, de mel koncerteznénk Dunakeszin.
Oroszországból is érkeztek csapatok.
Vetési Imre

HOT JAZZ BAND Magyarország egyik legnépszerűbb
dzsesszzenekara

E

lőadásukban az 1920-as, 30-as és 40-es évek,
az úgynevezett "dzsesszkorszak" kel életre,
különösen népszerűek a két világháború
közti magyar swing- és dzsesszdalok, filmzenék
virtuóz átdolgozásai. A nagy amerikai szerzők és
előa dók - Louis Armstrong, Benny Goodman,
George Gershwin, Duke Ellington - örökzöldjei
mellett a korszak jól ismert magyar muzsikáját,
Karády Katalin, Kalmár Pál, Latabár Kálmán,
Kabos Gyula, Eisemann Mihály vagy Márkus
Alfréd dalait, filmslágereit is repertoárjukon
tartják. Saját szerzeményű alkotásokat csak elvétve
írnak és adnak elő.
Fellépéseiket a stílushűség jellemzi, amelyet
a zenekart alapító és vezető trombitás, Bényei
Tamás sármos, "korhű" énekmodora tesz még
jellegzetesebbé. Mellette Bera Zsolt harsonán,
Fodor László klarinéton és alt szaxofonon, Galbács
István dobon, Juhász Zoltán bőgőn és gitáron,
Szabó Lóránt gitáron és bendzsón játszik.
A HOT JAZZ BAND 1985-ben alakult, a
kilencvenes évek elején hivatásossá vált együttest
külföldön is népszerű. A franciaországi Louis
Armstrong
Nemzetközi
Dzsesszversenyen
1994-ben és 1998-ban is első díjat nyertek,
1995-ben St. Raphaelben, a New Orleans
Nemzetközi Dzsesszversenyen végeztek az
első helyen. Rendszeresen kapnak meghívást a
műfaj őshazájába, a világ legnagyobb szabású
dzsesszfesztiváljára Sacramentóba, ahol két
alkalommal őket választották a fesztivál
legnépszerűbb zenekarának.
A nemzetközi versenyeken kívül a zenekar
megnyert két hazai versenyt is, a Magyar
Előadóművészetért Alapítvány Líra díja mellett
februárban az Önkormányzatok Országos
Szövetsége Ezüst Életfa-díját vehették át.
A kétszeres eMeRTon-díjas együttes fennállása
óta tucatnyinál is több lemezt készített, a
Szívemben titokban című CD-jük tízezernél is
több példányban kelt el.
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Dallos Gyula: A szeretet szigorával élem az életem
A legnagyobb állami elismerés is csak akkor nyeri el méltó társadalmi megbecsülését, ha a kitüntetettel együtt örülnek szakmai pályatársai, a helyi közösség tagjai, a közélet jeles személyiségei is
– vallja Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgára, örökös magyar bajnok, díjlovas mesteredző, egyetemi
lovastanár, akit nemzeti ünnepünkön - Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából - Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári
tagozat kitüntetésben részesített kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként.

Balog Zoltán
miniszter és
Dallos Gyula
egyetemi
lovastanár

– Nagy boldogsággal tölt el, hogy a
pályatársak, a barátok, Dunakeszin
élő jó ismerőseim mellett olyan jeles
személyiségek is megtiszteltek személyes gratulációjukkal vagy dísztáviratukkal, mint dr. Szabó István
püspök úr, a református zsinat vezető elnöke, dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya, Lezsák Sándor úr,
az Országgyűlés alelnöke. Mindan�nyian olyan szép gondolatokkal, elismerő szavakkal ajándékoztak meg,
melyek tovább erősítenek abban a
hitemben, hogy az elmúlt évtizedek során tevékenységemmel hozzájárultam a nemzet felemelkedéséhez. Az ünnepi pillanathoz méltó szerénységgel kijelenthetem, hogy
munkámmal, emberi megnyilvánulásaimmal mindig a nemzet javát szolgáltam. Könnyű nekem megtennem azt, amit megtettem, mert
a világ legboldogabb embere vagyok – mondja az évtizedek sikereiről tanúskodó kupák, serlegek, díszoklevelek sokaságától „múzeummá
nemesedett” hatalmas nappaliban.
– Hogy miért? – teszi fel a kérdést, majd így folytatja: - Elgondolkodtam rajta. Nincs okom nyavalyogni, nincs okom pesszimistának
lenni, hiszen a világ legszebb helyén, a Kárpát-medencében születtem. A világ leglogikusabb nyelvét
beszélem, mint anyanyelvemet. Hihetetlen szerető és támogató családom van, azt csinálhatom, amiért
rajongok. Ez a munkám, ez a hiva-
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tásom, érzem, hogy az engem szerető világ ölelésében élek. Erős a hitem, amely azt mondatja velem;
Ha az Isten velem, kicsoda ellenem?
Nincs ellenség érzetem, mert leköt
a munkám, az emberek megtisztelnek szeretetükkel. Azt teszem, amihez tehetségem, adottságom van. Azt
választottam életem hivatásaként,
amit egy belső hang felerősített, azt
sugallta: ezt csináld, erre menjél. Ez
a belső hang mindig azt juttatta kifejezésre, hogy hatalmas empátiám
van az emberek, az állatok és a sport
iránt. Fiatalkoromban a sportoláson
kívül állatorvos és pap szerettem volna lenni. Tudom, érzem, hogy a másik két hivatásban is ki tudtam volna
teljesedni. Vannak, akik nem hallják
meg belső hangjukat, ezért nem tudnak kiteljesedni, mindig konfrontálódnak önmagukkal, környezetükkel, a világgal. Én egy örök optimista vagyok, amely nem „kincstári optimizmus”, a lelkem diktálja!
– Keveseknek adatik meg, hogy
ilyen lelki békében tudjanak élni.
Milyen út vezetett hozzá, hogyan
tudta megteremteni ezt a kegyelmi
állapotot?
– A legfontosabb a szülői házból
hozott értékrend. Hatan vagyunk
testvérek, mindannyian tanult, nagyon művelt emberek. A szüleinknek nagyon hálásak vagyunk, akik a
háború utáni nehéz évek ellenére is
mindnyájunkat kitaníttatták, és azt
mondták, hogy csak a saját tudásotok alapján érvényesüljetek. A másik, az előbb említett belső hang, s
immár negyvenöt éve a családom,
amely elviseli, hogy két végről égetem a gyertyát. Én még nem voltam
szabadságon, nem volt szabad napom, nekem az a kikapcsolódás, ha
tehetem a dolgom. A jó családokban
mindig van perspektíva, nyugalom,
alkotás. Tehát kérdésére a válaszom:
a jó Isten, a szüleim, a családom.
– Örökös magyar bajnok, olimpikon, a lovassportok gyakorlati oktatása mellett számos hazai és külföldi egyetemen tanít. Egy tartalmas
életút bölcsességével és tudásával
teli „kincsestárból” mit tart fontos-

nak, hogy átadja a felnövekvő nemzedéknek?
– Én a szeretet szigorával élem az
életem, és a szeretet szigorával oktatok. Az életre nevelést tartom fontosnak. Értékrendemben ez azt jelenti,
hogy a gyermeknek úgy kell szocializálódnia, hogy a jó szülő által adott
instrukciókat soha ne feledje el. Az
én két diplomás lányom jól lovagol,
egyetemeken tanít, akivel soha nem
volt gond. Akik versenyszerűen lovagolnak, azoknak minimum 80%-a
„átszaladt” a kezemen. Mind elérte a célját, egy-kettő pedig hihetetlenül magas szintre jutott. Tisztelem
az embereket, meg akarom őket tanítani, de érzéket nem tudok adni
nekik, ám naprakész ismeretekkel,
elméleti tudásanyaggal lelkiismeretesen ellátom őket. Meggyőződésem, hogy tisztelni kell a tanítványt,
meg kell látni benne az egyéniséget.
Nem szabad uniformizálni. Én a személyre szabott, az egyén tulajdonságait, adottságait előtérbe helyező oktatásban hiszek. Nem szabad elvenni
az emberek egyéniségét, mert akkor
megszűnik a teljesítmény. Az oktatásban az életre nevelésre helyezem
a hangsúlyt. Azt mondom: építsünk
templomot, hogy a hitünk rendben
legyen, építsünk iskolát, hogy felvilágosult ismeretekkel lássanak el
bennünket, építsünk sportpályákat,
hogy ne csak az elménket, lelkünket,
hanem a testünket is fejlesszük. Ha
ez a három megvan, akkor egészséges nemzet marad és lesz a magyar.
A sport olyan nemzetet felemelő, és
egészségben tartó erő, melyet semmi
mással nem lehet pótolni.
– Családjával együtt nagyon fontosnak tartja, hogy DunakesziAlagon újjáéledjen a lovas élet, a
magyar lóversenyzés újra a régi fényében tündököljön. Az ágazat irányítói, az állami vezetők igénybe veszik tudását, felkészültségét?
– Nagyon is, mert mindenki tudja rólam, hogy pártoktól függetlenül csak a lovaskultúra érdekeit képviselem. Én voltam az ötletgazdája
a Kincsem nemzeti lovas programnak, melyet nagy elismerés övezett a parlamentben, amikor bemu-

tattam. A program felkarolója Lezsák Sándor alelnök úr
volt, és a program egy kiváló
csapatmunka eredménye. Életem során mindvégig vallottam, hogy a nemzet, a köz érdekében kell gondolkodni és
cselekedni, nem pedig pártokban, érdekcsoportokban. Ez
nem könnyű út, sokszor ütközünk érdekkörök ellenérdekeibe, de akkor is ki kell tartani,
mert valahol mindig kijön az
igazság, felül kerekedik a köz
érdeke.
– Önről köztudott az is, hogy
lakóhelyéhez, Dunakeszihez is
ezer szállal kötődik.
– A hazámat nagyon szerető
és tisztelő ember vagyok. Szülőföldem, szombathelyi gyökereim nagyon erősek, ám hasonló erős szálak kötnek lakóhelyünkhöz, otthonunkhoz,
Dunakeszihez is. Az alagi lóversenypályán készültem fel
a ’72-es müncheni olimpiára,
akkor szerettem bele a településbe, a régióba, a Duna vonzerejébe. Nagyon megfogott
az itt élő emberek viselkedése, közvetlensége, ami mindmind arra ösztönzött bennünket, hogy a Hősök teréről költözzünk a csendes, nyugalmat
árasztó Dunakeszire. Huszonhat éve éljük a boldog dunakeszi emberek életét. Úgy érzem
magam Dunakeszin, mintha ide születtem volna, amely
mára óriási fejlődésen ment át.
A város díszpolgáraként boldog vagyok, hogy megélhettem Villási László tanácselnök, később polgármester, és a
másik három polgármester, dr.
Örményi Lászó, Kecskeméthy
Géza és Dióssi Csaba regnálását, akik valamennyien nagyon
sokat tettek Dunakeszi fejlődéséért. Öröm kimondani, hogy
a városban nagyon sok olyan
jó ember él, mint pl. - a teljesség igénye nélkül – dr. Kisida
Elek, dr. Szentléleki Károly,
Kollár Albin, Harangozó Katalin, Borbély Emma, Csonka
Mária, Kovács László, Borszéki Ferenc vagy a szép korú plébános atya… nagyon jó a kapcsolatunk szomszédainkkal,
és a Dunakeszin élőkkel, akikkel mindig öröm beszélgetni.
Boldog vagyok, hogy ehhez a
nagyszerű közösséghez tartozom.
Vetési Imre

Fragmentumok

Egy kitüntetés margójára
Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági
elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a kortárs
festészet értékeit gyarapító több évtizedes kiemelkedő alkotóművészeti pályája,
valamint Dunakeszi város művészeti-kulturális életét gazdagító tevékenysége elismeréseként Tuzson-Berczeli Péter festőművészt a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesítette.
„Örömteli, szívlemelengető érzés volt átvenni a kitüntetést.
S ez az érzés azóta sem változott. Szakmai díjaim között
eddigi életem legnagyobb elismerése ez, s különös ajándéka
a gondviselésnek. Köszönöm
a családomnak, feleségemnek
és gyermekeimnek, de a városunknak, ahol alkotó munkám kiteljesedhetett, a pályatársaknak és barátaimnak is.
Már a jelölésem is nagy megtiszteltetés volt, rendkívüli érzés, hogy kitüntetett a hazám.
Művészként
természetesen
nem a kitüntetésért dolgozom,
de jól esik, hogy elismernek.
Alkotásaimban az önkifejezés
vágya mellett azt is szeretném
elérni, hogy a befogadó saját
személyisége által tovább „alkossa” a képet…
Jövőre lesz huszonöt éve,
hogy Dunakeszin élek, akkor
töltöm be ötvenedik életévemet. Marosvásárhelyen születtem, s amikor először beléptem édesanyámmal a városi Kultúrpalotába, ugyanis
ott volt a művészeti képzés, az
élmény életre szóló útravalóvá
vált nekem. A szülőföldem tett
azzá, ami vagyok. Számomra
meghatározó a székely indíttatás, abban a világban a magyarságért, a létért való küzdelem mindennapos volt. Az
alkotóművészettel itt jegyeztem el magam, az alapokat is
itt sajátítva el. Bár grafikusként végeztem Molnár Dénes
műtermében is inaskodva, végül a festészet vonzásába kerültem mesterem, Bordi Géza
tanítványaként, immár három
évtizede…
A sors úgy hozta, hogy 1989ben áttelepültem Magyarországra s mivel feleségem édesapja tősgyökeres dunakeszi,
természetes, hogy itt telepedtünk le. Egy ideig a Budapest
Film grafikusaként dolgoztam, de 1991-től egy merész

Balog Zoltán miniszter és Tuzson-Berczeli Péter,
a Keresztény Kulturális Akadémia rendes tagja
váltással szellemi szabadfoglalkozású művészként folytattam a pályámat. Bizonyára jó
úton jártam, felvettek a Fiatal
Képzőművészek Stúdiójába, a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe, a Magyar
Festők Társaságába, a Grafikusok Szövetségébe, de a legnagyobb szakmai elismerés akkor
ért, amikor huszonöt évvel ezelőtt a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének akkori legfiatalabb tagja lehettem.
A Keresztény Kulturális Akadémia rendes tagjának választottak 2013-ban…
A művészember nem beszél
a műveiről, hanem alkot. Természetesen fontos számomra
az a számos elemzés, amelyeket rangos szaktekintélyek írtak munkáimról. Azt azért elmondanám, hogy képeim sora
egy nagy, visszatérő történet,
mese a teremtett világ szépségéről. Fragmentumok, töredékek, ahogy emlékképeink rakódnak egymásra. Képzeletbeli milliószoros nagyításban
szemlélem a természet csodáit.
Formavilágom forrása a harmóniában fogant természet, s
ezek a parányi, rejtett csodák
egy kicsit közelebb visznek Istenhez…
Nemrég
összeszámoltam,

összességében
kétszázkilenc
egyéni és csoportos kiállításon
vettem részt eddig. Különlegesség volt számomra a Dél-Koreai
Nemzeti Múzeumban történő
bemutatkozás 2008-ban. Megbecsülésként élem meg, hogy
1998 októberében a Római Magyar Kulturális Hónap keretében rangos írók, színészek, muzsikusok társaságában én képviselhettem a magyar festészetet. Kovásznán már hatodik éve
vagyok jelen többedmagammal a városi képtárban. Ám,
hogy hazabeszéljek, most már
sokadik éve állítok ki a városi
Nyári tárlaton. Tagja vagyok a
DunArt Képzőművészeti Egyesületnek s ezáltal is nagyon fontos számomra, hogy aktív tagja
lehetek a városi művészeti életnek. Hazai és nemzetközi tárlatokon történő jelenléteimmel
pedig elvihetem városunk jó
hírnevét is. A városét, amelyet
letelepedésem után nagyon hamar megszerettem, a Duna-part
szépségéért, a település miliőjéért, úgy érzem, szellemi értelemben gyökeret eresztettem itt,
ahová otthonról hazajöttem…
Elmondta:
Tuzson-Berczeli Péter
Lejegyezte:
Katona M. István
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Az
elmúlt időszakban több levelet
is kaptam a köz ügyei iránt érdeklődő és aktív lakótársainktól, amiket köszönök, mert fontos dolgokban segítenek!
F. Istvánné a Barátság úti tízemeletesekből nagyon kedves
levelet írt nekem, melyben jelzi, hogy a 21-25. számok előtti részre, a Duna felőli oldalon,
szüksége lenne az ott élő időseknek padokra, mert az kellemes hűvös terület, ahol szívesen üldögélnének napközben.
A helyszínen járva, úgy gondolom, hogy már tavasz végére,
nyár elejére érdemes lenne kihelyezni a padokat, ezért fel is
vettem a kapcsolatot az illetékesekkel.
Jelezte azt is, amit már többen szóban és telefonon is, s
sajnos saját tapasztalatból is tudom, hogy az épületek mindkét
oldalán, a szerviz utakon olyan

A Lakótelep Szíve

veszélyes repedések keletkeztek, amelyeket a teljes felújítás
előtt is kezelni kell valami módon, ezért a héten szeretnék kimenni a műszaki szakemberekkel és megnézni mit lehet tenni.
A fa ültetések ügyében is ke-

restek, s tettek javaslatot, hol
folytathatnánk a már évek óta
megkezdett faültetéseket, ez
ügyben is eljártam, s eljárok a
jövőben is, ha új igény merül fel.
Várom a javaslataikat!
Továbbra is sok a panasz a

kutyapiszok ügyben, sajnos joggal! Továbbra is szeretném, ha
lenne egy saját közterület felügyelője a lakótelepnek, ezen folyamatosan dolgozom, s bizony
a szabályok betartásának eléréséhez szükség lesz büntetésekre, hogy megszűnjön végre ez a
probléma! Ugyanez lehet megoldás a közlekedési gondokra is,
hisz sokan fittyet hánynak a szabályokra és veszélyeztetik az itt
élők biztonságát!
Természetesen
továbbra is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének
életét!
E-mailben a seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a
0627 542-805 számon, levélben
a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
A Malomárokban állandó
problémát okoz a közvilágítás hiánya, amelynek kiépítése a területet fejlesztő vállalkozó dolga. Az Önkormányzat a
hónap folyamán a problémák
mérséklésére négy köztéri lámpát állított fel az Aulich utcában, amelynek műszaki átvétele e sorok írásának idején zajlik.
A vízisport-telepen a kajakkenu klub már elkezdte a beköltözést. Remélhetőleg hamarosan sor kerülhet a hivatalos
átadóra is. Időközben elkezdődött az igényfelmérés a Városi
Csónakházzal kapcsolatban is,
a lakosság szóróanyagot kapott
a tervekről. A visszajelzés rendkívül pozitív. Több mint kétszázan jelezték igényüket a szolgáltatással kapcsolatban. Az
idén tehát elkezdődik a csónakház építése is, amely remélhetőleg a város vízi életének a felpezsdülését fogja hozni.
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A hónap folyamán két utcában folyt kátyúzás. Előbb a
korábban jelzett Kisfaludy u.
– Elemér utca találkozásában
lévő kátyút javította ki a Közüzemi Kft., majd az Üdülő u. Felhő u. sarkán lévő kátyú javítására került sor.
A Duna-parton is kivágásra
került az a félig kidőlt fa, amely
a környezetére veszélyt jelentett. Az ügyben a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság intézkedett többszöri megkeresés után.
A tavaszi faültetési program
keretében a Liget u. 34. elé kértek 3 db fát telepíteni. Ezen kívül még az Iskola utcában az
1-3. és a 9-11. szám elé telepítettünk 1-1 hiányzó fát. A következő szervezett telepítés
novemberben lesz. Az igényeket folyamatosan lehet felém
jelezni e-mailen.
Pont került végre egy hosszú
ügy végére és az Újszöllő utcánál elbontásra kerültek a régi,
rossz állapotban lévő garázsok,

amelyeket a közelben egy új,
egységes garázssor válthatott
ki az igényeknek megfelelően.
Ezzel teljesült az Önkormányzat és a környéken lakók azon
szándéka, hogy a Kiserdő utca
vége szebb és átláthatóbb legyen és azok is új garázshoz jutottak, akiknek igénye volt erre.
Köszönet azoknak, akik pozitív
hozzáállásukkal segítették ezt
a nem könnyű, buktatókkal teli
folyamatot a sikeres végkifejlethez! A régi garázsok helyén
murvás parkolót alakít ki az önkormányzat.
Végezetül szeretném a körzet minél több lakosát hívni a
IV. Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napra, amelyet május 2-án tartunk 9 és 13 óra között. Most lehetőség nyílik arra,
hogy együtt tegyünk a környezetünkért! A szemétszedés
az egész várost érinti, de aki a
koztisztasaginap@dunakeszi.
hu email címen vagy a 70/4243587-es telefonszámon Nyíri
Márton környezetvédelmi ta-

nácsnoknál jelentkezik, kérheti, hogy a Révdőlőben, saját lakókörzetébe legyen beosztva.
Kesztyűt, zsákot kapunk, csak
tennünk kell a környezetért. A
Révdűlőben a Duna-part és a
Kiscsurgó medrére fogunk koncentrálni, de bejelentés alap-

ján más helyet is megtisztítunk.
Legyünk minél többen!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
A tavasz beköszöntével egyre
többen választják a kültéri kikapcsolódási lehetőségeket: kerékpározás, játszóterek, séták. Célunk, hogy a tél után a szabadtéri parkokat, játszótereket, kerékpárutakat is felkészítsük erre az
igényre, ezért nemrég megkezdődtek városszerte, így a mi körzetünkben is a gallyazások, a kerékpárutak megtisztítása, játszóterek rendbetétele.
Körzetben történt javítások,
beruházások
Az ősszel ültetett fák között egy-

kettő sajnos kiszáradt, illetve
több helyről is érkezett igény facsemete ültetésére, ezért a tavaszi faültetés során a körzetben 5
helyszínre került facsemete.
A lakossági kérésnek megfelelően a Szabadság téren két szemetest helyeztünk ki, remélem,
ezzel hozzájárulunk a terület tisztán tartásához.
Több zászlótartó elöregedett
az évek során, ezért ahol szükséges volt, kicseréltettük.
A szeles időjárás okozta közvilágítási hibákat többször is kellett
javítani, így a mi körzetünkben is

Kedves Lakótársaim!
Végükhöz közelednek azok a
beruházások, amelyek kezdetéről korábban számoltam be
A P+R parkolók közül a már
korábban elkészült gyártelepi
Béke utcai parkolót követően a
vasút túloldalán lévő Klapka utcai szakasz építése is elkészült.
A nagyállomásnál is zajlanak
a munkálatok, lassan elkészül
ez a rész is. Ide kapcsolódóan
említem meg, hogy készül a
nagyállomás Vasút utcai oldalán a kerékpárparkoló és ezzel
együtt a járdaszakasz is felújításra kerül.

Mivel a parkolók kialakítása állami beruházás keretében
zajlik, ezért azok hivatalos átadására csak a tervezett ös�szes parkoló elkészülte után
kerül sor. Amennyiben szükséges a parkolók esetleges átalakítása – itt elsősorban a forgalmi rend esetleges átalakítására
gondolok – csak ezt követően
lehetséges.
Megkezdődött a térfigyelő kamerarendszer kiépítése,
melynek során, a város miden
frekventált helyére térfigyelő
kamera telepítésére kerül sor.

- a lakossági bejelentések és a Lakosságszolgálati Osztály munkatársainak észrevételei alapján –
többször rendeltük ki a szolgáltatót.
Tavaly jeleztem Önöknek,
hogy lehetőség van építőanyagot igényelni járdájuk megépítéséhez. Ezzel a lehetőséggel négy
lakótársunk is élt.
A tél okozta kátyúkat – az önkormányzati utakon – a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan javították. A Közútkezelő kezelésében lévő utakon
keletkezett kátyúkat pedig többször is bejelentettük.

szük, idén nyáron is felújításokat végzünk intézményeinkben. A körzetünkben lévő Széchenyi István Általános Iskolában szükséges munkálatokról
Czimmermann Judit igazgatónővel személyesen egyeztetünk a
napokban. Az Alagi tagóvoda
épülete - ahová a körzetben élő
óvodás gyermekek zöme jár - tavaly teljesen megújult, idén pedig a kültéri munkálatok kezdődtek meg. Két ütemben zajlik az
udvar rendbe tétele. Idén befejeződik az első ütem, jövőre pedig
az egész udvar megszépül.

Intézményi felújítások
Ahogy azt minden évben tes�-

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

Első ütemben a város bevezető útvonalaihoz, főbb kereszteződéseihez, tereihez és játszótereihez kerülnek kamerák.
A kamerák telepítésétől reményeink szerint fokozódik a város közbiztonsága.
Megkezdődött a fásítási
program, melynek keretében a
kiszáradt, kivágott fák helyére
csemetefákat ültetnek.
Tájékoztatom Önöket, hogy
következő fogadó órám időpontja 2015. április 30. 18.00
óra, helyszíne a Szent István Általános Iskola.
Észrevételeiket,
javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Tájékoztatom Önöket, hogy
email címem megváltozott.
Észrevételeiket az alábbi címre
küldjék!

E-mail:
joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

RENDELETEK
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(IV.03.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 64/2012.( XII.19.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
Készül a nagyállomás
Vasút utcai oldalán
a kerékpár parkoló és
ezzel együtt a járdaszakasz
is felújításra kerül

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015.(IV.03.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteinek módosításáról.
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körzeti képvi
Újabb parkolók épültek a Meder utcában
Termelői piacot szeretne nyitni a Jézus Szíve Egyházközösség
Nagyon örülök annak, hogy
tovább tudtuk folytatni a Meder utcai parkolók építését,
ami azt jelenti, hogy a Szent
István park déli oldalán teljesen kiépült a parkoló. A fejlesztés eredményeként megszűnt az az áldatlan állapot,
hogy a Meder utcánál - a járda
és az út között merőlegesen
parkoló autók miatt - a babakocsit toló kismamák gyakran
az úttesten voltak kénytelenek közlekedni. Az új parkolókat a – korábbiakhoz hasonlóan – gyephézagos megoldással építettük, melyek kialakítása nagyon jól sikerült.
A másik jó hír, hogy a tavaszi faültetés keretében az önkormányzat 15 új fával gazdagította a Szent István park növényvilágát. Emellett külön
öröm, hogy az itt élő közösség tagjai is fontosnak tartják lakókörnyezetük ápolását,
akik közül pl. Berecz István és

barátai önzetlenül, saját költségükön ültettek fákat.
Természetesen folytatjuk a
Születésfákhoz kapcsolódó
emléktáblákra felkerülő adatok gyűjtését. Nagy örömömre a védőnőhálózat továbbra
is támogatja kezdeményezésemet, melynek tagjai vállalták, hogy a lehetőségről folyamatosan tájékoztatják a
kismamákat. A szülők döntése alapján a korábban elhelyezett emléktáblákra is fel
tudjuk írni gyermekük adatait, de természetesen az újonnan ültetett Születésfák mellett kihelyezésre kerülő új emléktáblákra felkerülő neveket
is gyűjtjük folyamatosan. Kérem a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük nevét
megörökítsük az emléktáblán, azok a kz@dkrmg.sulinet.
hu e-mail címen értesítsenek.
A városi piaccal kapcsolatban a legfrissebb fejlemény,

hogy a Jézus Szíve Egyházközösség arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy termelői piacot szeretne nyitni
a templomkertben. Az önkormányzat megvizsgálja, hogy a
javasolt helyszínen adottak-e
a piac nyitás feltételei. De ezzel párhuzamosan, képviselőtársam, dr. Kováts Sebestyén
ügyvéd úr továbbra is dolgozik egy olyan megállapodás
tervezeten – amiről a Dunakeszi Polgár 2015. márciusi lapszámában már írtam -, melyet
az önkormányzat és a Barátság úti piacot működtető tulajdonosi közösségnek javasol
megvitatásra az ott kialakult
helyzet megoldásának előmozdítása érdekében. Én úgy
látom, hogy „megmozdult valami” annak érdekében, hogy
a negyvenkétezres Dunakeszin létrejöjjön a lakosság igényeit kiszolgáló városi piac.
Abban reménykedem, az ön-

kormányzat – a javaslatok és a
helyzet elemzése után - minél
előbb meghozza döntését,
hogy melyik megoldáshoz ad
engedélyt és milyen támogatást tud nyújtani a megvalósításhoz.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim! A környéken lakók örömére a Széchenyi
utcában a Kossuth utca-Almás
utca közti szakaszon felkerültek a villanyoszlopokra a világítótestek. Köszönet érte a Lakosságszolgálati osztály munkatársainak.
Ugyancsak jó hír, hogy a
csomádi tejes a Spar áruháznál
is fog árusítani hamarosan. Jelenleg a döntés előkészítése folyik az Önkormányzatban. Remélhetőleg a következő lapszámban már konkrét időpontot is meg tudok adni.
A választókerületben a térfigyelő kamerák helyének kijelölése megtörtént, az előkészítő
munkálatok folyamatban vannak. A játszótereknél lesznek
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térfigyelő kamerák, remélhetőleg ez visszatartja a rendszeres
rongálókat.
A Toldi-Dombliget lakóparkban a Szent Margit utcában a je-

Szent Margit utcában
a jelenleg földes
csapadékvíz elvezető
árkokat gyepráccsal erősíti
meg az Önkormányzat

lenleg földes csapadékvíz elvezető árkokat gyepráccsal erősíti
meg az Önkormányzat. A szükséges anyagot megrendelték a
Közüzemi Kft-nél, a kivitelezővel is tárgyaltak. A Huszka Jenő
- Szent Margit utca sarkán lévő
vízelvezető árokhoz szükséges
anyagot is megrendelték.
Az Ábrahám Pál utcában
szükséges a közterület szintjének megemelése, ehhez is
az Önkormányzat biztosítja az
anyagot.
A tavasz-nyár folyamán további munkálatok elvégzésére
kerül sor a Tóvárosban is, a lakók erre vonatkozó igényeinek
figyelembevételével.
Az elmúlt hónapban megkezdődtek a kátyúzási munká-

Felkerültek
a villanyoszlopokra
a világítótestek

latok, melyek néhány héten belül befejeződnek.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli
és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Támogatom egy ÚJ városi PIAC felépítését
Üdvözlöm a piac kialakításának
elképzelését, egy ÚJ, a város arculatába illő kulturált piac felépítését. Szükség van egy ÚJ piacra,
ami megfelel a jelenkor követelményeinek, ami kielégíti a vásárlók igényeit, és helyt ad az őstermelőknek. Az elmúlt ciklusban
már többen megkerestek, felvetették, mi lenne ha építetnénk
egy ÚJ piacot. Legutóbb a kampány során jelezte az egyik Bajtárs
utcai lakó, aki nejével éppen az újpesti piacról gépkocsiját megpakolva állított meg és említette meg a piac lehetőségét. Miért
ÚJ piac? Mert a mára 20 éves piac
egy negyven ezres lélekszámú
várost nem tud kiszolgálni. Valljuk be, alkalmatlan rá, amit az elmúlt két évtized bizonyított. Egy
kisebb település tán még örülne
is, de mondom kisebb. Higgyék
el… nincs szándékomban senkit
megbántani, de gondolkozzunk
reálisan, és próbáljunk továbbra is
két lábon járni a földön.
A tapasztalatok miatt állítom a
fentieket, hiszen a Klauzál tér és
közvetlen mellette a piac szomszédságában nőttem fel. Bizton
állíthatom, hogy az a 70-es évek
– szocreál – piaca, többet tudott,

tagadhatatlanul többet, mint a
jelenlegi piac. Miért? Mert számtalan üzlet volt nyitva, gyakorlatilag mindent meg lehetett kapni
és sorolhatnám.
Úgy vélem, hogy az ÚJ piac
megnyitását követően rövid
időn belül, akik most ágálnak az
ÚJ piac felépítését illetően, a későbbiekben elégedettségüket
fogják kifejezni. A kérdés csak az,
hogy mi lesz a RÉGI piaccal ill. annak területén?
- A Zápolya u. 1. sz. tulajdonosa az ingatlanja melletti terület rendbetétele végett keresett
meg, mely a Zápolya és Klapka u.
sarkon található. Rövid időn belül a terület rendbetételét a Közüzemi Kft. dolgozói elvégezték.
- Utak szegélyek melletti takarítását végezte városunk seprűs autója a körzetben.

03.11-én a Zápolya utcában sikerült lencsevégre kapni a járművet

- Forgalombiztonsági tükör kihelyezése miatt fordultak
hozzám Bródy S. utcai lakók. A
Zalán-Bródy-Klapka utcai csomópontban a balesetveszély
elkerülése a cél, melyhez a tükör kihelyezése segíthet.

A balesetek elkerülését segíti
a Hunyadi u.-ban a Brassói u.
irányába kihelyezett tükör

- A József u. 9. csapadékvíz
elvezetés probléma helyszíni
szemléjének eredményéről érdeklődtem ismételten írásban
- Varsói utcai lakók díszfák telepítésének kérelmét továbbítottam
- A Bajtárs u. 27. lakója a sarok ingatlanja előtti fák kivágása miatt kérte segítségemet levelében, mely kérésnek eleget
tettem.
- A Rákóczi út 43. és a 60. előtt

a kátyúk szakszerű munkálatait
a közüzemisek elvégezték.
- A Varsói u. 7. előtti csőtörés ideiglenes helyreállítását a
DMRV-sek elvégezték. A végleges helyreállítás az alvállalkozó
MFM Gép Kft. feladata
- Március utolsó harmadában a József u. 25. tulajdonosa 1 eperfa és 1 akác gallyazása, a Varsói u. 13-ban lakó hölgy
az elöregedett 2 diófa kivágása végett hívott fel. Várhatóan
a gallyazási munkálatokat az
ELMŰ fogja ÁPRILIS hónapban
elvégezni!
- Érdeklődéseket nyújtottam
be a Kossuth L. u. rekonstrukciója és a zajvédő fal kialakítása
érdekében (a kért megkeresések megtörténtek-e a Magyar
Közút, a MÁV és a NIF Zrt. felé)
- Tovább romlott a helyzet a
gyártelepi aluljáróban. A rács
cseréjét kértem ismételten (fotókat mellékelve). Nem egy
esetben voltam tanúja, hogy a
megsüllyedt rácsot kikerülve a
forgalommal szemben közlekedtek.

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Lomtalanítás, avarégetés, zöldhulladék elszállítás

T

ájékoztató a lomtalanításról és
az avarégetési lehetőségekről:
A Közüzemi Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint bármikor
lehetőség van a kidobásra ítélt tárgyakat
kitenni a kukák mellé azon a napon, amikor az utcában egyébként is szemétszállítás van.
A kulturált városkép megőrzése érdekében kérjük, ezt rendezett módon, közvetlenül a szemétszállítási napot megelőzően tegyék meg. Tilos lomként kirakni
veszélyes anyagot, építési, bontási anyagokat, ajtót, ablakot, sittet. Apró ömlesztett anyagokat kérjük zsákba, dobozba
kirakni – olvasható az önkormányzat hi-

vatalos web portálján, a www.dunakeszi.
hu-n.
Az avar-és kerti hulladék égetése közterületen és a tömör, városias beépítésű, a
Barátság út, Fő út, Fillér utca és a Kiserdő utca által körülhatárolt területen tilos.
Az avar-és kerti hulladék égetése minden évben kizárólag két időszakban a kijelölt napon megengedett.
a) tavasszal: március 1-től május 15-ig
szerdánként és szombatonként, illetve
b) ősszel: szeptember 15-től november
30-ig szerdánként és szombatonként végezhető.
Vasárnap és ünnepnapokon az égetés
szigorúan tilos, abban az esetben is, ha

az ünnepnap szerdai napra esik. Amen�nyiben a gallyakat másfél méter hosszúra vágják, és kévébe kötik, a Közüzem által meghirdetett napokon ingyen elszállítják. Az apró, nem kévézhető kerti hulladékokat a Közüzem által rendszeresített
térítés ellenében vásárolható zöld zsákokban kérjük kirakni.
Bővebb információ a Közüzemi Nonprofit Kft. honlapján: www.kozuzem.hu
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TÁ JÉ K OZ TAT Ó
Atilla nagykirály emlékhely
létrehozásának helyzetéről

A

z elmúlt év decemberi
tájékoztatónk óta eltelt
annyi idő, hogy segítőink, támogatóink részéről jogos legyen egyfajta igény arra
van e már javaslatunk, megtekinthető, kézzelfogható tervünk.
Ezen igénynek nagyon sokan
hangot is adtak ez idáig.
Részeredmények már januárban
is születtek, amit egy szűk csoport
láthatott is, de mindenki érezte,
hogy ez csak a kezdet. Négy művészünk - Czinege István, Péter
Nándor, Skripeczky Ákos, Vincze József - folyamatosan dolgozott e feladaton, rendszeresek voltak az egyeztetések a szervezőkkel,
de csak most április elején jutottunk el odáig, hogy az egyéni ötletekből, javaslatokból megszüle-

tett egy mindannyiunk által elfogadott tervezet.
Művészeink vállalták, hogy az
emlékhely makettjét május 15-ig
elkészítik. Ez után kerülhet sor
szélesebb körben történő megismertetésére, a zsűri és az önkormányzat testülete véleményének
kialakítására, majd kezdődhet a
gyakorlati megvalósítás.
A makett elkészültéig is további
türelmet kérünk az érdeklődőktől,
mihelyt bemutatható lesz megszervezzük láthatását.
Az elmúlt hónapban is bővült támogatóink köre az alábbi személyekkel: özv. Antal Attiláné Kovács
Ilona, Budai János, Csoma Attila,
Dicskó Gábor, Dr. Győrfi György,
Györök László, Kovács Gábor,
Mester Attila, Mester Sándor, Nagy

2015. május 16. szombat Egy nap az összefogás jegyében! Egy nap a tiszta Duna-partért!

A

Dunaparty Összefogás egy egész országra kiterjedő kezdeményezés. Célja a Duna teljes partszakaszának megtisztítása. Ha Dunakeszin laksz és május 16-án Te is velünk
tartasz, kérlek csatlakozz csoportunkhoz a Facebookon.
A "part-takarítás"-hoz a kesztyűket és zsákokat a főszervező biztosítja, valamint a szemét elszállításáról is gondoskodik.
Találkozunk május 16-án, szombaton reggel 9 órakor a lakótelepen, a Spar parkolójában. (A program előreláthatólag 9-től
12 óráig tart.)
Tasnádi Gábor

12 Dunakeszi Polgár

Levente, Skripeczky Éva, Peti Sándor, Török Zoltán, Varga István.
A márciusi tájékoztatónkban
már ismertettünk egy támogatói
számlaszámot melyet most is bemutatunk:
DunArt Képző. Egy. Atilla emlékhely. 11742104-20057499
Ezúton is köszönjük az átutalásokat.
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre
nevében a szervezők:
Peti Sándor
(06 30 474 7433)
Skripeczky István
(06 30 361 4515)
Szombat István
(06 70 329 1756)

Tegyünk együtt, közösségben
városunk tisztaságáért!

IV. Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap
Dunakeszi Város Önkormányzatának Környezetvédelmi
Tanácsadó
Testülete
idén negyedik alkalommal rendezi meg
a Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Napot.
Az előző években
közösségi összefogással 36 illegális hulladéklerakót
számoltunk fel Dunakeszin,
tisztábbá, egészségesebbé téve
városunk környezetét. A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület idén újabb lerakókat jelölt
ki felszámolásra és több zöldterület megtisztítását tervezi.
A Köztisztasági Napra várjuk lakóközösségek, magánszemélyek, civil szervezetek,
egyéb közösségek és szervezetek jelentkezését.
A rendezvény időpontja:
2015. május 2. (szombat) 9-11
óráig
Jelentkezni
lehet
a

koztisztasaginap@dunakeszi.hu e-mail címen, valamint a 0670-424-3587-es telefonszámon.
Várjuk mindazok
jelentkezését,
akik
hajlandóak szabadidejükből két órát áldozni
lakókörnyezetünkért!
Védőitalról, almáról, kesztyűkről, zsákokról a szervezők
és a támogatók, konténerekről és az összegyűjtött hulladék elszállításáról a Közüzemi
Nonprofit Kft. gondoskodik.
(Az önkéntesek részletes tájékoztatást jelentkezés után
kapnak.)
Ne feledjük: „A terepen
mindenki civil!”
A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület nevében tisztelettel:
Nyíri Márton,
környezetvédelmi
tanácsnok

DUNAKESZI VIADAL

KÖZÖS VOLT A GYŐZELEM
Ismét ágyúdörgéstől, puskaropogástól, csatakiáltásoktól volt hangos városunkban a megszépült Katonadomb. Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Dunakeszi Viadalt, hagyományőrző katonák közreműködésével, emlékezve az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra.

A

z esős idő miatt március 13-án elmaradt programra április 8-án került
sor. Népes diáksereg érkezett a város általános iskoláiból
a viadal színhelyére. A kezdésre felsorakoztak a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tagjai közül a
Miklós huszárok, a gyalogos nemzetőrök, a magyar és osztrák tüzérek. A Mogyoródi Sándor Huszárok ezúttal osztrák vértes egyenruhában jelentek meg. A Veresegyházi Katonai Hagyományőrzőktől az
osztrák sorgyalogság érkezett, s a
csatatéren megjelenített falu lakosságát a Budapesti Vadrózsák Táncegyüttes tagjai alkották.
A hadrendbe állt katonákat
Dióssi Csaba polgármester köszöntötte, majd, miután Bakó Zsolt hagyományőrző hadnaggyal, a váci
bandérium elnökével együtt megszemlélte az alakulatot, rövid beszédet mondott, melyben szólt a dicsőséges forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségéről. „Ma
békés, nyugodt világban élünk,
folytatta, nem kell életünket adni a
szabadságért, ám a hazaszeretet ma
is fontos számunkra s ezt úgy tudjuk kimutatni, ha tehetségünk, tudásunk szerint minél többet megteszünk az országért, a városunkért,
ahol élünk”, fogalmazta meg a tanulóseregnek szánt mondandóját.
A tüzérek párbajával vette kezdetét a várva várt viadal. Ezután
az osztrák vértesek a jelképes falu
férfiúit kényszerítették katonának,
akiket a magyar huszárok kiszabadítottak. Ennek örömére rövid
mulatságot láthattunk, a falu népével és a magyar katonákkal kö-

zösen. Majd ágyúdörgés jelezte,
hogy kezdetét vette a csata, melyben először a gyalogság csapott
össze, ezt követően a lovas katonák
kardforgatása kötötte le a figyelmet, s ennek során a két csapatkapitány párviadalának is drukkolhatott a gyereksereg. Befejezésképpen összecsapott a teljes magyar és
osztrák haderő, ám most, a történelmi valósággal ellentétben, az
ütközet döntetlennel végződött.
De hátra volt még egy nagyszabású
hadi cselekmény. Az iskolás gyerekek rövid időre magyar honvédekké illetve osztrák gyalogossá változtak, ám az ő háborújuk is közös
győzelemmel, a viadal sikeres győzelmével fejeződött be.
Katona M. István
Fotó: A szerző és Vörös István

A hadrendbe állt katonákat
Dióssi Csaba polgármester
köszöntötte
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ÖNZETLENÜL SZOLGÁLNAK
A polgárőrök országszerte elismerésre méltó alázattal teljesítik önként vállalt szolgálatukat a helyi közösségek közbiztonsága érdekében a rendőrsséggel
és az önkormányzatokkal karöltve. A dunakeszi polgárőrök nem túl népes, ám annál lelkesebb csapata
évtizedek óta hasonló aktivitással vesz részt a város
közbiztonságának megőrzésében, a helyi közösségi,
kulturális és sportrendezvények biztosításában.

A

városi polgárőrök közül a minap két főt köszöntött a Városházán
Dióssi Csaba polgármester,
aki köszönetet mondott áldozatos munkájukért, társadalmi felelősség vállalásukért.
A megjelenteket Lengyel
Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja,
Dunakeszi Járás polgárőr koordinátora köszöntötte, aki
külön kiemelte az esemény jelentőségét.
Szabó Katalin önkormányzati szóvivő ismertette a két
kitüntetett - Komlódi István
és Gergely Imre – Dunakeszi
szolgálatában kifejtett kimagasló polgárőri tevekénységét, melyet Dióssi Csaba polgármester Emléklap és Oklevél adományozásával köszönt
meg.
Komlódi István – a Járműjavító Üzem egykori megbecsült középvezetője – Dunakesziért 15 éven át végzett kimagasló tevékenységéért, a
polgárőri szolgálatból való
nyugalomba vonulása alkalmából Emléklap kitüntetéssel
fejezte ki köszönetét és elismerését Dióssi Csaba polgármester. Komlódi István felkészültsége, emberi kvalitása,
önzetlen, segítőkész együttműködése révén nagy köztiszteletnek örvend polgárőrtársai körében is.
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Gergely Imre – noha a fiatal nemzedék tagjai körébe
tartozik – bizonyította rátermettségét, a közösség iránt
érzett felelősségét. Büszke
szerénységgel teljesíti a polgárőri szolgálatot, melyet a
mozgalom társadalmi fontosságával együtt céltudatosan
népszerűsít. Munkáját Oklevél adományozásával ismerte
el a város polgármestere.
Gergely Imre példája is bizonyság rá, hogy – nyugalomba vonuló „nagy öregeket” követve - egyre több fiatal van, aki cselekvően is kész
tenni a közösségért, a lakóhelyünkért, mert a hétköznapok
megannyi apró „rendüléséből” érzi, tudja, hogy Dunakeszi, a Mi városunk!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
A polgármester által adományozott emléklap és oklevél
mellett az értékes ajándékokat Dunakeszi Város Önkormányzata és Domoszlai
Gábor, a Keszi-Ker Kft. ügyvezető igazgatója ajánlotta fel.
Az ünnepségen a kitüntetett
polgárőrök családtagjai és
polgárőrtársaik mellett jelen volt Ádám Balázs rendőr
őrnagy, a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság Közbiztonsági osztályvezetője is.

Pest megyében kilenc jogosítványt
vettek el a rendőrök húsvétkor
A dunakesziek betartották a KRESZ előírásait

A

z elmúlt napokban a
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Pest
megyei rendőrök is közúti ellenőrzéseket tartottak – írja a
police.hu.
Kiemelt figyelmet fordítottak az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére és ez által a közlekedési balesetek megelőzésére.
A Pest megyei rendőrök az
intézkedések során 2195 közlekedő ittasságát ellenőrizték,
akik közül 19 személy vezetett járművet alkoholos befolyásoltság alatt. A vezetői engedély helyszíni elvételére 9 esetben került sor.
Mint azt a Dunakeszi Rendőrkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a rendőrkapitányság illetékességi területén
– Dunakeszi, Fót, Göd - 2015.
április 04-05-06–án több hely-

színen hajtottak végre fokozott húsvéti ellenőrzést. Az ellenőrzés során 236 fővel szemben alkalmaztak alkoholszondás vizsgálatot, melyek közül
mind a 236 esetben negatív
eredménnyel végződött az ellenőrzés.
A rendőrkapitányság munkatársai a szülőkkel együtt utazó gyerekeknek húsvéti piros
tojással kedveskedtek.
(B. Szentmártoni)

Élelmiszeradomány a rászorultaknak
- Érdemes jót cselekedni – fogalmazott a Panoráma Világklub alapító elnöke azon az összejövetelen, amelynek
keretében az általuk összegyűjtött élelmiszereket adták át Dióssi Csaba polgármesternek és Erdész Zoltán
alpolgármesternek. Tanka László elmondta, életében harmadszor jár Dunakeszin, de örül, hogy azért lehet itt,
mert valami jót tesznek, hiszen a helyi vállalkozásoknak köszönhetően másfél tonna élelmiszerrel segítik a
rászorultakat.

A

Humán Szolgáltató
Központban Szórád
Károly, a Panoráma
Világklub dunakeszi vezetője ismertette az élelmiszeradomány gyűjtő akciót.
Elmondta, hogy másfél tonna tésztát, több doboz, helyben készített Smile palacsintát
és édességet adhatnak át a rászorultaknak a Mary-Ker Kft.,
a Kovács és Szalay Kft., valamint az Urbán és Urbán Kft.nek köszönhetően.
Tanka Lászlótól megtudhattuk, hogy a Panoráma Világklub hálózata 10 évvel ezelőtt indult, előtte 5-6 éven át
járta a világot, ahol a szétszéledt magyarok életrajzait gyűjtötték össze és adták ki könyvek formájában. Céljukat egy
mondatban így foglalta ös�sze: határtalan összefogás értékeinkért. Mint hangsúlyozta, mozgalmuk nem egy ideológiai, hanem civil szerveződés. Abból indultak ki, hogyan
lehetne a világon szétszéledt

magyarok kapcsolatait hasznosítani. Akkor még meg sem
fordult a fejükben, hogy mára
már 170 klub működik majd
80 országban, 5 kontinensen.
Az összefogás üzenete nagyon
sok embert megmozgatott, s
az idei 5. világtalálkozóra több
mint 30 ezer embert várnak. A
klub egyik erősségének Tanka
László azt tartja, hogyan lehetne segíteni a Kárpát-medencei
magyarokon. Dunakeszin ehhez partner volt a város polgármestere, s egy Mága Zoltán
jótékonysági koncertet szervezett a Panoráma Világklub a
VOKE József Attila Művelődési Központban. A klub elnöke
megköszönte a helyi vállalkozók adakozásait, amivel a Dunakeszin élőknek szeretnének
segíteni, egyúttal reményét fejezte ki, hogy ez nem egy egyszeri esemény lesz.
Ezt követően Tanka László jelképesen átadta az élelmiszereket a város polgármesterének és alpolgármesterének.

MEGHÍVÓ
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dőpont: 2015. április 26-án (vasárnap) 16.00
Találkozó az Országzászlónál, a
Gyártelepi Köröndön.
A további helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi
Állomás sétány 17.
Támogatói hozzájárulásaikat a helyszínen e célra elhelyezett dobozba kérjük. Támogatói jegyek már április 10től is megvehetők, melyek a történelmi
egyházak képviselőinél és Antalné Kovács Ilonánál kaphatók (06 27 342 463).
A rendezvény védnöke: Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere.
Díszvendégeink:
Puskás László, az ungvári görög - katolikus bazilika nyugalmazott lelkésze,
egyetemi tanár,
Vári Fábián László József Attila - díjas költő,
Vidnyánszky Attila Kossuth - díjas
rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója,

Az adománygyűjtő akció szervezői és
a HSZK vezetője munkatársaival
Dióssi Csaba megköszönte a
helyi vállalkozók adományát
és a Panoráma Világklub közreműködését, majd továbbadta
az adományt Radvánszki Editnek, a Humán Szolgáltató Központ vezetőjének, aki gondoskodik róla, hogy Humán Szol-

gáltató Központ Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata munkatársai közreműködésével valóban a rászorulók részesüljenek az élelmiszer adományban.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, a helyi történelmi egyházak és a VOKE
József Attila Művelődési Központ közreműködésével JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT szervez a Kárpátalján működő líceumokban tanuló diákok
étkezésének támogatására.
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.
Fellépnek:
Dinnyés József előadóművész, a Magyar Kultúra Lovagja,
Szvorák Katalin Kossuth - díjas
énekesművész,
Guttmann Vilmos előadóművész.
Ary István, Borisz Kuzma, Kutlán
András, Manajló András (kárpátaljai
magyar, ruszin), Petrás Mária, Petrás
Alina (csángóföldi), Peti Sándor (Dunakeszi) művészek is alkotásaikkal támogatják a fenti célt, melyek a helyszínen
megvásárolhatók.
Kárpátalja az összeomlás szélén
Menekülő lakosság, leértékelődő ukrán valuta, éhező emberek - e komor
kép bontakozik ki Babják Zoltán beregszászi polgármester szavaiból. A város
eddig négy lakóját vesztette el a KeletUkrán harcokban. Ukrajnában a közel-

múltban általános mozgósítást rendeltek el. A hrivnya árfolyama összeomlott, fél év alatt a harmadára esett a pénz
értéke. Az átlagfizetés havi 15 ezer forintnak felel meg, az árak mindeközben
folyamatosan nőnek. Éhínség fenyeget,
hiszen a gazdasági helyzet napról napra
romlik. Ez már humanitárius katasztrófa - mondja a polgármester.
A magyar állam és a magyar társadalom segítése ebben a helyzetben rendkívül fontos emberi kötelesség.
A jótékonysági rendezvényre minden
segíteni akaró honfitársunkat szeretettel várunk, aki ezen nem tud részt venni, de a segítő szándéka meg van az a támogató jegyek vásárlásával tud segíteni.
Szervezők: Antalné Kovács Ilona
Cser Lajos, Dr. Kisida Elek,
Skripeczky István (06-30-3614 515)
Szombat István (06-70-329 1756)
Dunakeszi Polgár 15

Együttműködési megállapodások
Minden bizonnyal gyümölcsöző hármas megállapodásról kaptunk hírt a közelmúltban. A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) kezdeményezésére a múlt év szeptemberében elkezdődött az új nevén Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola egyik első osztályában a német nyelvű nemzetiségi oktatás, ezen belül a napi egy órában történő nyelvtanítás.

Március 15-i
nemzeti
ünnepünk
alkalmából közös
megemlékezést
tartott a városi
könyvtár, a német
nemzetiségi
önkormányzat és
a Fazekas iskola

A

kezdeményezésről annak
idején Dr. Mervald Anna,
az önkormányzat elnöke többek között elmondta lapunknak azt, hogy egy éves előkészítő munka után vette kezdetét a
nyelvtanítás az iskolában. Az oktatás,
melynek egyik biztosítéka és záloga a
Magyarországon élő németség több
mint háromszáz éves nyelvének, hagyományának, kultúrájának, irodalmának, a hamisításoktól és politikai
torzításoktól mentes történelmének,
a magyar társadalom életében az elmúlt századok alatt végzett hasznos,
értékteremtő tevékenységének megismerése és a huszonegyedik században
történő fennmaradása és megőrzése.
Az érdeklődésre mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a tavaly szeptembertől novemberig tartó beiratkozás alatt gyorsan megtelt az osztály
32 fővel a tanévkezdésre, mondta el
Kovács Gáborné, az iskola igazgatónője. A tantestület és a szülők tehát
egyöntetűen támogatták ezt a kezdeményezést, melynek pedagógus
háttere is biztosítva van. Ezt követően Együttműködési megállapodást
kötött az önkormányzat és az iskola. A dokumentumban rögzítették,
hogy közös tevékenységük legfontosabb eleme a helyi német nemzetiségi közösség kulturális és oktatási
autonómiájának biztosítása, a tanulók nevelésének, oktatási feltételeinek bővítése, a nemzetiség történelmi múltjának és kulturális örökségé16 Dunakeszi Polgár

nek ápolása, s ennek folyományaként
a kulturális önazonosság megerősítése.
E fontos alapvetések nyomán többek között közösen felmérik az esetleges nemzetiségi óvodai nevelés
iránti igényt. Együttműködnek más
hazai és határon túli településeken
lévő német nemzetiségi iskolákkal
partner kapcsolatok kiépítésében. A
közös tevékenységbe bevonják a német szülői munkaközösség vezetőjét is. Időről időre közös kulturális és
hagyományőrző programokat szerveznek, s az iskola segíti a családtörténeti kutatást a városban élő német nemzetiségi családok körében.
Mindemellett a közös tevékenység
számos egyéb részletkérdését is tartalmazza az elnök asszony illetve az
iskola igazgatója által közösen aláírt

dokumentum. Az iskolarendszerű
nemzetiségi pedagógiai program kiegészítéseként, a további tudásgyarapítás céljából kötött Együttműködési
megállapodást az önkormányzat, az
iskola és a Dunakeszi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár részéről – melyet az
említett két szervezet vezetője mellett – Csonka Mária könyvtárigazgató írt alá. A kulturális intézmény
a maga sajátos eszközeivel szervez
a jövőben könyvtárlátogatást a gyerekkönyvtár bemutatásával, a Családi mese délelőtt keretében félévente
egyszer lehetőség lesz német nyelvű
mesék felolvasására s a nemzetiségi
hagyományokon alapuló kézműves
foglalkozásokra. Az osztályfőnök segítségével s a diákok közreműködésével dramatizált meséket, történeteket könyvtári rendezvény keretében
évente egyszer műsorra tűznek.
A továbbiakban tartalmazza a
megállapodás német nyelvű irodalmi művek, ismeretterjesztő- és
nyelvkönyvek beszerzését. Lehetőséget nyújt a könyvtár nemzetiségi témakörben, vetélkedők, ismeretterjesztő programok megtartására. A családtörténeti témájú kutatások anyagai bekerülnek a könyvtár
honlapján lévő adatbázisba. Mindemellett az együttműködés számos
technikai részletét is tartalmazza a
megállapodás, mely együtt az iskolai nemzetiségi oktatással új távlatokat nyithat a városunkban élő német
nemzetiségek kulturális és közösségi tevékenységének gazdagításában.
Katona M. István
A szerző felvétele

Edelénykerti Nemes
fedez. CAC tenyészszemlés.
Tel: 06-70-550-3710

Ha leérettségizik, szeretné megméretni magát egy országos tehetségkutatóban Szabados Alexandra

„Neked írom a dalt…!”
Amikor egy évvel ezelőtt elnyerte Dunakeszi különdíját a Dunakanyar hangja tehetségkutató versenyen, már sejteni lehetett, hogy Szabados Alexandra még sokra fogja vinni. Az ifjú énekes azóta már
túl van első saját dalainak megkomponálásán, tucatnyi koncerten, és lelkesen készül a folytatásra.

E

gyre több a tehetségkutató, egyre több
az ott feltűnt, majd
nagy hirtelen eltűnt
énekespalánta. Csak nagyon
kevesen tudnak megmaradni
a pályán, és még kevesebben
érik el azt, hogy saját dalaikból saját cd-jük jelenjen meg.
A Dunakanyar hangja tavaly Dunakeszi különdíját elnyerő Szabados Alexandra jó
úton jár ahhoz, hogy megmaradjon a pályán. Sőt, nemcsak megmaradjon, sikeres
is legyen. Túl van már tucatnyi koncerten a Dunakanyar
Hangja turnéval, valamint
számos fesztiválon lépett fel
már a régióban. Jelenleg saját
dalait írja, melyekből egyet
már stúdióban is rögzítettek.

„Saját magam szerzem a zenét, írom a szöveget. Hat évig
zongoráztam, most pedig gitározom, így a zene mindig is
közel állt hozzám. Négy saját
dalom van már készen, sőt az
egyiket a párom és egy barátja segítségével már stúdióban
is rögzítettük” – árulta el a
jövő évben érettségiző fiatal,
csinos lány.
Ám addig sem unatkozik,
hiszen keresik koncertajánlatokkal. A bulikon nagyon
kedvelik, van, hogy zenei alap
segítségével lép fel, de van,
hogy inkább a gitárjával kíséri saját énekét.
„Már nem egyszer előadtam a saját dalomat a koncerteken, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a kö-

Ha Május 1.,
akkor Majális

Tavaly Szabados Alexandra
nyerte Dunakeszi Különdíját
zönségtől. Volt, hogy az R-Go
előtt léphettem fel, ami hatalmas élmény volt a számomra”
– ecsetelte Alexandra.
Ám nemcsak a tehetségével kufárkodik jól, a különdíjért kapott értékes, kulturális
élményekre fordítható utalványát barátai, édesanyja és
párja megajándékozására fordította.
„Voltunk belőle koncerten,
színházban, a barátommal elköltöttünk egy kétszemélyes

vacsorát egy hajón, illetve
többedmagammal ellátogatunk majd rövidesen a Láthatatlan kiállításra is. Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk” – jelentette ki a zenészénekes hölgy.
Alexandrának nagy tervei
vannak a színpadon, és azt
megfogadta, ha leérettségizik,
mindenképpen szeretne részt
venni egy országos tehetségkutatón.
-molnár -

Ahogy azt már megszoktuk, idén is a megújult Katonadomb ad
helyet a Városi Majálisnak. Az ugrálóvárak és kirakodó vásár
mellett egész napos színpadi program várja az érdeklődőket, az
Önkormányzati sátornál pedig ingyen lufit kapnak a gyermekek.
Mindenkit várunk szeretettel! Dunakeszi Programiroda
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A Költészet Napjára…
„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. „

József Attila szavai ezek.
Azé a József Attiláé, aki a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, akinek születésnapján immár 51 esztendeje április 11-én ünnepeljük a Költészet napját. Azt a
napot, amely nagyon félő, a fiatalság számára már egyre
kevesebbet mond.

Az sms-sek, a közösségi portálok nyelvezete már a normális magyar beszédet is lassan háttérbe szorítja. Az irodalom, a vers, az olvasás lassan kihalóban, pedig bőven lenne kire büszkének lennünk. A magyar történelem szerves részeit képezik legnagyobb költőink, akiknek örökbecsű sorai a világegyetem legvégső pillanatáig
mutathatják számunkra a követendő utat.
A sokat emlegetett Balsors, amely oly régen tép, a Dunán úszó dinnyehéj, a Párizsba beszökő ősz, vagy éppen
az a táj, amely az itt élők számára nem térkép.
Valaha ezek mindenki számára azonnal elárulták írójuk nevét, a vers címét. Mert az irodalom, a vers és az
olvasás szeretete a mindennapok fontos része volt. Manapság már az is nehézséget okozott sokaknak, hogy az
egyik közösségi portálon egy kedvenc versét megossza.
A könyv, az olvasás mintha kezdene az enyészetté, a
múltunkká válni. Pedig a magyar irodalomnak és költészetnek igenis van jelene. És főleg jövője.
De sose feledkezzünk meg a legnagyobbakról, akik feltették egykor a kérdést, hogy rabok legyünk-e vagy szabadok. Akiket kizárt az egyetemről annak fura ura.
Vagy aki éppen a Mamára gondolt, aki helyette a dagadt ruhát vitte a padlásra, vagy arra a hazára, mely egyben bölcsője és sírja is, mely ápol és eltakar.
Mert nélkülük, munkásságuk, a költészetük nélkül ma
jóval szegényebbek lennénk…
- Molnár -

FLORÁLIA

Római kori tavaszköszöntő mulatság Dunakeszin
Mindnyájan nagyon várjuk már az igazi tavaszt. A téltemetés és tavaszköszöntés sokféle hagyománya ismert. Az egyik ilyen a Florália, mely a római kor tavaszköszöntő mulatsága volt. Ennek jegyében a Dunakeszi Tankerület - a TÁMOP 3.1.4. B-13/1-20/3-001 projekt Partnerség és hálózatosodás
moduljának keretében – nagyszabású közösségi eseményt szervez 2015. április 18-án (szombaton)
11-14 óra között Dunakeszin a Duna-parton.

E

zen a tankerülethez tartozó települések iskolái – Dunakeszi, Fót, Göd és Csomád
– olyan zenés, táncos és történelmi bemutatókkal, közösségformáló játékokkal, múzeumpedagógiai
és drog prevenciós programokkal
várják a résztvevőket, melyek tanulságos és szórakoztató formában
felhívják a figyelmet az új típusú
(úgynevezett dizájner) drogok veszélyeire, s ízelítőt adnak a közösségi programok nagyszerű hangulatából azoknak a fiataloknak, akik
eddig kevésbé voltak aktívak ezen a
területen. A programok helyszínei
a Dunakeszi Gyermeküdülő, a Katonadomb és a Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd területe.
Minden iskola résztvevő és egyben egy-egy program gazdája is. A
szülők és más civil segítők is igyekeznek emlékezetessé tenni ezt a
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néhány együtt töltött órát. Csakis rajtunk múlik, hogyan érezzük magunkat. Mert egy ilyen rendezvényt sokféleképpen meg lehet
szervezni. De csak egyféleképpen
szabad: együtt, közösen, közösségben.
Jól akarjuk érezni magunkat,
példát adva ezzel: ezt így is lehet.

Florália

Római kori
tavaszköszöntő mulatság
2015. április 18., szombat 11-14 óráig
Programok:
- Virág és gyümölcs áldozatok elhelyezése zenével és tánccal a Kikötő-erődnél, Flóra istennő tiszteletére, Göd, Fót és Csomádról érkező kedves vendégeink részvételével
- Ókori ünnepi játszóház, múze-

umi programok, kézműves vásár,
korhű divatbemutató a Duna-parti gyermeküdülő területén
- Légiósok bemutatója, művészeti
csoportok zenei kíséretével, a részt
vevő települések bemutatkozása,
színes műsorral
- Jelmezes ügyességi játékok, Ókori mini olimpia, Lucullusi lakoma,
sárkányhajózás, rabszolga gálya,
vízi kalandok
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A szervezők

A mozgás sok mindenre orvosság Akit rabul ejtett a sárkány…
Pár hónapos volt, amikor a
városba költözött a szüleivel. Hétévesen szállt vízre
először, és örök szerelem
lett belőle. Élete immár
végleg a Dunához kötődik,
a helyi Sárkányhajó Egyesület titkára. Szlávik Csaba
édesapja nyomán vált Dunakeszi vízisportjának egyik
kulcsfigurájává.

Noha korábban a főváros nagy szerepet játszott az
életében, a férjével együtt 2008-ban elhatározták, kiköltöznek Dunakeszire. Megtetszett nekik a város, a
Duna-part, valamint az itt megismert életforma. Vállalkozóként és gyógytornászként dolgozó Csarnai
Mariann szeret itt lakni, bár el tudna képzelni több
zöld területet, parkot lakóhelyén.
– Ha három dolgot kellene mondania arról, hogy miért hagyta el
Dunakesziért a fővárost, mi lenne az?
– Amikor a férjemmel 2008-ban
kiköltöztünk Dunakeszire, elsősorban az döntött új otthonunk kiválasztásában, hogy barátságosnak,
jó hangulatúnak találtuk már akkor a várost, nagyon szép volt a Duna-part, és mivel mindketten Budapesten dolgoztunk, így a jó közlekedési lehetőségek is sokat nyomtak a latba.
– Autó vagy inkább a tömegközlekedést használják szívesebben?
– Mindkettő, ugyanis amíg az
autót inkább én használom, addig a férjem a távolsági járattal kényelmesen bejár a munkahelyére. Azonban azt nem titkolhatom,
hogy a városon belül az utak állapota is hagy némi kívánnivalót
maga után, hisz sok helyen nem
túl „zökkenőmentes” a közlekedés és a helyi járatokis közlekedhetnének gyakrabban, hiszen egy
negyvenezres városnak ez egy fontos szükséglete lenne. Akárcsak a
több kulturáltszórakozóhely, étterem, valamint olyan gyermekbarát
helyek, ahova az egész család elmehet pár órát eltölteni.

– Lehet, hogy helyi járat nem sok
található a városban, viszont bicikliút annál több…
– Mivel mi a férjemmel sokat
kerékpározunk, így ennek kifejezetten örülök. Alkalmanként ös�szekötjük a kellemest a hasznossal, azaz kitekerünk a Duna-partra, majd az ott található éttermek
egyikében eszünk néhány finom
falatot.
– Gyógytornászként dolgozik.
Netán az egészségügyben?
– Nem, a vállalkozásomban dolgozom gyógytornászként is. A
Családi Mókavár Mozgás-Élmény
Centrumban kismama tornát, baba-mama tornát, ovistornát, anyukáknak gerinctornát tartok, de
egyéni gyógytornára is van lehetőség mind gyermekek, mind felnőttek számára különböző mozgásszervi elváltozásokban, megbetegedésekben. Nagyon sokan járnak
hozzám, és azt tapasztalom, hogy
az anyukák nagyon jó közösséget alkotnak. Akárcsak én és a férjem, ők is szeretnek itt lakni, és abban is egyetértünk egymással, hogy
több zöld területre lenne szüksége a
már-már túlzsúfolt városnak, lakóparkoknak.
- molnár -

– Azt hiszem Önnel kapcsolatban
bátran kijelenthető, szinte a teljes
eddigi élete Dunakeszihez kötődik…
– Ez kétségtelen tény, hiszen a szüleim 1975-ben költöztek ki Angyalföldről a településre, amikor én még
pár hónapos voltam. Akkoriban még
a Barátság úti lakótelep helyén kukoricás és lóistálló volt, és ha ezt manapság valakinek elmesélem, el sem
akarja hinni. Úgy vélem, megtestesítője vagyok annak a városlakónak,
aki látta mivé vált Dunakeszi szinte a
nulláról indulva.
– Ha nem titok, akkor árulja el, a
szülei miért költöztek ki a fővárosból?
– Édesapám kajakedző volt,
és akkoriban a Ganz-Mávagban
edzősködött. Amikor kiköltöztünk
Dunakeszire, egyből nekiállt, hogy itt
is kiépítsen egy kajakos klubot. Talán
nem tűnik szerénytelenségnek, de állítom, nagy szerepe volt abban, hogy
a városban elindult és ilyen szintre emelkedett a vízisport. A munkája hatására rengeteg gyerek kezdett el
kajakozni, engem például hétévesen
ültetett bele először egy hajóba. Ott, a
Duna partján és a folyón haladva szívtam magamba ezt az életformát.
– A sport mindig fontos szerepet
játszott az életében?
– Igen. Amikor abbahagytam a
versenyszerű kajakozást, elmentem focizni a Magyarságba. Ráadásul sporttagozatra jártam a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába, míg manapság a Dunakeszin működő Sárkányhajó Egyesület titkára
is vagyok, akinek fontos, hogy amikor csak tud, evezőt ragadhasson a
kezébe.
– A családja miként tolerálja ezt
az életmódot?

– A kislányom négy éves, de már
tapasztalt „profinak” számít a sárkányhajósok között, hiszen kétévesen ült hajóba először, míg a feleségem, akinek életében a sport kevesebb szerepet játszott, mára ő is aktívan sportol és tevékeny résztvevője
az egyesület életének.
– Ha már szóba került a sárkányhajó. Bemutatná ezt az egyre sikeresebb sportágat pár mondatban?
– Ez egy olyan sportág, aminek
amatőr, tömegsportként űzhető változatához nem is kell nagy tudás,
mindössze 20-30 perc után már bárki evezhet is. Maga a sárkányhajó egy
13 és fél méteres hajó, amelyben a két
vezérevezőssel együtt húszan ülhetnek, és az ütemet az elöl ülő dobos, az
irányt a hátul ülő kormányos biztosítja. Egyre népszerűbb sportág, a fiatalok körében nagy sikerrel rendezzük meg a sulik sárkányversenyét.
Tavaly jegyezték be az egyesületünket, jelenleg már ötven taggal rendelkezünk.
– A Dunát kedvelő emberként,
gondolom, kifejezetten örül annak,
miként újul, szépül folyamatosan a
folyó partja…
– A Duna-part abszolút kezd méltóvá válni egy fantasztikusan fejlődő
városhoz. Rengetegen keresik fel, és
azt vettem észre, a Dunakeszin élők
egy része most kezdi csak felfedezni,
milyen értékei vannak a városnak.
Nagy örömömre szolgál a kajak-kenu szövetség és a helyi önkormányzat által finanszírozott új Csónakház
megépítése, ami a település kajakosaié lesz, míg tervezés alatt áll már a
városi Csónakházépítése, amit elsősorban a szabadidő-, és a tömegsport
számára hoznak majd létre.
- molnár -
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Művészeti iskolás növendékek versenysikerei
A képzeletbeli dicsőségtáblán már számos növendék neve szerepel, akik különböző zenei versenyeken elismerésre méltó helyezéseket értek el a Farkas Ferenc Művészeti Iskola színeiben. A közelmúltban újabb szép sikerekkel
gyarapodott a dicsőséglista.

A

VIII. Maros Gábor országos ütőhangszeres szólóés duóversenyen – melyet
a Győri Liszt Ferenc Zenei
Művészeti Iskolában rendeztek meg – Stefán Tivadar ütőtanár indította el tehetséges növendékeit. Immár harmadik alkalommal
vesznek részt ezen a megmérettetésen közösen a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeivel s eddig
is rangos eredményekkel büszkélkedhetnek. A közelmúltban lezajlott
versenyen a Farkas Ferenc iskola növendékei közül Plesoczki Márton és
Szöllősi Boldizsár korcsoportjában
egyaránt második lett, Molnár Balázs különdíjat kapott és Stefán Tivadart tanári különdíjban részesítette a zsűri.
A IV. Nemzetközi Hegedűfesztiválnak a Törökszentmiklósi Kodály
Zoltán alapfokú Művészeti Iskola
adott otthont. A rangos mezőnyben,
korcsoportjában Farkasházi Anna –
Dobai Szabolcs hegedűtanár növen-

déke – bronz minősítéssel szerepelt.
A Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a
XIII. Országos gitárversenynek. Művészeti iskolánk növendéke, Horváth
Bálint – Madarász József tanítványa
– a döntő második fordulójáig jutott
el versenyprogramjával.
Sikert sikerre halmoztak az Et Vie
Danse Táncstúdió és Táncegyüttes tagjai. A városunkban is rendkívül népszerű társulat Nagyné Szöllösi Márta művészeti vezető irányításával készült a közelmúlt két versenyére. A Modern Tánccsoportok

Nagyné Szöllösi
Márta művészeti
vezető és
tehetséges
tanítványai Alapfokú
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Farkasházi Anna
Magyarországi Szövetsége által szervezett Tavaszi Kupa Országos bajnokságon kortárs szólóban, junior
korcsoportban Hodossy Petra első,
Kónya Tímea harmadik helyen végzett. Duóban Hodossy Petra és Vándor Eszter második helyezést ért el.
Csoportban is nagyon eredményesen szerepeltek, Masquarade című
számuk is első helyezett lett. Formációban három első és három második helyezést szereztek a lányok. Egri
Luca szólójával gyermek korcsoportban országos bajnok lett.
Egyébiránt Kónya Tímea a

Molnár Balázs

Connector nemzetközi táncversenyen szólóban első helyezést ért el.
Elismerésre méltó eredményekkel
büszkélkedhetnek a Területi Kvalifikációs versenyen is. A kezdő korcsoportban két első, egy harmadik
és két negyedik helyet szereztek meg,
míg a középhaladó csoportban indulók öt első, két második egy harmadik és két negyedik helyezéssel, valamint egy különdíjjal térhettek haza.
A sikeres kvalifikáció után a májusban megrendezendő Magyar Bajnokságra készül a csoport, és ha ott
is sikeresen szerepelnek, képviselhetik városunkat és hazánkat az Európa bajnokságon, 2015. június 25-28.
között Balatonfüreden.
Az együttes a közeljövőben több
alkalommal lép fel a városunkban.
Így a Florália tavaszünnepen, április 18-án, ezt követően a Majálison,
majd az augusztus 20-i János vitéz
előadáson városunk főterén lesznek
láthatók.
Elismerés illeti a zeneiskola dicsőségét tovább gazdagító növendékeket.
Katona M. István
A szerző felvételei és archív

VOKE József Attila Művelődési Központ

Április – május havi program
Április 22. szerda
A Nyugdíjas Kiránduló Klub nagy
kirándulása Visegrádra, Mátyás király
emlékének adózva:
Királyi Palota, Salamon torony,
Fellegvár
Április 24. péntek 18 óra
Fekete Géza Dezső szobrászművész
kiállításának megnyitója
Április 24. péntek 19 óra
Kesző együttes táncháza
Belépő: 500.-Ft
Április 26. vasárnap 16 óra
Jótékonysági műsor kárpátaljai
magyarok javára
Fellépők: Szvorák Katalin és
Dinnyés József
Április 29. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Tájékoztatás a nyugdíjrendszerről.
Előadó: Dr. Veres Gábor a Központi
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője
Április 30. csütörtöktől – Május 3.
vasárnapig 9-13 és 14-18 óráig
Baranyai János Vasútbarát és
Modellező Klub Veresegyház
Vasútmodell kiállítása
Jegyárak:
Felnőtt: 700.-Ft
Diák/Nyugdíjas/Vasutas igazolvánnyal:
500.-Ft
Családi: 2.000.-Ft

Május 6. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Anyák Napja.
Kerek születésnaposok köszöntése.
Műsor, tánc, vacsora, tombola.
Május 7. csütörtök 19 óra
Pokoli/Angyali történetek
Vujity Tvrtko előadása
Belépő elővételben: 2.500.-Ft
Helyszínen: 3.000.-Ft
Május 11. hétfő 10:30 óra,
Május 12. kedd 10:30 és 14:30 óra
Cakkumpakli Színház bérletes előadása:
„Ellenségből barát”
Előadásonkénti jegyár: 800.-Ft
Május 13. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Ócsa-Bazilika, Tájház-Babamúzeum,
Tanösvény, híres ócsai pincesor
Május 14. csütörtök 18 óra
A Bárdos Lajos Általános Iskola
Gálaműsora
Május 15. péntek 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Gálaműsora
Május 15. péntek 19 óra
A Kesző együttes táncháza
Belépő: 500.-Ft
Május 16. szombat 9-13 óra
Bababörze

MYSTERY GANG koncert a VOKE JAMK-ban
2015. május 9-én a Mystery Gang ad koncertet a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.).
A helyi kötődéssel is rendelkező zenekar
közel kétórás koncerttel készül erre a napra.
Az estén a 2014-es Eurovízió - A Dal című
műsorból ismerős Játssz még jazzgitár! daluk mellé válogatnak a nemrégiben megjelent Hello-Hello című lemezükről is, illetve olyan rockabilly slágerekre is rophatjuk, mint a Megőrülök érted vagy a
Woodoo Doll. Jól értesült forrásunk szerint a fiúk a koncerten kisorsolnak a
nézők között egy személyre szólóan dedikált dobbőrt is, mely sok koncerten
át adott ritmust lendületes zenéjükhöz.
A zenekar tagjai: Egri Péter - ének, gitár, Paszinger Zoltán - nagybőgő,
Tamási László - vokál. A dunakeszi kötődésről pedig a koncert után dedikáláson személyesen is hallhatunk többet. Érdemes követni a Mystery Gang
Facebook oldalát, ahol a május 9-i dunakeszi koncert mellett más érdekességekről is rendszeresen hírt adnak.
Jegyek a helyszínen elővételben 2.000, a koncert napján 2.500 Forintos áron
kaphatók.
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Egyedülálló küldetést teljesítenek egy
dunakeszi Óvoda kezdeményezésével…
...és velük összefogással, a Kincsem Sziget óvodások szülei, pedagógusai és a kezdeményezést támogató vállalkozások, magánszemélyek. Hogy miért?

V

an két intézmény.
Két,
gyerekekkel
foglalkozó
intézmény. Egy óvoda és
egy gyermekotthon. A különbség szemmel látható közöttük. De az egyik fél nem láthatja. Majd meglátjuk, mondta a vak is… Csak azért merek
ilyen szófordulatokkal élni,
mert saját szememmel láttam,
hogy hogyan is élnek a vakok.
Ők nem olyan tragikusan élik
meg a szemük világának hiányát, mint ahogy azt a közvélemény sugallja.
– Az otthonban tett látogatásom előtt próbáltam magam
felkészíteni, arra, hogy az első
találkozás a sérült gyerekekkel nehéz lesz. Azonban az ott
tapasztaltak, lelkileg nagyon
megerősítettek. Az otthonban
élő gyerekek szemmel láthatóan boldogok közösségükben,
és úgy gondolom, hogy az őket
körülvevő szeretet példaként
szolgálhat valamennyi család
számára - fogalmazta meg érzéseit az estet támogató és segítő fővédnök Szijjártó-Nagy
Szilvia.
– Egy napot töltöttem a Vakok Batthyány László Gyermekotthonban és igaz, lelkileg
felkészítettem magam, hogy
kemény lesz vak, siket és fogyatékos gyerekek között dolgozni, az ovis korosztálytól
egészen a fiatal felnőttekig, de
az első találkozás mellbevágó
volt. A sokk után viszont hamar megszoktam közvetlen22 Dunakeszi Polgár

ségüket, kedvességüket, lelkesedésüket és alázatukat saját
állapotukkal szemben. Napokig gondolkodtam, hogy miért
nem kerültem mély letargiába
a tapasztaltak után… Majd rájöttem, hogy ott, közöttük én
voltam a fura, a különc. Ők,
a számukra legtermészetesebb közegben voltak, vannak
és lesznek. Ez az otthon „személyzetének” és Anna nővérnek köszönhető, akik arra tették fel az életüket, hogy ezeknek a súlyos és halmozottan
sérült gyerekeknek az életét
megkönnyítsék, ezernyi áldozatot hozva. Az élet az otthon
falain belül is vidám, csak talán kicsit máshogy. És ehhez
a vidámsághoz bizony rattan
kell, amiből kosarat fonhatnak
és fonál kell, amivel szőhetnek. Ugyanis a fő boldogságforrásuk az, ha alkothatnak. A
napi komfortjukhoz pedig bútor és speciális eszközök kellenek, hiszen elkészült az új épületszárny, ami üres - árulta el
benyomását az eseményt rögzítő Szanyi Sarolta.
És itt jön a történetbe az
óvoda. A Kincsem Sziget Óvoda elhatározta, hogy összefogással segít Anna nővéréknek,
és egy jótékonysági est keretein belül megpróbál minél több
emberhez eljutni. Ezzel lehetőséget adva az otthon gyermekei számára, hogy támogatások segítségével megkapják
a lehetőséget arra, hogy teljes
életet élhessenek.
Talán, ha több ilyen kezdeményezés lenne… ezt a mondatot sokféleképpen befejezhetném, de nem teszem. Meghagyom, hogy mindenki maga
játsszon el a gondolattal, hogy
mi lenne, ha…
A jótékonysági est fővédnöke Szijjártó-Nagy Szilvia,
az esemény házigazdája Németh Kristóf lesz. A rendezvényt biztosító helyszínen, az
Aquaworld Ramada Resortban neves sztárfellépők vállalták, hogy a gyermekotthonban
élő gyermekekkel közös produkciót adnak elő.
Köszönjük a jótékonysági
estet már támogató vállalkozásoknak és felajánlóknak.
Az Önök támogatására is
számítunk! Vakok Batthyány László Római Katolikus
Gyermekotthona
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A megyei rendőrök arca“
“

Ha ismeretlenül találkoznánk a Váci utcában, akkor azt gondolnám, hogy hazánk egyik népszerű modellje jön velem
szembe, akinek már messziről feltűnik elegáns megjelenése, divatos öltözéke, szépséget és kiegyensúlyozottságot
sugárzó arca. A kellemes személyiség nem más, mint Beluzsárné Belicza Andrea százados, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Ő a Pest megyei rendőrök „arca”, akit munkájáról, hobbijáról kérdeztük.
kájának eredményeiről. A szóvivői feladat
nagy szakmai felkészültséget és körültekintést követel meg tőlem, hogy a megyei
főkapitányság tevékenységéről, kollégáim
mindennapi munkájáról tényszerű és hiteles tájékoztatás jelenjen meg az újságokban, a napi híradásoknak.

Szóvivőként
a nap 24 órájában
készenlétben kell lenni
– Miért választotta a rendőri hivatást?
A családban van, akinek példáját követte?
Egyáltalán hogyan indult a rendőri karrierje?
– Nem készültem gyerekkoromtól rendőrnek... Alapvetően fiús beállítottságú
voltam már fiatal koromban is, de a közgazdasági szakközépiskolában még nem
gondoltam, hogy rendőr lesz belőlem. Főleg azt nem, hogy a bűnügyi szakterületen kezdem majd a pályafutásomat. A családban nincs rendőr. Az egész véletlenül
jött. Tetszett a hivatás, a szervezet és mire
észrevettem már fel is vettek Miskolcra, a
Rendészeti Szakközépiskolába. És onnan
már nem volt visszaút, csak előre a főiskola
és a bűnügyi szakterület felé, amit nagyon
megszerettem... Budaörsön dolgoztam jó
pár évig bűnügyi vizsgálóként, de mellette
helyi szinten már intéztem a sajtóval kapcsolatos feladatokat is.
– Ezek szerint ön szeretett volna szóvivő
lenni vagy felettesei „bíztatták”?
– Is-is, hiszen nagyon örültem, amikor
2003-ban az akkori megyei rendőr-főkapitány felkért, hogy erősítsem a sajtósok csapatát. Azóta itt dolgozom a főkapitányságon.
– Milyen érzés Pest megye rendőreinek
munkájáról hírt adni, beszámolni az országos vagy helyi sajtóban?
– Nagyon szeretem a munkámat, amit a
mai napig is szívvel-lélekkel csinálok. Változatos, ugyanakkor nagyon felelősségteljes is, hiszen én közvetítem, én adok hírt
a nagyvilágnak kollégáim kitartó mun-

– Ehhez adottak a szakmai, szervezeti
feltételek?
– Jó érzéssel mondhatom, hogy igen, hiszen Pest megyében egy nagyon jó csapat
dolgozik. A vezetők és a beosztott kollégák egyaránt segítik a munkámat. Mindannyian tudják, hogy a jó külső kommunikáció elengedhetetlen feltétele a jól működő belső kommunikáció, a gyors és széles körű tájékoztatás, ami nálunk megvan.
Nem túlzok, ha azt mondom: egy mindenkiért, mindenki egyért.
– Hogyan készül a napi feladatokra, hiszen nem egyszer súlyos balesetekről, családi tragédiákról is tájékoztatja a sajtót,
a közvéleményt? Előfordul, hogy egy-egy
tragédia kommunikálása magánemberként is megérinti?
– A feladatokra napi szinten már korán reggel elkezdem a felkészülést. Még a
munkába indulás előtt átnézem az interneten megjelent híreket és az ügyeleten keresztül tájékoztatást kapok az előző 24 óra
eseményeiről is. Fél nyolckor már úgy megyek be a főkapitány úrhoz, hogy megbeszéljük azokat a híradásokat, amelyekre reagálnunk kell és áttekintjük azokat az eseményeket, amelyeket érdemes megjelentetnünk a rendőrség internetes oldalán.
Természetesen a kiemelt bűncselekmények, családi tragédiák, halálos áldozatokat követelő balesetek engem is megérintenek, de az évek során meg tanultam ezeket
kezelni. Szerénytelenség nélkül mondom,
hogy tudok minden eseményről hitelesen kommunikálni. De a szóvivő is ember,
vannak érzései és véleménye is.

„Civilemberként”
szeretem felfedezni
a nagyvilágot
ciója inkább felpörget, mint stresszel. De a
munka mellett rendszeresen szakítok időt
a családommal töltött közös programokra.
Gyakran megyek moziba vagy játszom a 10
éves kisfiammal. Sportolok, olvasok, Dunakeszi lakosként szívesen megyek le családommal a Duna partra, nagyon kedvelem
az elénk táruló gyönyörű természeti és épített környezetet. De az igazi nagy „szerelmem” a motorozás! A családban mindenki motorozik. Kikapcsol, ha felülök a motoromra. Sokkal nagyobb szabadságérzetet
ad, mint az autóvezetés. Nyáron azonban
van két-három hét, amikor elutazunk külföldre és akkor igazán ki tudunk kapcsolódni. Ott nem csörög a telefon…
Vetési Imre
(Másodközlés:
Megjelent a Dunakanyar Régió
2015. április 2-i lapszámában)
A legnagyobb élményt
a közös családi nyaralások
jelentik számomra

– A Pest megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivőjeként gondolom, a nap 24 órájában készenlétben kell lennie. Bizonyára ez
nem kis leterheltséggel, és talán stresszel is
jár… Hogyan tud kikapcsolódni, feltöltődni? Van-e kedvenc hobbija?
– Valóban 24 órában elérhető vagyok hétvégén és hétköznap egyaránt. És soha nem
tudom, hogy mi történik 10 perc múlva és
hová kell esetleg egy helyszínre mennem. A
stresszt jól tudom kezelni, a feladatok motiválnak. Egy-egy kiemelt ügy kommunikáDunakeszi Polgár 23

Pedagógus továbbképzésen voltam a jeruzsálemi Jad Vasemben
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben egyhetes izraeli tanulmányútra és továbbképzésen való
részvételre ír ki pályázatot pedagógusok számára a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetbe. 2014 novemberében nyertes
pályázóként vettem részt a Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskola pedagógus-továbbképzésén.

A

pályázat célja segíteni a pedagógusokat a
holokauszt oktatásában és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben
a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a
témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek
hasznosításával.
Az egy hét alatt mindem nap
más központi témával foglal-

Tel Avivi tengerpart útban Jaffara

koztunk. Előadásokat hallgattunk a történelmi tényekről, különböző megközelítéseken, értelmezéseken keresztül
a holokausztról, antiszemitizmusról, szövetségesekről, végső megoldásról, igazságszolgáltatásról.
Találkoztunk magyar túlélőkkel is. Személyes sorsukon
keresztül láthattuk, hogyan vezetett az út a kirekesztéstől a
munka-és koncentrációs táborokig. Fennmaradt naplókon
keresztül nyertünk bepillantást a gettók mindennapjaiba.

Háttérben az óváros
- a Sziklamecset

Emlékezetes beszámolót hallgattunk a földalatti cioinista ifjúsági mozgalom egyetlen élő
tagjától, vezetőjétől, aki szintén
magyar.
A holokausztoktatással kapcsolatos módszertani órákon
ötleteket adtak a téma tanításához a különböző korosztályok
számára.
Ahol a szó már nem elég,
Holokauszt a zenén, a képzőművészeten és az irodalmon
keresztül, egy újabb aspektusból nézve mutatta meg a téma
kibontását.
Egy idős magyar túlélő idegenvezetésével is sétáltunk az
Óvárosban, ismerkedtünk a
város kultúrájával, történelmével. Péntek délután elsétáltunk
egy közeli zsinagógába Shabbat
esti Istentiszteletre, ahol a közösség ereje ránk is nagy hatást
gyakorolt. A szállodába vis�szatérve shabbati vacsorán vettünk részt. Kiegészítő prog-

ramunk nagyon várt napja
volt a szombati kirándulás Tel
Avivba és Jaffara, ahol egy arab
étteremben ebédeltünk.
A képzés zárásakor elhangzott egy kérdés: „Mit kaptunk
a képzésen, mit viszünk haza
képzeletbeli hátizsákunkban?”
Kaptam nagyon sok érzelmet,
nyomasztóakat és felemelő-

eket egyaránt. Megtanultam
egy szemléletmódot, miszerint
mindent a körülményekbe helyezve vizsgáljunk. Emberi történetként tanítsuk! Beszéljünk
arról, milyen volt a zsidók élete, mielőtt áldozatokká váltak!
Ne kérdezzük: Te mit csináltál
volna? Léteznek „választhatatlan választások”. Gyarapodott
történelemtudásom, megértettem összefüggéseket, mi történt, hogyan történt, miért történt.
A képzést nagyon hasznosnak tartom. A feledhetetlen
személyes élményeken túl az
alapos módszertani képzés biztosítja, hogy a tanultakat alkalmazni tudjam iskolai munkám
során. Minden pedagógusnak
csak ajánlani tudom függetlenül attól, hogy milyen szakos.
Petőné Herman Noémi
a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa

MEGHÍVÓ!
Óvodánk „A Vasút a gyermekekért”
Alapítványi Óvoda – volt MÁV ovi –
2015-ben ünnepli 40 éves évfordulóját!
Szeretettel várjuk régi Óvodásainkat, Szüleiket
2015. május 29.-én 14.00 – 18.00 óráig
tartandó Ünnepségünkre.
Tervezett programok:
14.00 Regisztráció, kiállítás megtekintése,
emlékek felidézése, beszélgetés
16.00 Ünnepi műsor
Kérjük, április 30.-ig jelezzék:
- Részvételüket a 06 27/546-335 vagy 546-336-os
telefonszámon, illetve az
info@vgya-ovi.hu e-mail címen,
- Ünnepi műsorban való szereplési szándékukat,
- Büszkeségeink témakörhöz oklevél, érem, kitüntetés,
saját készítésű alkotások, versek, prózák bemutatását,
- Kiállításhoz ovis emlékeiket, fénykép,
rajz, stb. felajánlásaikat.
Büfénkben ovis finomságokat kóstolhatnak!
Örömmel várjuk a találkozást!
„Kicsik és Nagyok” nevében
Seprényi Zoltánné Óvodavezető
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Több mint ezren rótták a köröket

Óriási siker volt az idei Fut a Keszi

Idén is az óvodások versenyével
kezdődött a Fut a Keszi
A tavalyinál is nagyobb sikert hozott a március 29-én rendezett
Fut a Keszi tömegsport verseny, melynek több mint ezer résztvevője idén is a repülőtér kiváló talaján rótta a köröket.

A

Dunakanyar egyik legnagyobb tömegsport versenyét idén is Dunakeszi
Város Önkormányzata rendezte,
melynek köszönhetően a futás szerelmesei díjmentesen indulhattak a
Fut a Keszi „futógálán”.
Gyönyörű napfényes időben rajtoltak el a futók, akik életkorúk és
állóképességüknek megfelelően a
2,5 km-es vagy az 5 km-es távot teljesítették. A futók népes táborában
ott voltak egykori kiváló sportemberek, közismert pedagógusok, diákok, a városi önkormányzat vezetői; Dióssi Csaba polgármester három gyermekével, Erdész Zoltán
alpolgármester kisfiával és kislányával, Tuzson Bence országgyűlési képviselői is kisfiával együtt futott. Az önkormányzati képviselők közül Csoma Attila és Lukácsi
Bálint is teljesítette a kirótt penzumot. A Fut a Keszi idei 1109 résztvevője közül a helyiek mellett többen érkeztek Budapestről, Fótról,
Gödről, Sződligetről, Vácról, Veresegyházról, Őrbottyánról, Budakalászról és Budakesziről is.
Öröm volt látni, a sok-sok fiatalt, az együtt futó családokat,
nem kevesen még kedvenc kutyájukat is magukkal hozták a vasárnap délelőtti remek programra. A
sok-sok „egyéni hős” közül a legnagyobb tapsot a Dunakeszin élő
80 éves Kiss György kapta, aki néhány napja teljesítette a Balaton
Szupermaratont is.

Kijárt az elismerésből és a tapsból a szervezőknek is – Seltenreich
József sportigazgató, Dunakeszi
Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, és helyi kommentátornak is kiváló Bíró Györgynek és Barátainak
– akik idén is remek előkészítéssel, nagyszerű rendezéssel járultak
hozzá a Fut a Keszi sikeréhez.
A férfi 5 km-es verseny abszolút
győztese Csáki Ákos Péter lett, aki
00:17:31 perces idejével így megnyerte a férfi 5 km-es távot is. Második helyen Fazekas Csaba végzett, míg a dobogó harmadik fokára Kovács Márton állhatott fel.
A nők 5 km-es versenyét Szabó
Cintia nyerte, másodikként Mészáros Márta, harmadikként Asztalos
Réka ért célba.
A résztvevők a futás lélekemelő élménye mellett értékes ajándékokkal intettek búcsút egymásnak
a szponzoroknak köszönhetően.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

Tuzson Bence
és kisfia

Erdész Zoltánék
is teljesítették
a távot

A 80 éves
Kiss Györgynek
gratulál
Dióssi Csaba
polgármester

A gyönyörű
időben több
mint ezren
futottak a
repülőtér kiváló
talaján
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Nemzetközi Military verseny Dunakeszin – Május 29.-31.

Rio a cél az Alagi lóversenypályán!
Dunakeszi május utolsó hétvégéjén ismét nagyszabású sporteseményeknek lesz a házigazdája. A lóversenypálya tulajdonosa, a Kincsem Nemzeti Kft. immár harmadik alkalommal látja vendégül hazánk és a régió legjobb military lovasait.

A

z olimpiai indulás reménye, a változatos akadálypálya és a kiváló talaj Nyugat Európából is
számtalan lovast csábít Dunakeszire. Az előzetes nevezések alapján a
négy nemzetközi kategóriában, kilenc ország közel nyolcvan lovasa
kezdi meg a küzdelmet a pénteki díjlovagláson. A verseny leglátványosabb versenyszámának a szombati
terepverseny ígérkezik. A rögzített
és sokszínű ugrások hatalmas feladatot jelentenek lónak és lovasnak
egyaránt. Új akadályok épültek, ám
vélhetően idén is a nagy vizes kombináció lesz a legnépszerűbb ugrás,
melyet kétszer kell teljesíteniük a lovasoknak. A verseny harmadik napja díjugrató feladattal és eredményhirdetéssel zárul. A legnehezebb kategóriában (CIC 3+++) a legjobbak
kvalifikációs pontokat gyűjtve egy
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lépéssel közelebb kerülnek a 2016os brazíliai olimpiához.
Ezt a helyzeti előnyt szeretné a
magyar válogatott is kihasználni.
– A legjobb csapattal indulunk!
– tudtuk meg Schaller Gábor olimpikontól és szövetségi kapitánytól.
– Tapasztalt lovasokból álló csapatunk van, akik élvezik a hazai pálya előnyét és a közönség bíztatását.
Úgy vélem, hogy Egyed László, a tavaly Alagon győző Szabó Orsolya és
a Tuska testvérek lehetnek a legjobb
teljesítményre képesek, de a fiataloktól is jó versenyt várok. Ausztriából és Németországból mindig jó
lovasok jönnek, de egyre erősebbek
a csehek és a hollandok is. Nem lesz
könnyű dolgunk a terepen, de bízom a csapatban és a közönség bíztatásában.
Kiváló családi eseménynek ígérkezik a szombati terepversenyen,

hiszen büfé, ingyenes póni lovaglási
lehetőség, állat simogató és arcfestés
várja a gyerekeket. Az eseményre a
belépés díjtalan.
Krebs András

A Military lovasaink
az olimpián
Az elmúlt negyven évben több nagy
korszaka volt a hazai military sportnak. A legjobb eredményt Moszkvában érte el a csapat 1980-ban,
Horváth Zoltán vezérletével a nemzeti csapat a negyedik helyen végzett. A nemzeti csapat ott volt 1992ben Barcelonában, majd a következő ötkarikás játékon Atlantában is.
A Herczegfalvi, Schaller, Sós, Tuska
összetételű csapat több magasabban jegyzett csapatot megelőzve a
középmezőnyben végzett.

Városi csónakház épülhet a Duna parton
Jelentős a lakossági igény

Az elmúlt hetekben megkapták a város polgárai azt az igényfelmérő lapot, melyben azt kérjük,
hogy jelezzék szükségesnek tartják-e a városi csónakház megépítését – tájékoztatta lapunkat
Seltenreich József sportigazgató.

S

zép számmal érkeztek, érkeznek az
e-mailek a sportigazgatóság részére, s ez alapján nyugodtan mondhatom, sokan
érdeklődnek egy ilyen lehetőség iránt. Sokan megadják a méreteket, típust
is, ez segítheti a tervezők
munkáját. Vannak, akik
személyes
tapasztalataikat is megosztották velünk, hogy máshol hogyan
működnek az ilyen létesítmények, mik lehetnek
a problémák, milyen módon lehetne még használhatóbbá tenni a csónakházat. Olyan érdeklődő is
jelentkezett, akinek jelenleg még nincs saját hajója,
de amennyiben ez a tároló

kiépül, esetleg venne, vagy
bérelne, ha lesz rá mód! –
osztotta meg tapasztalatait Seltenreich József.
A sportigazgató örömét és köszönetét fejezte ki a nagyarányú visszajelzésért, a hasznos javaslatokért, aki egyben kérte a téma iránt érdeklődők
türelmét. Mint elmondta, napjainkban még nem
tudnak konkrét adatokkal
szolgálni, hiszen - a beérkezett információkat is felhasználva – a tervezés kezdeti szakaszban van.
- Sokan kérdezik már az
árakat, s egyéb hasonló információkat, amiket csak a
megépült sportlétesítmény
átadása után tudunk korrekt módon meghatároz-

ni – tette hozzá Seltenreich
József sportigazgató, aki
így zárta nyilatkozatát: Minden érdeklődőnek, támogatónak, a vízi sportok
szerelmeseinek köszönjük
az eddigi együttműködé-

sét! Azon dolgozunk, hogy Sokak kedvence:
a lehetőségekhez mérten a a Duna part
legjobb, leghasználhatóbb
csónakház alakuljon majd
ki a dunakesziek örömére!
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress
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Pest megyében a DKUSE fiatal
asztaliteniszezői a legeredményesebbek
A Magyar Asztalitenisz Szövetség március 21-én a fővárosban rendezte meg a Reménységek Tornáját, melyen azok a versenyzők indulhattak, akiket 2014. január 1. után
igazoltak le a klubok. Az U10 és az U13 korosztályban a fiúk és a lányok egyaránt
asztalhoz álltak. A négy kategóriából kettőt dunakeszis versenyző nyert meg – tájékoztatott Lindner Ádám, DKUSE Asztalitenisz Szakosztály képviseletében.

A

z U10-es leány kategóriát Volentics Anna nyerte, a
fiúk U13 mezőnyében Kishegyi Ákos győzött. A 11 éves Vándor András az U13 kategóriában
a negyeddöntőig jutott, míg Őzse
Gergely feljutott a főtáblára és ott
a 16 közé jutásért szenvedett vereséget. A versenyre az egész ország
területéről mintegy 150 fiatal érkezett. A négy kategóriában lejátszott mérkőzések után büszkén állapíthattuk meg, hogy a verseny
legeredményesebb szakosztálya a
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE
lett – mondta Lindner Ádám, aki
beszámolt arról is, hogy az ország
legjobb 25 serdülő korú versenyző-
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je részére rendezett körversenyen
Lengyel Ádám a 20. helyen végzett a
budapesti Statisztika csarnokában.
A következő hétvégén rendezték
meg az utánpótláskorú versenyzők
Pest megyei bajnokságát, melyen
a DKUSE versenyzői közül Kishegyi Ákos és Volentics Anna az
újonc kategóriában győzött. Vándor András bronzérmet szerzett,
Őzse Gergely pedig a negyeddöntőig jutott. A serdülő leány egyéni kategóriában Szőke Borbála állhatott
fel a dobogó legfelső fokára, második helyen pedig Volentics Anna
végzett. Serdülő fiú kategóriában
Pável Attila révén bronzérem jutott
a DKUSE csapatának, a serdülő pá-

rosban a Lengyel Ádám/Pável Attila kettősnek sikerült a bajnoki címet besöpörnie, a Vándor András/
Tukora Marcell duó bronzéremig
jutott ugyanebben a versenyszámban. Az ifjúságiak között Lengyel
Ádám az egyéni számban harmadik helyen végzett, illetve a Lengyel/Pável kettős a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ifjúsági
páros kategóriában. Szőke Borbála az ifjúsági leány egyéni versenyszámban a második helyen végzett.
A Pest megyei Asztalitenisz bajnokságon a Dunakeszi Kinizsi
Utánpótlás SE lett a legeredményesebb megyei csapat.
(B. Szentmártoni)

házasságot kötöttek
2015. március hónapban

Nagy János – Németh Csilla
Máté Gyula – Gergely Edina
Ortmann Ádám – Udvari Dorottya

2015. március 11.
2015. március 13.
2015. március 14.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

Téli-nyári
gumi csere!

Kempo

Verók Péter tanítványai
ismét remekeltek

V

erók Péter 2 danos kempo mester tanítványai márciusban ismét remekül szerepeltek egy nagyszabású viadalon, melyen 22 csapat indult Esztergomban. A nyolc fős
dunakeszi csapat összetettben az előkelő harmadik helyen zárta a harcművészek rangos viadalát.
Mint arról Verók Péter beszámolt, az egyesület kiváló női és férfi versenyzői 7 arany, 5 ezüst, 1 bronz és egy 4. helyezéssel büszkélkedhettek a verseny végén.
Egyéni eredmények:
Keszei Mátyás: kata ezüst
Kiss Bence: kata arany, önvédelem arany, light arany
Juhász Zoltán: light bronz
Schmidt Szabolcs: light negyedik hely
Gyökeri Noémi: kata arany, önvédelem arany
Gyökeri János: kata ezüst, light ezüst
Gyökeri Ágoston: kata arany, light ezüst
Goldschmidt Balázs: kata arany, light ezüst.
Látva a fantasztikus eredményeket, mi mást is mondhatnánk
a mesternek és tanítványainak; sok szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

(B. Szentmártoni)

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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Közel ötszáz elsős vesz részt
az iskolai teniszoktatásban
Egyedülálló programot indított el a Dunakeszi Teniszklub és az önkormányzat
- Nagyon büszkék vagyunk az iskolai tenisz programunkra, melyet Magyarországon elsőként és eddig
egyedüliként a mi klubunk vezetett be a városi önkormányzattal együttműködve. Javaslatunkat felkarolta a KLIK is, és beépítették az általános iskolák első osztályosainak tanrendjébe. A széles körű
összefogásnak köszönhetően a város öt általános iskolájának mind a 18 első osztályának tanulóit
kéthetente – testnevelésóra keretében – az önkormányzat által biztosított autóbusszal hozzák a Dunakeszi Teniszklubba, akiket jól képzett edzőink oktatják a teniszezés alapjaira – tájékoztatott a 2014
októberében indult programról Bogyó Tamás.

A

klub vezetőedzője
elmondta, hogy decembertől már külön
programokat is indítottak azoknak a gyerekeknek,
akik gyakrabban, még intenzívebben, de már a klub keretein
belül is szeretnének teniszezni.
– A közel ötszáz gyermek közül mintegy százan jelentkeztek az intenzívebb teniszoktatásra, akikkel hatfős csoportokban foglalkozunk. Az iskolai teniszoktatásban résztvevő
18 osztályban megrendeztük
az osztály bajnokságot, melynek győztesei jutottak be az iskolai, majd a városi döntőbe,
ahol a kupák, serlegek mellett
egy teniszütő volt a fődíj.
A fiatalokkal egykori kiváló
játékosok, jó nevű edzők foglalkoznak, akik között a klub
legújabb büszkesége az olimpi-

ai bajnok labdarúgó Szűcs Lajos és a kétszeres Kossuth-díjas színművész Pécsi Ildikó fia,
Szűcs Csaba. Az egykori neves első osztályú játékos három évig volt, Temesvári Andrea játékos-utazóedzője, de ő
készítette fel Földényi Annamáriát is, aki 150. volt a világranglistán – újságolta örömmel Bogyó Tamás, aki beszámolt arról is, hogy egy osztál�lyal négy edző foglalkozik, ami
nagyon jó arány. – A minőségi oktatás érdekében fontosnak
tartottam ezt az igencsak egyeA városi iskolatenisz
házibajnokság
iskolánkénti győztesei:
• Fazekas Mihály iskola:
Sós Bálint 1B
• Bárdos István iskola:
Hencz Kristóf 1E
• Széchenyi István iskola:
Wizkievicz Nándor 1D
• Kőrösi Csoma Sándor
iskola : Csepa Zétény 1B
• Szent István iskola:
Schmidt Alexander
Richárd 1B

dinek számító arányt bevezetni – tette hozzá.
Nagyon jó a „merítési” lehetőség, hiszen a félezer gyermek
között nem kevesen vannak,
akik jó érzékkel mozognak a
teniszpályán. Közülük mintegy
harmincan már képviselhetik Dunakeszit az április 11-ei
országos iskolai teniszbajnokságon a speciális mini pályán
sorra kerülő mérkőzéseken.
Bogyó Tamás szerint a gyerekek és szüleik számára kiváló
„útmutató” lehet az április 26.
és május 2. között a Magyarság

Sporttelepén megrendezésre
kerülő I. Nexon-Anthon Berg
nemzetközi ifjúsági tenisztorna, amely megmutatja, hogy tehetséggel, elszántsággal milyen
szintre lehet eljutni. Az eddigi
kiemelt támogatások mellett a
versenyre a város felújította a
négy öltözőt, így a Sporttelep
színvonalas keretek között várhatja a versenyzőket – Az európai torna ízelítőt ad majd abból, hogyan játszik egy nemzetközi szinten is jegyzett 15-16
fiú vagy lány. A mi kis „teniszpalántáink” megismerhetik a
korosztályos hazai élmezőny
legjobbjait is, akik teljesítménye, játéka reményeim szerint
sokak számára lesz követendő
példa – mondta optimistán a
fiatal szakember.
Vetési Imre

A városi iskolatenisz
házibajnokság városi
győztesei:
I. helyezett: Csepa Zétény
(Kőrősi Csoma iskola)
II. helyezett: Márton
Viktória (Kőrösi Csoma
iskola) (Bal oldali képen)
III. helyezett: Sós
Bálint (Fazekas iskola)
és Schmidt Alexander
Richárd
(Szent István iskola)

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió legnagyobb
példányszámú és legolvasottabb színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót! Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu
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FITTEN, EGÉSZSÉGESEN
Sokan idegenkednek a súlyzós edzésektől,
mondván „Túl nagy leszek”, „Nem szeretnék
nagy izmokat… Pedig a súlyzós edzés nem
csak erről szól, például segít a zsírégetésben és más nagyon pozitív élettani hatása
is van. A havonta megjelenő cikksorozat az
egészséges életmód és a sport alapjaival
foglalkozik a mindennapi olvasó számára.

7 fő érv a súlyzós edzés mellett
A súlyzós edzések pozitív hatásai 7 pontban:
1. Jobb közérzetért, depresszió ellen
Az edzések hatására jobb lesz a közérzetet.
Energikussá tesz, megteremti az egészséges önbizalmat, valamint jelentősen csökkenhet a depresszió esélye is.
2. Gyorsítja az anyagcserét és a zsírégetést
Egy órás edzés körülbelül 500 kalóriát!
éget el, miközben a száraz izomtömeg nő.
Egyszerre zsírégetés és izomépítés. A száraz izomtömeg növekedésével pedig felgyorsul a mindennapi anyagcsere.

3. Kisebb esély a cukorbetegségre
A súlyzós edzések hatására a szervezet
jobban hasznosítja a cukrokat. Kevesebb
mint fél év alatt edzés után már mérhető a
szervezetben a változás.
4. Szívbetegségek ellen, jobb keringésért,
vérnyomásért
A rendszeres súlyzós edzések jót tesznek
a keringésnek és jó hatással van a szívre. A
vér koleszterin szintje jobb lesz, valamint a
vérnyomás is alacsonyabb lesz.
5. Elkerülhető a jelentős csontritkulás
A csontritkulás során a csont tömörsége
megváltozik, távoznak az erősítő tápanya-

gok és könnyen törnek. Hat hónap rendszeres súlyzós edzéssel csak a gerincben 10
százalékkal javul a csont sűrűsége.
6. Erősödnek az ízületek
Nemcsak erősebb izmok, de erősebb kötőszöveteink és stabilabb ízületeink is lesznek.
7. Megemelkedik az erőszint
A mindennapi tevékenységek elvégzése is
könnyebbé válik. Edzéssel akár 50 százalékkal is nőhet az erőszint.
Juhász Ádám,
Fitness Akadémiát végző
Sportoktató (Testépítés-Fitness)

Karnyújtásra a bajnokság megnyerésétől
A Dunakeszi Kinizsi USE női kézilabda csapata a 2014/15-ös bajnokságnak azzal a nem titkolt céllal vágott neki Nyári József edző vezetésével, hogy a Pest megyei bajnokság megnyerésével kivívják a feljutást az NB II-be, ami az együttes teljesítménye alapján karnyújtásra van.

A

Birkás Anikó, a DKUSE
legeredményesebb játékosa

régóta óhajtott siker
érdekében a klub
vezetői a váci kötődésű, a szakmai
berkekben elismert Nyári József kezébe adták a „marsallbotot”, hogy a rutinos, nagy
tapasztalattal rendelkező egykori NB I-es és NBII-es játékosok és a feltörekvő, saját nevelésű fiatal tehetségekből egy
„harcképes”, a bajnokság megnyerésére alkalmas alakulatot
formáljon a DKUSE női csapatából.
A tapasztalat, a rutin, a fiatalok elszántsága párosult a
tudatosan felépített munkával,
aminek eredményeként Nyári
József „lányai” két fordulóval

a bajnoki rájátszás előtt – noha
egy mérkőzéssel kevesebbet
játszottak – vezetik a bajnokságot Százhalombatta előtt.
Nyári József bízik a csapatban, a játékosok győzni akarásában, amely jó esélyt ad ahhoz, hogy a rájátszásban kivívják a hőn áhított feljutást az
NB II-be.
A szakember a játékosok
egyéni teljesítményét értékelve külön kiemelte Birkás Anikó gólerősségét, aki vezeti a
góllövő listát, 135-ször zörgette meg az ellenfelek hálóját. Orszáczky Tímea 64
gólt jegyez, míg Birkás Anikó egykori gödi játékostársa,
Balázsovits Mónika 41 találat-

nál tart. A mester elégedetten
nyilatkozott a csapat házi góllövő „királynői” mellett Bónis
Zsófia, Gruber Fanni, dr. Bakos Adrienn, Balázsovits Zsanett teljesítményéről, akikhez
felnőttek remek játékukkal a
saját nevelésű, tehetséges fiatalok – Bedő Tamara, Cserpán
Virág, Sándor Johanna, Molnár Anna – is.
A dunakeszi hölgykoszorú lapunk megjelenésével egy
időben a 4. helyen álló Verőcéhez látogat, míg a rájátszás
előtti utolsó mérkőzését április 18-án 18.15 óra kezdéssel
Kistarcsa ellen játssza a Radnóti Miklós Sportcsarnokban.
(Vetési)
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