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TANUSZODA ÉPÜLHET állami
beruházás keretében Dunakeszin
- Nagy lépés lesz a Városnak, ha saját tanuszodában tudjuk biztosítani gyermekeinknek az úszásoktatást – mondta bizakodóan Dióssi Csaba polgármester, aki Kovács Norbert főigazgató-helyettessel egyeztetett Erdész Zoltán alpolgármester és Passa Gábor városi főépítész társaságában
a Fazekas Mihály Általános Iskola mellé tervezett tanuszodáról.

M

A tanuszoda
építését az állam
finanszírozza

int azt a polgármester hangsúlyozta; a tanuszoda épülete, a
sportkomplexum állami beruházás keretein belül valósul meg.
A fejlesztéshez a műfüves pálya mögötti területtel, a parkolók
és a szükséges bekötőutak kiépítésével járul hozzá a város – tette hozzá a városvezető. Dióssi Csaba elmondta, hogy az állam által elkészített tervben csupán pár autó számára jelöltek ki helyet, ezért Passa Gábor főépítész többedmagával bejárta a helyszínt, hogy felmérjék hol lehetséges további parkolók kialakítása, valamint az iskolásokat szállító autóbusz hol tud
majd megállni.
- Ami a városon múlik, mindent megtesz az önkormányzat, hogy ez a sokak által várt álom minél előbb megvalósulhasson – húzta alá a polgármester.
Dióssi Csabától megtudtuk: - Az uszoda oldala nyitható lesz, így ősztől tavaszig uszodaként, nyáron pedig strandként fog üzemelni. Éppen ezért egy
parkot is kiépítünk köré, amely a téli időszakban önálló park lesz, nyáron pedig egybenyitható lesz az uszoda területével. Az oldalfalak felnyitásával pedig egy igazi nyári strandhangulat tud majd kialakulni.

Jól halad a Fazekas iskola
új szárnyának építése
Hat tanteremmel bővül az intézmény férőhelye

A beruházás keretében új szárnnyal bővül a Fazekas iskola. Az iskola épülete a Radnóti Miklós utca
felöli homlokzatához csatlakozóan, az előkert felé bővül. Az új, háromszintes épületrész alapterülete 252 m2.

S

zintenként 2-2 tanterem, így
összesen 6 tanterem kerül kialakításra. A földszinten mozgássérültek kiszolgálását biztosító vizesblokk, míg az I. és a II. emeleten külön vizesblokkot építenek a leányok és a fiúk részére.
A bővítéssel az iskola bejárata is
megújul, amely a Radnóti utca felöl, az
új épületen keresztül kerül kialakításra. Az épület előtti kerítésszakasz elbontásával az utcáról közvetlenül pár
lépcső, ill. rámpa vezet a bejárati ajtókhoz. Az érkezők fogadására a földszinten egy aula kerül kialakításra. Az
új osztálytermekhez önálló lépcsőház
készül.
A megnövekedett tanulói létszám a
tornatermi épületben lévő étkező bővítését is szükségessé teszi. Az étkező területe az ott lévő vizesblokk és
kisebb tanterem felszámolásával, ill.
ezek helyén bővül. Az elbontott vizesblokk pótlására az épülethez bővít4 Dunakeszi Polgár

ményként mintegy 20 m2 területű új
vizesblokk épül.
A tervek szerint az új iskolarész a

szeptemberi tanévnyitóra kompletten
felszerelve elkészül, fogadja a diákokat
– tudtuk meg a Városházán.

Szeptemberben hat új tanterem és új főbejárat fogadja a diákokat

Megújult az asztalitenisz
és birkózóterem épülete
A városi önkormányzat Kicserélte a nyílászárókat, leszigeteltük és megújította a homlokzatot a
Vasút utcai épületnél, ahol helyet kapnak többek között a pingpongosok és a birkózok is.

A

z egykori Konzervgyár
épületében – melynek
egy részében a Dunakeszi Földhivatal működik
– alakította ki a sok szép sikert elérő asztaliteniszezők és birkózók
főhadiszállását a Városi Önkormányzat. A belső helyiségeket már
korábban átalakította, a sportolók igényeinek megfelelően építette ki az Önkormányzat, ám az épület külső arculatát csak a közeli hetekben tudta „megszépíteni”. Az új
nyílászárók beépítésének, a homlokzat szigetelésének és újra színezésének köszönhetően új arculatot kapott a környezet, ahol sokan megfordulnak, akik a Vasút utcán keresztül közelítik meg a MÁV
Nagyállomást, az utcában működő
gyermekintézményt és a földhivatalt.

Idén mindenképpen
megújul a Fóti úti rendelő,
ehhez pályázik a Város
A helyi önkormányzatokért és
az államháztartásért felelős
miniszter pályázatot hirdetett,
ezért lehetősége nyílt az Önkormányzatnak arra, hogy az
amúgy is esedékes Fóti úti háziorvosi rendelő felújításához
támogatást szerezzen.

A

Megkezdődött a rendőrség
épületének korszerűsítése

A

Városi Önkormányzat a lakossághoz hasonlóan örömmel fogadta, hogy megkezdődött a Dunakeszi Rendőrkapitányság és
szállóépület főépületének energetikai korszerűsítése. Mint az a
rendőrkapitányság előtt elhelyezett táblán is olvasható az épület felújítása a KEOP pályázatnak köszönhetően 438 millió forint uniós forrás felhasználásával valósul meg. A felújítás kiterjed a nyílászárók cseréjére, megújul a homlokzat, valamint sor kerül többek között kazáncserére és
napkollektorok telepítésére. A felújítás időtartama alatt a rendőrség biztosítja a zavartalan ügyfélfogadás feltételeit.

külső felújítás magába
foglalja a csapadékvíz
elvezetés megoldását, a
régi épületrész nyílászáróinak cseréjét, hőszigetelést. A
belső felújítás keretében a Város elvégezi a víz-csatorna hálózat felújítását, szerelvények cseréjét, a fűtési rendszer és vizesblokk, az elektromos hálózat felújítását, burkolatjavítást és cserét, festés-mázolást,
asztalos munkákat, valamint a bútorok cseréjét. A felújítás költsége a
szakértői becslés alapján bruttó 35
millió forint, az igényelt támogatás
ennek 75%-a, 26,3 millió forint.
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BÁRDOS GÁLA
A Bárdos Lajos Általános Iskola
1989. május 20-án – az országban elsőként - vette fel a nagy zeneszerző, zenetudós és karnagy nevét.
Erre az ünnepélyes eseményre emlékezik az iskola minden évben, május
utolsó napjaiban, a Bárdos Napok
elnevezésű programsorozat által.

A

rendezvénysorozat egyik fénypontja a Bárdos Gála, melyben az
iskola diákjai a nagyszabású gálaműsor keretében bemutathatják családjuk, a meghívott vendégek és természetesen az iskolai közösség előtt egész éves
munkájuk eredményeit.
A Gálának – mint minden évben hagyományosan – ezúttal is a VOKE József
Attila Művelődési Központ színházterme
adott otthont.
A teltházas műsor közönségét, ill. a fellépő diákokat elsőként az iskola igazgatója, Horváthné Szentléleki Katalin köszöntötte.
Az igazgatóasszony mindenekelőtt köszönetet mondott az iskola tanulóinak,
akik különféle városi, megyei és orszá-

gosan megmérettetéseken elért, egyéni és
kisebb-nagyobb közösségekben született
eredményeikkel, az idén is öregbítették
az iskola hírnevét. Továbbá az őket felkészítő, kulcsszerepet vállaló pedagógusoknak, de – mint mondta – köszönet illeti
a szülőket is, akik a családi háttér megteremtésével „biztosítják e nevelő munkához szükséges, nyugodt hátteret”.
Az est folyamán – mondta az igazgatóasszony – azokból a szép produkciókból
láthatnak néhányat, melyek a tanév során születtek. Ezek a produkciók fontosak
azért is, „mert a közös cél, a közös munka
a felkészülés során formálja a közösségeket, erősödik általa a tanulókban az egymás iránti felelősség és az összetartozás
érzése.”
A Bárdos Iskola hétköznapjait – emelte
ki Horváthné Szentléleki Katalin – meghatározza az ének-zene, valamint a tehetségműhelyekben folyó munka. Mindezek
olyan kis műhelyek, melyek alakítják, formálják a gyerekek személyiségét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolában felcseperedő diákok kreatív, nyitott, a humán értékek iránt fogékony, érzékeny fiatalokká váljanak.
Az igazgatóasszony köszöntője után bemutatta az est ifjú, műsorközlő háziasszonyát: Kovács Sebestyén Bernadettet.

A közel két órás sok-sok színfoltot felvillantó, nagyszerű rendezvényen rengeteg szebbnél-szebb produkciót láthattak a résztvevők. A változatos, pergő műsorszámokban egyaránt szerepet kaptak
a hangszeres zenei és énekes produkciók,
a dinamikus táncok, továbbá az irodalom
– vidám hangvételű vers és prózaszavalatok által.
Maczkay Zsaklin

Ericsson-díjat kapott Tölgyesiné Irmes Marianna,
a Radnóti gimnázium fizika tanára
Négy kategóriában nyolc általános és középiskolai matematika és fizikatanár vehette át május 28-án az Ericssondíjat és a vele járó pénzjutalmat a tantárgyak népszerűsítésért, illetve a tehetségek gondozásáért. A díjazottak
között van Tölgyesiné Irmes Marianna, a Radnóti gimnázium fizika tanára.
Az elismerést 1999 óta olyan,
matematikát és fizikát oktató
pedagógusok vehetik át, akik
az alapszintű oktatásban tevékenykednek, és akiknek a
munkája nagyban hozzájárul
a hazai természettudományos
képzés színvonalának fenntartásához és emeléséhez - olvasható az Ericsson Magyarország
MTI-hez elküldött tájékoztatójában.
A matematika tehetségeinek gondozásáért az idei díjat
Lengyel Csaba, a váci Boronkay György
Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium tanára, valamint Remeténé
Orvos Viola, a Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium tanára vehette át.
A fizika tehetségeinek gondozásáért az
Ericsson elismerését Dudics Pál, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma tanára és Tölgyesiné Irmes
Marianna, a Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium tanára érdemelte ki.
A matematika népszerűsítéséért a dí6 Dunakeszi Polgár

jat Fodor Zsolt, a veszprémi
"SÉF" Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tanára
és Pataki János, a budapesti
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára vehette át.
A fizika népszerűsítéséért
az elismerésben részesült
Csatári László, a debreceni Szent József Gimnázium
és Szakközépiskola tanára és Nyerkiné
Alabert Zsuzsanna, a dunaújvárosi Rudas
Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanára.
"Az idei díjazottak elhivatottságuk, kíváncsiságuk és szenvedélyességük" mellett olyan nem szokványos és innovatív
módszerekkel is tanítanak, mint például a videóra felvett érettségi tételek vagy a
dalszövegben elénekelt matematikai definíciók" - olvasható a közleményben.
"A hazai természettudományos képzés-

ben résztvevők a világ minden pontján
versenyképes tudással rendelkeznek, és
ebben nagy szerepe van a ma díjazott tanároknak és a hozzájuk hasonló kíváncsi,
nagy tudású pedagógusoknak" - idézte a
tájékoztató Varga Attilát, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetőjét.
Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete a díjátadón hangsúlyozta: "ma olyan tehetséges tanárokat díjazunk, akik segítenek, hogy a Svédországra és a svéd vállalatokra - mint az Ericsson is - jellemző kreativitás és zsenialitás
napvilágra kerüljön. "
"Fontos számunkra, hogy oktatástámogató tevékenységünk részeként olyan tanárokat díjazzunk, akik tudásuk, emberi, pedagógiai nagyságuk révén és újszerű gondolkodásukkal, innovatív ötleteikkel képesek fiatalok új és új generációinak
átadni a matematika, a fizika szeretetét
és arra ösztönzik őket, legyenek ők is kíváncsiak. Ezért hoztuk létre 1999-ben az
Ericsson-díjat" - mondta Éry Gábor, az
Ericsson Magyarország vezérigazgatója.

SIKERES GÁLAMŰSOR
A FAZEKAS ISKOLÁBAN
Tizedik alkalommal rendezték meg a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskolában a Fazekas napokat. A rendezvénysorozat
második napi szabadtéri programjai a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradtak, viszont a nagy népszerűségnek örvendő Gálaműsorra május 14-én
sor került.

B

evezetőben Kosztolányi Julianna műsorközlő köszöntötte a megjelenteket, köztük
Dr. Mervald Annát, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Ezen a
napon a tanítás kezdetén
az osztályok képviseletében virágot helyeztek el a
névadó természettudós,
katona, költő, író és közéleti személyiség domborművénél. Emléke előtt is
tisztelegnek az évenként
megrendezett iskolanappal.
A műsor első számaként a 2.a osztály kisdiákjai népdalokat adtak elő,
majd Vincze Zsófia és Antal Rebeka szólóénekének
tapsolhatott a közönség.
Mindkét produkció betanítója Köcski Mária tanítónő volt. Vizsy Domonkos 5.a osztályos a városi
iskolai versmondó verseny

2. helyezettje, a fóti József
Attila versmondó megmérettetés győztese (felkészítője Lőrincz Mónika tanárnő) mély átéléssel adta elő
József Attila A Dunánál
című költeményét. Gazda
Kata (5. c.) zongorajátékát
hallgathattuk, ő a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola növendéke, Plesoczkiné
Vaitzer Adrienn tanítványa. Prózamondó tehetségéről tett tanúbizonyságot
Kulimár Simon, aki Nógrádi Gábor A sün című novellájával mutatkozott be
Vasánczky Gabriella felkészítése nyomán. Páros
népdaléneklési
produkcióval szerepelt Dulházi
Luca és Budai Szonja,
majd Wolfort Tímea mondott mesét. Ugyancsak
népdalokat adott elő Hegedűs Petra és Kiss Zsófia,
harmadik illetve negyedik
osztályosok

Az emelt szintű német
nyelvtanítás eredményességét tanúsítandó nemzetiségi műsorral rukkolt ki
az 1.n osztály Vasvári Katalin osztályfőnök felkészítésében. Majd a 7.-8. évfolyam német nyelvet elsajátító diákjai adták elő
szellemes, modern köntösbe bújtatva a klasszikus
Hamupipőke mesét Kollárné Kovács Marianna tanárnő betanításában.
Akrobatikus rock and
roll produkciót láthattunk a Musztáng Egyesület iskolában tanuló tagjainak előadásában, majd a
Rainbow Team tánciskola
növendékei hip-hop táncot mutattak be.
A zenés színjátszó kör
Márkus Erzsébet zenepedagógus felkészítésében,
mesejátékot mutatott be
Gryllus Vilmos dalainak
felhasználásával, majd következett egy jelenet Karinthy Frigyes Tanítom a
kisfiam című írásából.
Végezetül a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Bokréta tánccsoportja Gyúró Tamás irányításával Dunántúli ugróst
adott elő felszabadult vidámsággal. A sikeres gálaműsorban fellépő szereplők produkcióikkal igazolták, hogy a tanintézményben folyamatosan gondot
fordítanak a tehetséggondozásra is.
Katona M. István
A szerző felvétele

AZ ÉV PEDAGÓGUSAI
LAPUNK NYOMDÁBA ADÁSÁVAL EGY IDŐBEN, JÚNIUS 5-ÉN, PÉNTEK DÉLUTÁN KÖSZÖNTÖTTÉK A VÁROS PEDAGÓGUSAIT A RADNÓTI GIMNÁZIUMBAN RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN,
MELYEN ALTSACH GERGELY (BÁRDOS ISKOLA), JÁVORSZKYNÉ HOLOVICS KATALIN (POSTA
UTCAI ÓVODA), BÁRDFALVINÉ JUHÁSZ GYÖNGYI (SZENT ISTVÁN ISKOLA)
AZ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJAT VEHETTE ÁT.

„A pedagógus munkaeszköze:
saját személyisége!”
A NEMZET NAPSZÁMOSAI

A

mikor rábukkantam William Arthur Wardt
örökbecsű megállapításaira, rájöttem,
mennyi mindent köszönhetek pedagógusaimnak. Az amerikai író szerint ugyanis a középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol,
a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár
inspirál.
Igen, ebben minden benne van, ami a
tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszi. Hiszen ők azok, akik a világ talán
legszebb feladatára vállalkoznak: tanítják,
oktatják a jövő generációját.
És ez nem mindig a leghálásabb feladat.
De ők erre esküdtek fel, megosztják a fiatal nemzedékkel a tudást, szívbéli jóságra
nevelik őket. Van, aki a munkájukat a csendes esőhöz hasonlítja, amely sokáig öntözi,
táplálja a földbe vetett magokat.
És ezek a magok – a mi gyermekeink –
egyszer kikelnek, és évekkel később láthatja
meg mindenki, a beléjük fektetett munka és
szeretet végül milyen gyümölcsöt termett.
A fentiekből is pontosan látszik, milyen komoly, egész embert kívánó hivatás is a pedagógusoké. Azoké az embereké, akiket nem
véletlenül neveztek el a nemzet napszámosainak. Akiknek az anyagi megbecsülés híján az örömet, a munkába és a jövőbe vetett
hitet a gyermekek mosolya, kedves szavai,
esetleges sikerei adják.
Mert a jövő nemzedékére tették fel az életüket. Nem egyszerű ezt végigcsinálni, mert
nekik a nap minden percében és a mindennapokban példaként kell állniuk előttünk, a
gyermekeink előtt. És bizony észrevétlenül
kell elviselniük a kudarcokat, nem szólhatnak azért, hogy sokszor hiábavaló erőfeszítéseket tesznek.
Egy jó szó, egy simogatás, egy jó tanács
mindig a rendelkezésünkre áll tőlük.
A Nemzet napszámosaitól.
Ne sajnáljunk tőlük egy napot az évben,
amikor leróhatjuk előttük a hálánkat.
Mert a jövő, az utódaink jövője múlik rajtuk…
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
Molnár László
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Örömmel számolok be róla,
hogy gyorsan intézkedtek az
illetékes szakemberek a Fillér
utca sarkán, a Napterasz melletti oldalon található kerékpártárolóval
kapcsolatban.
Azt jelezte egy ott élő hölgy,
hogy emiatt a babakocsis és
kisgyermekes édesanyák, azt
a szakaszt nem tudják rendeltetésszerűen és biztonságosan használni. Az akadály elhárult, köszönöm a segítséget és
a gyors intézkedést a Közüzem
dolgozóinak!
Végre véget értek a javítási munkák a körzet közútjain, a
Nap utca, Barátság út, Garas utcai szakaszokon, a csatornanyílások körül. A Nap utca Garas
utca sarkán lévő egyik fedőlap
nagyon hangos, amikor az autók áthajtanak rajta, jelezte egy
lakótársunk! Ebben az ügyben
is intézkedem, s remélem, ha-

A Lakótelep Szíve

marosan megszűnik ez a kellemetlenség is!
„Határozati javaslat:
Dunakeszi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy 2015. jú-

nius 10-től Dunakeszi Fillér utcában a parkolási rendet megváltoztatja. Az új parkolási rend
előírása szerint, jobboldali párhuzamos parkolást ír elő. Felkéri a Lakosságszolgálati Osztályt,

hogy az új táblák kihelyezéséről
gondoskodjanak. „
Lukácsi Bálint képviselő, /Fillér utca 34./, javasolta ezt a módosítást.
Én azt kértem a bizottságtól, mielőtt döntene, kérdezzük
meg a többi ott érintett lakó véleményét. Kérem tehát, akinek
véleménye van ezzel kapcsolatban, az a lenti elérhetőségeken
jutassa el hozzám, névvel, címmel. hogy megalapozott döntés születhessen! 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 május 11-i héten lecserélésre került néhány megrongálódott útjelzőtábla a Rév úton.
Ennek ellenére a körzetben
több tábla sérült, vagy hiányzik. Ezeket folyamatosan jelzem
a Közüzemi Kft. felé.
Ugyanezen a héten kihelyezésre került a katonadombi szabadidőpark bejárataihoz néhány parkolásgátló
kengyel, amellyel az illetéktelen behajtásokat akadályozzuk meg a területre. Többen
ugyanis gépkocsival hajtottak
be a parkba, amely tönkretette a gyepet. A parkba egyébként köztéri padok és szemetes-gyűjtők kihelyezését kértem az Önkormányzattól,
amellyel a terület ellátottsága
tovább nő.
Május 16-án az országos Te
szedd! mozgalom keretében
újabb szemétgyűjtő akció volt
a Duna-parton. Köszönet a lel-
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kes segítőknek és ifj. Tasnádi
István szervezőnek!
Május 18-án megkezdtem a
körzetben a babaköszöntő csomagok terjesztését. Ezzel az új
kezdeményezéssel az Önkormányzat köszönti az újszülött
babákat és szüleiket. A csomagban ajándékdoboz, pelenka, és rugdalózó van.
A hónap folyamán megújult
a Liget utca, Kiserdő utca, Iskola utca és a Katona József utca
burkolati festése. Kértem az
Önkormányzattól az Iskola utcai parkolókban a parkolóhelyek felfestését is, ezáltal javulhat valamelyest a parkolási helyzet és a környék is rendezettebb képet mutat majd.
Kértem ezen kívül a Révnél a
felfestés módosítását, mivel jelen festés szerint jobbra nem
lehet szabályosan kanyarodni a
Duna sorra. A partszakasz rendezettebbé tétele érdekében
kérelmeztem a Duna sori ülőpadok újrafestését is.
A Liget utcánál a vízi-sport-

telep kerítése is megépült, ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk a sporttelep beruházásának a végéhez. A tervek szerint
júniusban a kajak klub véglegesen birtokba veszi a telepet.
Lakossági megkeresés után
május 28-ai ülésén a Pénzügyiés Jogi Bizottság döntést hozott arról, hogy a Katonadomb
sor és az Északi utca kanyaru-

lataiba egy-egy közlekedési
tükröt kell állítani. A tükrök kihelyezése néhány héten belül várható. Májusban kihelyezésre került egy kiegészítő tábla, miszerint a Kiscsurgó utcától
északra a Duna sorral a behajtás engedéllyel tábla kerékpárosokra nem vonatkozik.
Mobil WC-k kihelyezét kértem Dunapartra a Kiscsugró
utcához és a Katonadombhoz
a nyári szezon idejére, amikor
vélhetően nagyon megnövekedik majd a partszakasz látogatottsága.
Május utolsó napján került
megrendezésre a Városi Gyereknap a Katonadombon. Az
egyre szépülő parkba több ezer
gyerek és felnőtt látogatott ki a
nap folyamán.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Felülvizsgálják a város közlekedési rendjét
A városi képviselő-testület
megbízása alapján 2015. június
1-től év végéig közösségi közlekedésért felelős önkormányzati biztosként is dolgozom. Fő
feladatom a jelenlegi közösségi közlekedési koncepció felülvizsgálata, és egy új menetrend
kidolgozása, amelyek határideje 2015. augusztus 31.
Mint ismeretes, 2011-ben
már betöltöttem egy hasonló pozíciót, amelynek eredménye egy a korábbinál hatékonyabb rendszer létrehozatala volt. A lehetőségeinket akkor behatárolta, hogy
egybuszos koncepciót valósítottunk meg, ebből hoztuk ki
a maximumot. A korábbi gyakorlathoz képest új elem volt,
hogy a helyi menetrend és az
Auchan járatok kiegészítették egymást, ez utóbbit is fel
lehetett használni a városon

belüli utazásokhoz. Ez irányú
megbízatásom lejárta után
is sokan kerestek meg észrevételeikkel és tapasztalataikkal, amelyek megvalósítására most lehetőség nyílhat. A
változások fő fókusza a reggeli csúcsforgalomban a vasútállomáshoz és az iskolákhoz
való könnyebb eljutás, délután pedig a hazajutás biztosítása. Fontosnak tartom a
Révdűlő bekapcsolását is a
helyi közlekedés rendszerébe, illetve a szombati menetrend bővítését. Meg kell teremteni annak is a lehetőségét, hogy a Pallag utcai ipari
parkban dolgozók is igénybe
vehessék a Dunakeszi járatokat. A vasárnapi boltzár miatt
aznap értelemszerűen nem
járnak a kereskedelmi járatok, ezért szükséges a vasárnapi helyi menetrend kidol-

Kedves Lakótársaim!
A körzetben történt elmúlt havi
események:
Ismét örömteli eseményre
került sor Május 1-jén. A megszokott majálisi hangulatot
megújult helyszínen, a Katonadombon élvezhették az oda
kilátogatók. Ezt követte május
31-én a hagyományos gyereknapi program, melynek helyszíne szintén a most már hagyományosnak tekinthető Katonadomb adott otthont. A gyönyörű fű egészen piknik hangulatot
varázsolt a rendezvénynek. A

rendezvény a korábbi évekhez
hasonlóan színes és gazdag
programokat kínált kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Az eseményt az „égiek” is támogatták, mert a hűvös időt nem kísérte eső, délutánra még a Nap
is kisütött.
Megújul a Jézus Szíve templom
A gyártelepi Jézus Szíve
Templomba járóknak régi vágya teljesül. Hosszas előkészítést követően látványos munkálatok kezdődtek. Felállványozták a templom harangtornyát és a homlokzatot. A
templomi közösség szervezésében az Önkormányzat anyagi támogatásával megújul a
templom külső homlokzata, a harangtorony fémborítása, valamint a tetőszerkezet.
Szádoczky József plébános úrral
folyamatosan nyomon követjük az építkezést.
Megújult a Vasút utcai épület

gozása is. Az új közösségi közlekedési koncepció összeállításában számítok a lakosság,
a buszközlelekedést biztosító társaság valamint a Dunakeszin működő cégek véleményére és javaslataira. Ezért kérem, hogy kéréseiket, javaslataikat juttassák el hozzám.
A buszközlekedéshez kapcsolódik az a helyi fejlesztési igény is, miszerint a megállókba menetrend táblákat kell
kiszerelni. Ezeket a város már
megrendelte, amint megérkeznek, az egész városban felszerelésre kerülnek.
Alagligetre vonatkozó ígéretem, hogy létesül egy grund
focipálya a játszótér mellett,
ennek megvalósítása is folyamatban van, a területet a Közüzemi Kft. munkatársaival kijelöltük. A Konrád utca végén
lévő szennyvízátamelővel kap-

csolatos problémát ismét jeleztem a Polgármesteri Hivatal felé, kértem őket, hogy a
DMRV-vel közösen tárják fel a
hiba okát. A Bayer Emil utca
elején ismét keletkezett egy
úthiba, ennek kijavítását is kértem. A tavaly év végén tartós
technológiával javított részek
rendben vannak minden útszakaszon, javasolni fogom a
városvezetés felé, hogy ezt a
módszert használják a város
egész területén.
A közvetlen és folyamatos kapcsolattartásunkhoz javasolom csatlakozásukat a
"Thoma Csaba online képviselői fogadóóra" facebook csoporthoz, ill. várom leveleiket
a thomacsaba@hotmail.com
címre.
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

A Vasút utcában is megszépült a város üzemeltetésében
lévő épület, mely a birkózóknak és az asztaliteniszezőknek
ad otthont. A felújítás során az
épület nyílászáróit cserélték ki,
valamint a homlokzat hőszigetelést is kapott. Ezáltal a sportolók komfortosabb körülmények között sportolhatnak, és a
környék is egészen új hangulatot kapott.
Észrevételeiket,
javaslatai-

kat 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
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körzeti képvi
Kárpáti Zoltán:
Három örömhírrel jelentkezem
Három örömteli változásról
szeretném tájékoztatni a választókörzetem lakóit. Az első,
amit a városban, így bizonyára
a körzetemben élők is érzékeltek, befejeződött a Pallag utca
felújítása, több száz méteren új
aszfaltburkolatot kapott, melynek köszönhetően megszűntek
a „tengelytörő” kátyúk. A felújítási munkálatokkal párhuzamosan az önkormányzat szorgalmazására a Csörsz árok utcánál két autóbuszmegálló is
kiépült. A polgármester úr levélben kereste meg a Volánbusz illetékes vezetőjét, hogy
az itt közlekedő járatok menetrendjébe iktassak be ezt a két
megállót is, melyet az is indokol, hogy sokan dolgoznak az
ott lévő kereskedelmi, vállalkozási egységekben.
A másik, számomra kedves
és örömteli hír, hogy elkezdődött a Babacsomagok átadása azoknak a gyerekeknek, akik
2015. január 1-je után születtek.
A városi ajándékozás keretében
a körzetemben született gyerekeknek személyesen viszem el
a Babacsomagot. Eddig nyolc
családnál voltam, melyek tagjai
mindenhol nagy örömmel fogadtak, ami rendkívül jó érzés,
hiszen osztozhattam a szülők,
a családtagok boldogságában.
Különösen jó érzéssel töltött el,
hogy mind a nyolc család rendkívül pozitívan nyilatkozott a
Szent István parkban lévő szü-

letésfákról és emléktáblákról,
melyeken ők is szeretnék gyermekük nevét megörökíteni. A
következő fát 2016 tavaszán ültetjük el, s akkor lehetőség nyílik arra is, hogy a már meglévő emléktáblákra újabb, korábban született gyermekek nevei is felkerüljenek. A szülők, ez
irányú igényüket a kz@dkrmg.
sulinet.hu e-mail címemre írhatják meg.
A harmadik örömhír, hogy a
Játszóház Óvoda 2014-ben teljesen felújított udvarában elkezdik a műfüves foci pálya
építését. Már a tavaly elvégzett
munkálatokkor, a játszóbútorok- és felületek elhelyezésekor
kijelölték és fenntartották az új
foci pálya helyét, amely reményeink szerint elkészül a nyári
időszakban, és így a vakációról
visszatérő ovisokat egy új „futballaréna” köszönti majd szeptemberben.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A térfigyelő kamerák helyének
kijelölése megtörtént, az előkészítő munkálatok folyamatban vannak. Hamarosan sor kerül a kamerák elhelyezésére is.
Mindkét játszótérnél, a szelektív gyűjtőknél és még számos
helyen lesznek kamerák, melyek remélhetőleg visszatartják a rendszeres rongálókat, a
szelektív gyűjtők környékére
bontási törmeléket, háztartási
szemetet és veszélyes hulladékot kihelyező embereket környezetünk szennyezésétől, és
megelőzik az utóbbi időben ismét előforduló gépkocsi lopásokat.
A Toldi-Dombliget lakóparkban a Szent Margit utcában a jelenleg földes csapadékvíz elvezető árkokat gyepráccsal erősíti
meg az Önkormányzat. A szükséges anyagot megrendelték
a Közüzemi Kft-nél, a munkálatok megkezdése a kivitelező elfoglaltsága miatt jelentős késést
szenved. A munka elvégzésének
végső határideje június 22.
A Huszka Jenő - Szent Margit utca sarkán lévő nagyméretű
vízelvezető medencét füvesíteni
fogja az Önkormányzat. A munka
megrendelése folyamatban van.
A tavasz-nyár folyamán további csapadékvíz elvezetését
szolgáló munkálatok elvégzésé-

Sikeres volt a TeSzedd akció

M

ájus 16. szombat délelőtt egy lelkes önkéntesekből álló csoport
gyűlt össze a lakótelepen, hogy
Dunaparty Összefogás néven a TeSzedd országos szemétgyűjtő akciójához csatlakozva összegyűjtse a szemetet Dunakeszi teljes
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partszakaszáról. A gyülekező után gyors adminisztráció és eligazítás következett, amikor is nagy örömmel nyugtáztam, hogy az
idő fantasztikus és jómagammal együtt 29en indulunk útnak. A csapat szuper volt, az
egészet úgy jellemezném, mint egy nagy és

re kerül sor a Tóvárosban is, a lakók erre vonatkozó igényeinek
figyelembevételével.
A tavasz során túlburjánzó növények metszését, a beteg fák kivágását megkezdte a Közüzemi
kft. A Huszt utcában egy beteg
fűzfát kivágtak, de a helyére újat
ültettek. Néhány helyen, az ott lakók kérésére egynyári virágokat
is ültettek a kertészek.
A Kossuth utca ToldiDombliget lakópark felőli oldalán, a télen eltűnt pad helyére két padot és egy asztalt kértem, hogy kulturált körülmények között beszélgethessenek
a pihenni vágyó felnőttek, gyerekek. Az utcai bútorokat az
Önkormányzat megrendelte a
Közüzemi Kft-től.
A járdaépítési program első lépése – ígéretünknek megfelelően - a Toldi utca járdája. A terven dolgoznak, június végére el
is készül. A járda olyan széles lesz,
hogy azon bőven el fog férni egy
babakocsi, s az anyuka mellett
egy kisbiciklis kisgyerek is.
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

vidám családi "kertészkedés". Mindenki sajátjának érezte a feladatot és kifogástalanul
teljesített, így összesen 60 zsák szeméttől sikerült megszabadítanunk a partot. Szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek, aki ott volt. Reményeim szerint megismételjük ezt a napot, nem is egyszer!
Ifj. Tasnádi István
(Szeretem Dunakeszit)

selőink jelentik
Ne csak a 4 lábú barátainkra, hanem embertársaink
életkörülményeire is figyeljünk!
- Számomra egy roppant kellemetlen dologban fordultak
hozzám. Miért kellemetlen?
Mert a megoldást illetően nincs
kihez fordulni, itt nincs Hivatal,
sem osztályvezető, sőt, még
polgármester sem, aki segíteni
tudna, még ha akarna is.
A megoldás kizárólag bennünk rejtőzik – én is kutyabarát,
s ebtartó vagyok –, mivel azoknak a kutyatartóknak kellene
változtatni rossz szokásukon,
akik ugyan rendszeresen sétáltatják kedvenc háziállatukat,
de a séta végeztével számtalan
helyen otthagyják, nem szedik
össze a kutyapiszkot.
Etetjük, tanítjuk sétáltatjuk,
SZERETJÜK, de olykor haragszunk rá, mert rossz fát tett a
tűzre. Ekkor bűnbánóan néz
ránk, és mi… gyorsan megbocsátunk. De miért is kellene haragudni, ha nem ő, hanem gazdája a hibás. Tudjuk, vannak felelőtlen emberek, akik a kutyájukkal ugyan jól bánnak és
naponta elviszik sétálni, de arra
már nem figyelnek, hogy kutyája valakinek a kapubejárója
előtt, akár ablaka alatt hagyja
ürülékét. Tisztelet a kivételnek.
A Mányoki Ádám téren sétálva állítottak meg kedves emberek és jelezték az ott uralkodó
állapotot. Gondolhatják, amit
ott észleltem és éreztem /eső
után/. Szinte méterenként volt
méretes kutyagumi (most nem
fotóztam). Való igaz, kutya és
kutya között nemcsak méretében van különbség, hiszen többet eszik, amivel magyarázható, a „különbség”. Higgyék el,
nem kell nagyobb zacskó, a lényeg, hogy legyen nálunk! Ne

RENDELETEK

hivatkozzunk az isiászra, hogy
azért nem tudunk lehajolni! Ha
ez igaz, akkor ne sétáltassunk
kutyát.
Tisztelettel kérném a városunkban lévő összes kutyatartót, hogy tartsák be a kutyatartás egyáltalán nem szigorú szabályait, annak érdekében, hogy
többi embertársunk normális
életkörülmények között élhessen! Kérném, ne felejtsék otthon a sétáltatás alkalmával a
zacskót egy lapát társaságában
magukkal vinni!
- A Kölcsey Könyvtár előtt, a
Nagysándor József tér körforgalmában és a Mányoki Ádám
téren kértem az éves virágosítást
- Egy Bajtárs utcai lakó jelezte a Mányoki Ádám téri csapadékvíz elvezetési problémát. A
gondot esőzéskor a Bajtárs utcából lezúduló esővíz okozza.
Megoldás lehet egy keresztrácsos víznyelő kialakítása. A
helyszín vizsgálata az első.
- A Vasvári Pál u. 7 - 9. előtt 8
db akácfa gallyazása miatt kerestek meg az ott lakó hölgyek.
Utóbbi esetében hármat kellene kivágni, mivel elszáradt, korhadt akácokról van szó
- A Barázda u. 11. előtti keresztrácsos víznyelő helyreállítási munkálatai szükségesek.
A probléma hasonló a gyártelepi aluljáróhoz, mivel balesetveszélyes, a gépjárművek futóművét tönkre teszi, a lakók pedig nem tudnak pihenni
- Életvédelmi fal kialakítását
a MÁV Zrt. elvégeztette a gyártelepi megálló Klapka utcai részén

- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI. 05.) ön-

- A körzet ellenőrzése során 4
címen szükséges a KRESZ táblák helyreállítása, de egyben
több címen az árkok takarítását is kértem. Többek közt ezért
kell a már megjelölt árkok mellé hulladékgyűjtő! Részletesen
a hírlevél 72. sz.-ban.
- Vasvári Pál utcai hölgy a Rákóczi úti telefonfülke összetört
üvege miatt hívott fel. Aznap
e-mailben kértem intézkedést
a Magyar Telefon Társaság felé.

egy forgalombiztonsági tükör
kihelyezését. A Bizottság a Sólyom u. végére nem szavazta meg a tükör kihelyezését,
ezért Kováts Sebestyén képviselőtársammal megoldásként az
akusztikus jelek kialakítását és a
40 km/órás sebességkorlátozó
tábla kihelyezését javasoltuk. A
körzetben lévő tükör kihelyezését egyhangúan elfogadta a Bizottság, míg a Katonadomb sor
20 km/órás táblák kihelyezése,

A Tábor u-i árok és a „zebra” mellé kértem a hulladékgyűjtőt

Kérdés: van-e értelme a telefonfülkének? Az üvegezés május végén megtörtént.
- A Dr. Kemény F. u 2. lakója
4 db díszfa telepítése végett
keresett meg
- Forgalombiztonsági tükör kihelyezésének elbírálását
a Klapka u. folytatásában a Sólyom u. végére a Pénzügyi és
Jogi Bizottság elé kértem beterjeszteni, valamint a Katonadomb sor mindkét végénél
20 km/órás sebességkorlátozó táblák és gyakoribb rendőrségi intézkedést a gyorshajtókkal szemben, ill. a Zalán-BródyKlapka u. találkozásánál szintén

kormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Sza-

a rendőrségi szemle eredménye alapján elutasításra került
- Utca névtáblák pótlását hat
címen jeleztem
- Szemetes gyűjtők kihelyezése hat címen valósult meg.
- A Klapka utcai gyalogos
felüljárón a járólap helyreállítását a kéréstől számítva 1 nappal elvégezték, így a balesetveszély megszűnt. Köszönhető a
Sződi u. 46-ban élő hölgy megkeresésének és a Közüzemi Kft.
lelkiismeretes munkáját végző
vezetőinek, s dolgozóinak
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

bályzatáról szóló 1/2013. (II.
06.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
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Kerékpárosbarát település díjat kapott Dunakeszi
Lezárult a "Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát Munkahely 2015" pályázat. A díjátadó záróeseménynek Vác adott
otthont, melyen jelen volt Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkár mellett
Harangvölgyi András, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke is. Az ország 55 díjazott önkormányzata között van régiónkból Dunakeszi és Vác. A rangos elismerést Dióssi Csaba polgármester vette át az államtitkártól.

A

Dióssi Csaba Tasó László államtitkártól vehette át
a város elismerését

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarországért
Szövetség idén is meghirdette a "Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát Munkahely" pályázatot, amely immár kilencedik alkalommal
került kiírásra. A tárca az elismerésekkel arra kívánta ösztönzi az önkormányzatokat és a
munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék
lehetővé, biztonságossá és von-

zóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára.
Tasó László államtitkár beszédében sikeresnek értékelte
a pályázatot, melyet adatokkal
támasztott alá. Magyarország
helyzetét európai viszonylatban is jónak értékelte, hangsúlyozva a korábbi erőfeszítések sikerességét. Az államtitkár elmondta: jelenleg 28 helyen zajlik kerékpárút-építés,
50 van előkészítés alatt és közülük mintegy 20 még ebben

az évben forrásokhoz jut. Bejelentette: 2020-ig 50 milliárd
forintot kívánnak kerékpárút
építésre fordítani.
A rendezvényen a nyertes pályázók közül Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. pályázati anyagát, a sikerhez vezető hétköznapi tevékenységüket ismerhették meg a
díjazott 55 önkormányzat és 67
munkahely képviselői.
Régiónkból Dunakeszi és Vác
nyerte el a Kerékpárosbarát Település rangos elismerést. Dunakeszi képviseletében Dióssi
Csaba polgármester vette át az
elismerő oklevelet, akiről városunkban közismert, hogy rendszeresen kerékpározik. Az egyik
legnagyobb teljesítménye, hogy
egy nap alatt körbe biciklizte a
Balatont. Ő volt az, aki évekkel
ezelőtt zászlajára tűzte és szorgalmazta Dunakeszin a városi
kerékpárút-hálózat kiépítését,
mely mára – a kezdeti kritikát
után – közkedveltté vált.
Legyünk büszkék a díjra,
használjuk ki a kellemes nyá-

• 2011-ben adtuk át a Fóti
úti kerékpár utat és kerékpársávot
alakítottunk ki a Fő úton és a Liget
utcában
• 2012-ben a közlekedési útvonalak forgalmi rendjének átalakításával és nyitott kerékpársávok
felfestésével alakítottuk ki a városi
intézményeket érintő kerékpáros
„Nagykörutat” és összekötöttük a
már meglévő útvonalakkal
• 2013-ban az alsói és a
Fóti úti szakasz összekötéseként
elkészült a Verseny utca rekonstrukciója a Posta utca-Kápolna
utca közötti szakaszon, amelynek
keretében elválasztott, illetve
elválasztás nélküli gyalog-kerékpárutat alakítottunk ki.
• 2014-ben elkészült a Sólyom utcai szakasz, a vasúti felüljáró Fóti utat és a „Nagykörutat”
összekötő szakasza, valamint a
Fő út Liget utca – Rév utca közötti
szakasza

ri időt, s ha csak tehetjük, pattanjunk kerékpárra, élvezzük a
sportolás örömét, a jó levegőt,
környezetünk szépségeit.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A gyermekétkeztetés változásai 2015 szeptemberétől Dunakeszin
Megbeszélés a Sodexo Magyarország Kft. vezetőivel
Mint azt előző lapszámban jeleztük, a február-márciusban végzett kóstolás tapasztalatait, valamint javaslatainkat, kéréseinket megbeszéljük a cég képviselőivel. A mai napon megtörtént ez az egyeztetés.

T

átrai István üzemeltetési
igazgató az előzetesen elküldött írásos anyagunkra reagálva, tájékoztatta a város
képviselőit, hogy szeptember elsejétől a cég központi étlapot ad
ki egy hónapra előre, melynek az
EMMI rendelet 6. sz. mellékletében foglaltaknak meg kell felelnie. Néhány szempontot kiemelve: alapanyag gyakoriság 10 nap
átlagában,
korosztályonkénti
anyaghányad, a naponta kötelezően biztosítandó élelmiszerek,
azok só- és cukortartalma.
Új lehetőség, hogy szeptembertől az étlap az általános iskolás korosztályoknak menüválasztékot kínál, melyből az intézmény egy-egy hétre előre kiválaszthatja az A., B., vagy C.
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menüt. A kóstolásnak egy új formáját is felkínálta a cég. Ha az étlapon lévő ételek közül valamelyik újnak minősül, ezek kóstolásába és véleményezésébe bevonhatjuk a gyerekeket is. Ennek
megszervezésére az ősszel kerül sor, amelyet családügyi főtanácsnokként jómagam és a tanácsadó testületen fogunk koordinálni.
Az észrevételeinkkel kapcsolatos javaslatok megoldására, a
változtatásokra nyitott volt az
üzemeltetési igazgató és a területvezető, Nagy Zoltán is, mint
például a levesek legyenek változatosabbak, a gyerekek tálakban kapják meg levest, és maguk szedhessenek abból, a saláta-program kerüljön vissza a kí-

nálatba, minden intézményben
zárható fedelű dobozban kapják
meg az uzsonnát a napközis csoportok.
A nyáron szakmai képzésen
vesznek részt a cég dolgozói, itt
sajátíthatják el és bővíthetik a
munkavégzéshez szükséges ismereteket, szabályokat. Ígéretet
kaptunk a gyakoribb és szigorúbb ellenőrzésekre is.
A minőséggel kapcsolatos valamennyi észrevételünket és javaslatunkat befogadta a cég.
Néhány, a tálalásra vonatkozó javaslatunk azonban részben egészségügyi előírásokba
ütközik, részben az önkiszolgáló rendszer miatt nem oldható
meg.
A szeptemberben bekövetke-

ző változásokhoz kérjük és várjuk a pedagógusok és a szülők
segítségét is. A részletekre ős�szel természetesen újra beszámolunk.

Bocsák Istvánné

Családügyi Főtanácsnok

GARANCIÁLIS MUNKÁT VÉGEZNEK A FŐTÉREN
A Főtér őszi műszaki átadásakor kifogást tett a
Városi Önkormányzat a szökőkút középső három
körívének kivitelezésével kapcsolatban, mivel azok
öntött beton technológiával készültek és a vízelvezető rácshoz – amely már gránitból készült - nem
volt megfelelő az illeszkedésük.

A

kivitelező – elfogadva az észrevételeket - garanciálisan végzi a munkálatokat, mivel a Főtér ezen a részét nem vette át a Város. A mostani mintegy két hetes munka során a belső
íveket - hasonlóan a külső ívekhez - gránitra cseréli ki
a kivitelező.

Rendőrségi szempontból nyugodt volt a május
A bevándorlási hullám Dunakeszit nem érinti, ám Fóton tetten érhető
Az elmúlt egy hónap vonatkozásában nagy volumenű elfogásokról nem tudtak beszámolni a Dunakeszi Rendőrkapitányság
illetékesei a sajtó képviselőinek tartott tájékoztatójukon. Mint kiderült, ennek legfőbb oka, hogy a bűncselekmények a
kapitányság területén visszaszorulóban vannak.

A

sajtótájékoztató kezdetén
a Dunakeszi Polgár lakossági érdeklődések alapján
felvetette, hogy olyan ügyekben,
mint pl. a közeli hetekben ismertté vált két halálesetről miért nem
kommunikál a rendőrség. A kérdésre dr. Szellák Norbert kapitányhelyettes elmondta: a rendőrség
számára a jogszabályok egyértelműen előírják, hogy milyen esetekben adhat ki információt, és
melyek azok az esetek, amelyekben nem. Bizonyos ügyeknél az
eljárás miatt, másoknál pedig személyiségi, kegyeleti okok miatt
nem adhat sajtónyilvános információt a rendőrség.
Áttérve az elmúlt hónap érdekesebb eseteire, dr. Szellák Norbert elmondta, hogy a közelmúltban egy 30 éves fiatalember egy
vonaton felejtett telefont vett magához, amelyet nem akart visszaadni tulajdonosának, vagy csak
egy bizonyos összeg ellenében. A
rendőrség a sértettel együttműködve az elkövetőt elfogta „pénzátadásnak” színlelt akció keretében Dunakeszi főterén. - Itt is
szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a talált dolog nem a megtaláló tulajdona, hanem azt le kell
adni a rendőrségen vagy a polgármesteri hivatalban – hangsúlyozta a kapitány-helyettes.
Dr. Szellák Norbert képekkel
illusztrálva beszélt arról az akcióról, melynek keretében az elmúlt hónapban Gödön a helyi
rendőrök kerékpártolvajt, Dunakeszin pedig egy elhagyatott

épületben rongáló fiatalokat fogtak el.
Újságíró kérdésre a kapitányhelyettes megerősítette, hogy a
turisztikai idényre minden évben felkészülnek. Frekventált helyeken, így a strandokon, Dunaparton, rendezvényeken fokozott
– gyakran civil ruhás - rendőri
jelenlétre lehet számítani az idei
esztendőben is.
Mint megtudtuk, június 2-án
volt egy szakmai konferencia a
rendőrségen, amely a harmadik
országból kísérő nélkül érkező fiatalok eltűnésével, körözésével, illetve a fóti elhelyezésükkel foglalkozott. A megbeszélésen jelen volt
többek között az Állampolgársági
és Bevándorlási Hivatal két osztályának munkatársa, az ORFK
körözési felügyelettel foglalkozó
osztályának illetékese, a fóti Károlyi István Gyermekközpont vezetői, Fót város polgármestere, a
Dunakeszi Járási Hivatal vezetője,
az V. Kerületi Hivatal Gyámügyi
Osztályának vezetője is. Egyfelől a körözés gyakorlati kérdéséről volt szó, másfelől az ott elhelyezett kiskorúakat érintő problémákról – tájékoztatott Szellák
Norbert, aki azonban hozzátette:
- A migrációs hullám a Dunakeszi Rendőrkapitányság területén
nem jelenik meg
Újságírói kérdésekre válaszolva a kapitányság-helyettes még
elmondta, hogy a vasútállomások mellett felállított kerékpártárolókból a kerékpárlopások
száma nem jelentős, nincsenek

Szabó Józsefné hivatalvezető és
dr. Szellák Norbert rendőrkapitány-helyettes

itt nagyobb veszélyben a kerékpárok, mint bármely más tárolóban. A vasárnapi zárva tartás
miatt szombaton nem alakulnak ki olyan közlekedési helyzetek, amelyek torlódást okoznának, vagy rendőri beavatkozást
igényelnének. Az új sebességmérő eszközt már használja a kapitányság.
A közeli napokban az M2esen bekövetkezett halásos közlekedési balesetekkel kapcsolatban dr. Szellák Norbert kifejtette, hogy
- Minden esetben felhívják az
érintettek figyelmét a vonatkozó
szabályok betartására, például az
előzési szabályokra, a gyorshajtás veszélyeire. Nincs a kapitányság területén jellemző ok, amiért a balesetek bekövetkeznek. A
változékony időjárás – pl. nagy
hőingadozás - esetén azonban
oda kell figyelni, hiszen sokaknál csökken a figyelem és a reak-

cióidő, amely balesethez vezethet
– mondta a kapitány-helyettes.
Fontos kiemelni, hogy a közúti
ellenőrzések a baleset-megelőzés részét képezik és a rendőrség
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az állampolgárokat
ne zavarja. Célja kizárólag a jogsértő cselekmények megelőzése,
megakadályozása.
A rendőrkapitányság előtt elhelyezett tábla tájékoztatása szerint
megkezdődött az épület felújítása,
amely egészen szeptemberig tart.
A beruházás 438 millió forint
uniós forrás felhasználásával történik. A felújítás kiterjed a nyílászárók cseréjére, megújul a homlokzat, valamint sor kerül többek
között kazáncserére és napkollektorok telepítésére. A felújítás időtartama alatt a rendőrség biztosítja a zavartalan ügyfélfogadás feltételeit.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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A VÁROS BÜSZKESÉGEI
Dallos Gyulát és Tuzson-Berczeli Pétert köszöntötték a civilek
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre hosszú évekre visszanyúló tevékenységének fókuszában a nemzet, a helyi közösség egységének, összefogásának erősítése, nemzeti jelképeink, szimbólumaink köztereinken történő megjelenítése, városunk szépítése áll. Sokak számára jó példát mutatva az egyesület baráti körében köszöntik a város azon
polgárait, akik emberi helytállásukkal, szakmai sikereikkel öregbítik Dunakeszi jó hírnevét. Május 31-én Dallos
Gyulát és Tuzson-Berczeli Pétert ünnepelték, akik magas állami kitüntetésben részesültek a közelmúltban.

Dallos Gyula,
Dunakeszi díszpolgára
a meglepetés tortával

M

int arról a Dunakeszi Polgár áprilisi lapszámában közölt interjúkban beszámoltunk; Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke Dallos Gyulát,
Dunakeszi díszpolgárát, örökös magyar bajnokot, díjlovas
mesteredzőt, egyetemi lovas
tanárt a Magyar Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben, Tuzson-Berczeli
Péter festőművészt, a Keresztény Kulturális Akadémia rendes tagját Magyar Arany Érdemrend Tisztikereszt polgári
tagozat kitüntetésben részesítette nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából. A Városi
Önkormányzat március 26-i
ünnepi képviselő-testületi ülésén köszöntötte Dallos Gyula és
Tuzson-Berczeli Péter mellett a
Kossuth-díjas Juhász Zoltánt és
az önkormányzat által kitüntetésben részesített polgárokat.
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre az egyesület nevéhez méltó hangulatú ünnepségen gratulált Dallos Gyulának és Tuzson-Berczeli Péternek, melynek a közösség jeles
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személyisége, dr. Kisida Elek
sebész professzor arborétum
szépségű kertje volt a helyszíne.
Skripeczky István köszöntötte
a két ünnepeltet – akik közül
Tuzson-Berczeli Péter erdélyi
szülőföldjére tett látogatás miatt nem volt jelen -, a meghívott
vendégeket, Dióssi Csaba polgármestert, Wittner Máriát és
Szakáll Lászlónét, a város díszpolgárait. Köszönetet mondott
Kisida Eleknek, aki önzetlenül
ajánlotta fel parkosított kertjét
a civil közösség rendezvényeire.
Varga István Sajó Sándor:
Magyarnak lenni című versének elhangzása után Skripeczky
István elérzékenyülve idézte fel
Dallos Gyulához fűződő barátságuk kezdetét, amikor az Európa-és világhírű díjlovas felkérésüket elfogadva máig emlékezetes bemutatót tartott a Szent
Imre templom kertjében. Az
emberről, a lovas tanárról Lev
Tolsztoj: Feltámadás című regényéből vett bibliai idézettel:
"Nemcsak kenyérrel él az ember...” méltatva mondta: „Gyula olyan nagyszerű ember, mint
a regény főhőse, aki nem csak
szólamokban, hanem tettekben
is keresztény, nemzeti hite szerint él, cselekszik, példát mutat
mindannyiunk számára.”
Dr. Kisida Elek szerint a lovasok, hát még a lovagok nagy
tiktok tudói, akik ha díszes ruhájukban és sapkájukban felülnek a lóra, megváltozik minden. „Kihúzzák magukat, fegyelmezetten viselkednek, s az
ember rájön, hogy ők civilként
is mások. Magukkal szigorúak,
de másokkal szemben nagylelkűek. A lovagok ilyenek. Befelé határozottak, de a másik ember iránt engedékenyek. A kitüntetés olyanoknak szól, akik
igazi lovagok, Dallos Gyuláknak, Száraz Györgyöknek, Bus
Antaloknak, Károlyi grófnak…
Gyuszikám viseld a kitüntetést,
rászolgáltál, büszkék vagyunk
rád! – ölelte meg az ünnepeltet.

Skripeczky István, Peti Sándor, Száraz György,
Dallos Gyula, dr. Kisida Elek

Száraz György, Dunakeszi kitüntetettje, a Magyar
Lovaregylet elnöke barátként,
szomszédként,
szakíróként,
egykori neves zsokéként színes
történetekkel, idézetekkel méltatta Dallos Gyulát, a sportembert, a fiatalokat oktató pedagógust, a lovassportok „koronázatlan királyát”, aki kitüntetését kivételes személyiségével,
teljesítményével, példamutató
életútjával érdemelte ki.
Balczó
András
mellett
Döbrentei Kornél költő és felesége, Petrás Mária keramikus
és népdalénekes táviratban köszöntötte Dallos Gyulát, aki
megérintőnek nevezte az ünneplésére megjelentek személyiségét, a kopjafával ékesített
környezetet. „Én a világ legboldogabb embere, a Jóisten kegyeltje vagyok, mert a legcsodálatosabb helyen, a Kárpát-medencében születtem” – mondta az örökös magyar bajnok, aki
szerint sikereit – a mindenben
mellette lévő - jóakaratú emberek támogatásának köszönheti.
– Vallom, hogy az én kitüntetésemnek önök is részesei – utalt a
helyi közösség alkotó tudására.

A marosvásárhelyi születésű Tuzson-Berczeli Péter művészetét, emberi kvalitásait Peti Sándor, a művésztárs, a
DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke méltatta. Noha viszonylag távol van egymástól
a szülőváros és a negyedszázada családi otthont jelentő Dunakeszi, de ez a távolság eltörpül az egy haza tudata mellett.
Tuzson-Berczeli Péter fajsúlyos
művész, aki már fiatalon is tudatos szívóssággal készült arra
az alkotói útra, amely számára a precízséget, következetességet, kiegyensúlyozottságot,
a hagyományok, a család, a hit
tiszteletét és a közösségi gondolkodás felelős felvállalását jelentik.
A kedves hangulatú köszöntés végén egy díszes tortával
kedveskedtek Dallos Gyulának,
melyet Skripeczky István családja készített az ünnepelt díjlovasnak, aki feleségével, Beáta
asszonnyal együtt szervírozta
fel, hogy az ünneplők is élvezhessék a cukrászati remekmű
finomságát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Formálódik Atilla nagykirály szobra
Két részletben készülhet majd el Dunakeszin az Atilla emlékmű – mondta el a Dunakeszi Civilek Baráti Körének bemutatóján Skripeczky István. Terveik szerint első körben az alap és a tér, ezt követően ez év őszén vagy a jövő év elején
maga az emlékmű valósulhat meg, melyet reményeik szerint széles körben támogatja majd Dunakeszi lakossága.

T

öbb mint fél éve kezdtük el az emlékmű felállításának előkészítését, a szobor felállításához szükséges közel 800
négyzetméteres telket a Gólya emlékmű közelében – a kegyeleti hely Duna felőli oldalán
lévő szabad területen - az önkormányzat biztosította – tájékoztatta a megjelenteket Szombat
István, aki hozzátette: arra vállalkoztak, hogy
példátlan módon négy művész hozzon létre
egy közös alkotást. Mint azt lapunk is megtudta, még nincs eldöntve, melyik alkotást valósítják meg, a zsűrizés folyamata most zajlik, többek között Melocco Miklós is véleményezte a
pályaműveket. A zsűrizést követően az önkormányzat testülete dönti el, melyik szobor felállítására kerül majd sor a városban.
Ezt követően a résztvevők megismerhették
a négy alkotást, melyek mindegyikében benne
van a négy művész - Czinege István, Péter Nándor, Skripeczky Ákos, Vincze József - elképzelése, gondolata. Hogy milyen anyagból készül
el, attól függ, mennyire lesz adakozó kedvében a dunakeszi lakosság. Szombat István reményét fejezte ki, ha meglesz a végleges döntés, megnövekszik az adakozási kedv is, melyre nagy szükség lesz, hiszen van olyan alkotás
-2mx3mx0,5 méteres -, melynek költsége 1,7

millió forintba kerülne – mondta rámutatva az
egyik, sütői mészkőből tervezett szoborra. Ezt
követően mind a négy alkotást és a művészek
által megfogalmazott „üzenetet”, ars poeticát
„kibontva” mutatta be a szobrokat, melyeket
különböző anyagokból terveztek a művészek.
Bár nagyon kevés szobor készült Atilláról, a világtörténelemben nem volt akkora birodalom, mint a Hun Birodalom, s hadvezér
sem volt akkora, aki a nyomába léphetett volna, s ezt nem magyar, hanem külföldi tudósok
mondták ki – hangsúlyozta Szombat István.
A turul a karddal egy olyan ősi szimbólum,
amely az egész hun-magyar kapcsolatra jellemző. S bár Árpád-házi királyokról beszélünk, de
a Turul ősmonda az, amely a magyarságot ös�szefogja, hiszen az Árpád-ház is egy része volt a
turul nemzetségnek – jelentette ki Szombat István, aki hozzátette: Ha nem is fogadja el mindenki, de érdemes elgondolkodni rajta.
Skripeczky István arról is tájékoztatta a
megjelenteket, hogy eddig több mint 1,7 millió forintnyi adományra van ígéretük, emellett
fizikai munkára és anyagköltségre vonatkozó
felajánlás is érkezett. Bejelentették azt is, hogy
a szobor körüli terület rendezését a civil egyesület – az önzetlen vállalkozóknak, szakmun-

Szombat István mutatta be
a négy művész terveit
kásoknak, adományozóknak köszönhetően –
magára vállalja, azt viszont szeretnék, ha az új
téren az önkormányzat biztosítani tudná a világítást és a kamerarendszert.
Skripeczky István a felajánlásokat sorolva
optimizmusának adott hangot: „Széchenyivel
szólva: Merjünk nagyok, lenni”. Mi nagyban és
szépben gondolkodunk – mondta a nyugdíjas
gimnáziumi tanár.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Flashmob a Főtéren – Közösségépítés, közös tánccal
A rossz időjárás miatt, ami nem sikerült május 21-én, az "az esőnapon", május 27-én
káprázatosra sikeredett. Az égiek mellett a közönség is kegyeibe fogadta és vastapssal jutalmazta Dunakeszi főterén bemutatott lenyűgöző flashmod szereplőit.

S

ajnos az égiek 2015. május 21én nem fogadták kegyeikbe a
TÁMOP 3.1.4 B-13/1 – 2013 –
001 Köznevelés az iskolában projekt
Partnerség és hálózatosodás modulja záró rendezvényeként megálmodott flashmobot. A Dunakeszire megérkező iskolák tanulói, pedagógusai és az őket kísérő szülők a
Szent István Általános Iskolában és
a Dunakeszi Gimnáziumban berendezett főhadiszállásukon készülődve tapasztalhatták, hogy az eső folyamatosan, rendíthetetlenül és vigasztalanul szakad. Az is mindegy
volt, merről fúj a szél, mivel az eget
körben, a látóhatárig esőfelhők borították. Mindezek ellenére a rendezvényre érkező gyerekek felöltöztek a tánchoz, alkalmi fodrászaik a
frizuráikat is előkészítették. A megjelentek így mutattak példát felelősségérzetből, emberségből és egymás iránti tiszteletből. A zuhogó
eső azonban átírta a programot. Pedig a tervezett fellépést a betanulást

A díszes ruha és a látványos produkció
meghódította a közönséget
követően sok iskolai próba is megelőzte. Sőt a dunakeszi iskolák kb.
100 tanulója május 20-án – Nagyné Szöllösi Márta partnerségi pedagógus vezetésével - ragyogó napsütésben még egy sikeres főpróbát
is tartott. A reménykedés délután
3 óráig tartott: ekkor a rendezvény
partnerségi pedagógus szervezői,
Nagyné Szöllösi Márta és Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix meghozták a

döntést a flashmob elmaradásáról.
A dunakeszi iskoláknak és más települések érdeklődő diákjainak részvételével május 27-én 15 órára kijelölt „esőnapon” volt lehetősége a
bemutató megtartására. Ezen a napon közel 200 diák színpompás bemutatóját láthatta a lelkes közönség.
A napsütés, a lányok gyönyörű öltözéke, a profikat idéző egységes és
mindenki által pontosan betanult

koreográfia mindenkit kárpótolt.
Köszönet a gyerekeknek a felkészülésért, az intézményvezetőknek, a
kísérő pedagógusoknak és a szülőknek a sok-sok támogatásért. Köszönet Dunakeszi Város vezetőségének,
hogy minden feltételt biztosított a
program sikeres lebonyolításához.
Köszönet a modul partnerségi pedagógus szervezőinek, Asztalosné
Tóth-Fekete Beatrixnak és Nagyné
Szöllösi Mártának a több hónapos
munkájukért. A közös tánc a nehézségek ellenére is megvalósult, a közös célok érdekében végzett közös
munka, a közös tervezés, a közös
próbák pedig jól szolgálták a projekt
egyik fő céljaként megjelölt közösségépítést.
Beély Gábor
a Fóti Garay János Általános Iskola pedagógusa
Fotó: Vörös István

Flashmob - villámcsődület
(angolból átvett szó) emberek
előre szervezett csoportosulását
jelenti; hirtelen jön létre valamely
nyilvános helyen, a résztvevők
valami szokatlant csinálnak, tipikusan egy demonstrációt hajtanak
végre, majd a csoportosulás
ugyanolyan hirtelen fel is oszlik.
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Gyereknap – mindenki örömére
A reggeli csepergő eső ellenére is folyamatosan érkeztek az Önkormányzat meghívására május 31-én a dunakeszi
városi gyereknapra a családok, így délelőtt tizenegy óra tájban már ki lehetett volna tenni a katonadombi bejáratnál a megtelt táblát. A természetnek hálásak lehettünk, mert abbamaradt az égi áldás, sőt dél körül már
a nap is kisütött.

V

olt is mire kisütnie.
Idén is gazdag, tartalmas programok
kínáltak felhőtlen
szórakozást a gyerekeknek és
a hozzájuk tartozó felnőtteknek egyaránt. Az Önkormányzat sátránál Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és a képviselő testület tagjai a délelőtt folyamán
megszámlálhatatlan mennyiségű léggömbbel és édességekkel kedveskedtek a gyerekeknek.

A nagyszínpadon non-stop
váltogatták egymást a művészeti és látványsportot bemutató városi csoportok. Utóbbiakat a Gyémánt Lótusz Harcművészeti Se. karate bemutatója, a Taekwondo Fanatics,
valamint a Daisen Se. ugyancsak karate bemutatója képviselte.
A művészeti csoportok változatos műfajokat reprezentáltak. Kezdődött a Katica zenés
gyermekműsorral, ezt követte a városszerte népszerű CsiriBiry pom pon csapat. Nevéhez hűen a Tornádó tánccsoport viharos gyorsaságú rock
and roll produkcióval rukkolt
ki, az Óperenciás bábszínház
főleg a kicsik korosztályát szórakoztatta. Fergeteges produkcióval lepték meg a közönséget
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola néptáncosai, az alsó
tagozatos Napraforgó és Árgyélus, a felső tagozatos Nap és
Hold együttesek. Sikeres műsoruk után a közönséget tánc16 Dunakeszi Polgár

házra invitálták, amire sokan
mutattak készséget, így a vidám mulatság még jó ideig eltartott a színpad előtti placcon.
A műsorfolyamot Gubás Gabi
színművész és Czutor Zoltán
zeneszerző, dalszövegíró, előadó zárta, ők az egészséges táplálkozást népszerűsítő, sajátos,
vidám zenés műsorukkal szórakoztatták a közönséget.
A sportolni, pontosabban futni vágyók még reggel
nagy számban gyülekeztek a
Decathlon futás rajtjánál, ahol
aztán egymás után indultak
rövidebb-hosszabb táv megtételére az óvodások, az általános iskolás alsós, majd felsős
diákok, végül a felnőttek, majd
a későbbiekben az első három
helyezetteknek kijáró díjak átadására is sor került. S még
mindig a sportról. Idén is örvendezhettek a Duna szerelmesei az ingyenes sárkányhajózás lehetőségének.
És akkor még nem is szóltunk az ingyenes ugráló várak
nagy sikeréről, a díjazás ellenében igénybe vett kisvonatozás-

ról és egyéb szórakoztató játékokról. A nap folyamán a Paprika TV A Boldogság receptjei című műsorsorozatának
helyszíni felvételét itt készítette. Akik pedig az önkormányzati nyereményjáték szelvényének kitöltésével beneveztek a
sorsolásra, közülük három szerencsés nyertes egy-egy családi Aquaworld belépő birtokosa lehetett.
Így telt el az idei városi gyereknap, hisszük, hogy mindenki örömére.
Katona M. István
A szerző és
Vörös István felvétele

Kállai Nagy Kriszta Meseboltjával ünnepelte
a gyerekeket a VOKE Művelődési Központ
A VOKE József Attila Művelődési Ház Kállai Nagy Kriszta grafikusművész-illusztrátor igazi, mesebeli kiállításával kedveskedett a kicsiknek és a valamivel nagyobbaknak, gyermeknap
alkalmából.
május 28-i rendezvényen
Kriszta a mai számítógépes
ráadásul a gyerekek nem „kiberkorszakban” is leginkább kézcsupán „közönségként” zel rajzolja, ill. festi képeit. Akvavettek részt, de – köszön- rellel és mindenekelőtt színpompás,
hetően a dunakeszi Szent Erzsébet tiszta-élénk színekkel.
Katolikus Óvoda növendékei álA mostani kiállításon mesebetal előadott varázslatos műsornak li birodalmának számos lakójá– maguk is a produkció részesei- val találkozhatnak a gyerekek: az
vé váltak. Az ovisok éneklős-táncos esernyőbabakocsit tologató egérelőadása előtt Bocsák Istvánné ön- anyukával, a hétfejével egy személykormányzati képviselő köszöntötte ben kórust alkotó, cseppet sem féa régről ismert művészt, ill. a ven- lelmetes sárkánnyal, a gördeszkázó
dégeket.
macskával vagy épp a színesre pinKállai Nagy Kriszta neve bizonyá- gált, táncoló házak fölött repkedő,
ra sokak számára ismerősen cseng aranyhajú tündérlányokkal. CsuDunakeszin, hiszen az ismert és pa kedves, olykor groteszkbe hajnépszerű illusztrátor – tősgyökeres ló humorral megfestett, álomszülte
dunakeszi lakosként - valaha maga is alakkal, akik – a nélkül, hogy negéebből a városból indult. Első szárny- des külsőt öltenének – valami külöpróbálgatásait is itt tette, neveze- nös puhaságot és jóleső melegséget
tesen a Dunakeszi 3. számú általá- árasztanak. Az őket jól érzékelhetőnos iskolájának rajzkörében, aminek en összekötő „családi vonások” melmeghatározó közege után „egyenes lett, egyéni személyiséggel és karakút” vezetett a kisképző könyvszakán terrel.
át a Pannónia Filmstúdióba, majd az
A mesebeli szereplők mellett a kianimációs filmgyártás alapjainak el- állításon a Magyar Szentek Élete c.
sajátítása után, az Iparművészeti Fő- kötet néhány rajzát is láthatjuk. Ezek
iskolára és a Képzőművészeti Egye- a képek jelzik, hogyan tudnak az
temre.
úgymond „komoly” tárgyak is gyerA művész, aki időközben család- mekléptékűvé válni Kriszta keze
jával Budapestre költözött, az elmúlt alatt. A magasztos hősök pedig áttizenöt évben a hazai, sőt a külföl- alakulni úgy, hogy nagyságuk meldi könyvszakma legkiválóbb szerep- lett megismerjük esendő és szerethelőivel dolgozott együtt. De nevét is- tő emberi arcukat is.
mertté tették reklámgrafikái, valaA kiállítás, mely a gyerekek melmint a Tűzoltó utcai gyermekkórház lett megszólítja a „gyermeklelkű”
közel 600 négyzetméteres tűzfalá- felnőtteket is, június 17-ig látható.
nak megfestése is, mellyel – a beteg
gyerekek és persze a járókelők örömére - életre keltette az egykori szürMaczkay Zsaklin
ke, vigasztalan felületet.
Fotó: Vörös István

A

Középpontban: Kállai Nagy Kriszta, a népszerű illusztrátor

A gyerekeket "elvarázsolták" a rajzok...

... ők pedig a felnőtteket szívet melengető műsorukkal
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Elhunyt Tóth Imre író, a Nagy Palóc utódja
Életének 89. évében, 2015. május 11-én elhunyt Tóth Imre, író, nyelvész, tanár
1927. április 6-án született
Bernecén. Az Esztergomi Érseki
Tanítóképző Intézetben tanítóikántori-énektatnári
diplomát
szerzett, majd Budapesten az Apáczai Csere János Tanárképzőben
magyar nyelv és irodalom, történelem szakot végzett. Több helyen
tanított.
1975-77-ig a dunakeszi Gárdonyi Géza Kollégium igazgatója volt, 1977-91-ig pedig a Széchenyi István Általános Iskola tanára,
könyvtárosa.
Tóth Imre szülőföldje, anyanyelvjárása iránt érzett tiszteletből
tanári munkája mellett vállalta az
Ipoly menti palóc tájszótár összeállítását, amivel felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tett a palócság nyelve, kultúrája, szokásai megismertetésében. Tanáremberként odafigyelt

a fiatalok anyanyelvi kultúrájának
ápolására, tankönyveket írt, valamint az Élet és Tudományban, a
Magyar Nyelvőrben, a Magyartanítás c. folyóiratban megjelentetett
cikkei bizonyítják őrködését nyelvünk tisztasága felett. Kodály Zoltán is nagy figyelemmel olvasta
nyelvművelő írásait, a „Nógrádi Lőrinczének” nevezte, amikor bemutatta baráti körének. Írói munkás-

sága során több regénye került a
könyvespolcokra, bemutatva a palócok mindennapjait. A Palóc trilógiát a Püski Kiadó jelentette meg
1994-ben. Ez a könyv nemes lírájú
történelmi nemzetség regény. Regényesített néprajz és szociográfia
is. Tóth Imre palóc népének látószögéből megrajzolja a teljes nemzet közelmúltjának történelmét.
Czine Mihály irodalomtörténész
nem véletlenül nevezte a Nagy Palóc, Mikszáth Kálmán utódjának,
aki ennek a népcsoportnak az életét a Jó palócok című híres regényében tárta elénk.
Imre bácsi rendszeres vendége
volt a könyvtárunknak. Író-olvasó
találkozókon, felolvasó esteken vett
részt. Rádió és TV felvételek is itt készültek vele. Rendszeresen felügyelte könyveinek sorsát a polcokon, és

árusítottuk is könyveit. Baráti köszöntésekkel, jó kedvvel jött mindig,
humoros történetekkel „udvarolt” a
könyvtáros lyányoknak.
Élete végéig dolgozott. Emlékiratait rendezte. Legújabb könyvét Volt egyszer egy ezredforduló
címmel tavaly decemberben mutatta be a Magyar Írószövetség
székházában, ahova én kísérhettem el. Jó volt látni azt a tiszteletet, szeretetet, ami feléje irányult
az írók közösségétől és a vendégektől. Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem.
Tóth Imre földi élete ott fejeződőtt
be, ahol elkezdődött. Búcsúztatása május 16-án volt szülőfalujában,
Bernecebarátiban. Az Öregtemetőben számára fenntartott díszsírhely
lett végső nyughelye.
Csonka Mária

KLUBEST A SAJTÓNYILVÁNOSSÁGRÓL
A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat dr. Mervald Anna elnök asszony irányításával rendkívül intenzív
és sokrétű tevékenységet végez, melyben kiemelkedő szerepet tölt be a német nyelv ápolása, a kulturális hagyományok és értékek megőrzése, gazdagítása. A helyi közösségi és emberi kapcsolatok színesítése és erősítése
érdekében rendszeresen szerveznek előadásokat, klubesteket, melyek sorában legutóbb Schuth János, a Neue
Zeitung főszerkesztője volt a nemzetiségi önkormányzat vendége.
- Az elektronikus sajtó, az internet, a mobiltelefon nagyon nagy szerepet játszik az
életünkben. A média eszközei nem csak információt szolgáltatnak, hanem véleményt
is nyilvánítanak, hatásokat közvetítenek.
Pozitívat és negatívat egyaránt – mondta
megnyitójában dr. Mervald Anna a városi
könyvtárban rendezett összejövetelen.
- Pozitív példaként említhetjük Kossuth
Lajos pozsonyi országházi tudósításait, melyek elementáris erővel hozták felszínre a magyar társadalom minden rétegében a nemzeti, a magyarság összetartozásának érzését folytatta. Majd ennek ellenpéldájaként arról
beszélt, hogy a múltszázadban voltak negatív
hatások is, melyek között említette az I. és II.
Világháborút előkészítő asszisztáló sajtóor-
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gánumokat. - A mi korosztályunk még emlékszik a proletárdiktatúrát kiszolgáló újságírói tevékenységre is – mondta.
A történelmi múltból vett példák után mutatta be a német nemzetiségi önkormányzatok egyik legjelentősebb szószólóját, az országos terjesztésű Neue Zeitung főszerkesztőjét, Schuth János főszerkesztőt, aki újságíróként, lapszerkesztőként elkötelezetten, ám
a tények tükrében képviseli a magyarországi németek ügyét. – Tevékenységét nem csak
komoly szakmai színvonal jellemzi, de dicsérendő erénye az is, hogy értékítéletét mindig
a saját lelkiismerete adta, és soha nem a külső befolyásoló tényező. Az ő élete és munkássága példaértékű – hangzottak az elnök as�szony szavai, aki ugyancsak hasonló elismerő mondatok közreadásával mutatta be a főszerkesztő beszélgetőtársát, a Dunakeszin
élő Cseh Borbálát, aki másfél éve vesz részt a
német nemzeti önkormányzat munkájában.
– Borbála segítséget nyújt a Gyökerek szerkesztésében, óriási tapasztalata és kapcsolatrendszere révén nagyon sokat kaptunk tőle.
Történelem, német, angol, és filozófia szakos
középiskolai tanár, az Iparművészeti Egyetem idegen nyelvű lektorátusa, a fiatal iparművészek stúdiójának szakmai kurátora, a
német nemzetiségi művészeti szervezet tagA tartalmas beszélgetés főszereplői:
Cseh Borbála és Schuth János

ja, művészeti szervezéssel, kritikákkal, megnyitókkal vesz részt ebben a szervezetben.
Magyar és nemzetközi szakértői diplomája van társadalmi toleranciaoktatásból. Az
ő tevékenysége is kötődik a médiához, tehát
szakmabéli – jelentette ki dr. Mervald Anna,
akinek állítását ragyogóan igazolta a közel
két órás beszélgetés.
A közönség élvezettel hallgatta Cser Borbála és Schuth János társalgását, melyből kicsengett alázattal művelt magas színvonalú
szakmai felkészültségük.
Schuth János – anekdotákkal is átszőtt –
több évtizedes visszatekintéséből markánsan kirajzolódott a rendszerváltozás előtti
politikai korszakot jellemző sajtónyilvánosság határvonala, melynek mezsgyéjén „járva” az újság megtalálta a folyamatos működés és közlés lehetőségét.
A nagy érdeklődéssel kísért klubest végén
Csonka Mária könyvtárigazgató köszönetet
mondott a rendezvény szervezőinek a színvonalas programért, az újság szerkesztőségének pedig azért, hogy jóvoltából júniustól
már a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár polcára is felkerülhet a Neue Zeitung.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

„Befogadott a város”
Hat éves kora óta itt él Dunakeszin, és azt vallja, a város
hihetetlen fejlődésen ment
keresztül. A legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy az
itt élők közössége immár olyan
szoros, amilyenben jó érzés
élni. Unokáival rengeteget sétál a Duna partján, és annak
örül Radvánszki Edit, a Humán
Szolgáltató Központ elköszönő vezetőjeként a legjobban,
hogy még mindig képes volt
tenni valamit a városért.
– Már több mint fél évszázada a város lakója. Ha valaki, hát Önt nyugodtan nevezhetjük nagy idők nagy
tanújának…
– Hát igen, hiszen ötvenkét éve,
hatévesen költöztem Dunakeszire a
szüleimmel. Az azóta eltelt időszakra nem találok jobb kifejezést, mint
azt, hogy befogadott a szó legszorosabb értelmében a város. Ám az a
fejlődés, amit az elmúlt években tapasztalhattunk, egészen elképesztő. Egy biztos, ha mondjuk húsz évvel ezelőtt elmentem volna innen,
és most visszajönnék, biztos lennék
abban, hogy nem ugyanoda tértem
vissza.
– Ezt csak és kizárólag a látható
változások miatt mondja?
– Is. De ami számomra még a látható változásoknál is fontosabb –
mint utak építése, a város szépítése, új lakóhelyek megjelenése – az
az emberi kapcsolatok milyensége.
Dunakeszin immár egy fantasztikus közösséget alkotnak az itt élők,
ami a legnagyobb értéke a városnak.
– Ön szerint mi váltotta ki ezt?
– Nem biztos, hogy igazam van,
de a rengeteg helyi program. Ráadásul a kis, helyi közösségek is egyre
inkább keresik egymás társaságát.
Nem tudok mást mondani, mint
azt, hogy jó érzés itt élni. A rengeteg program miatt már nem is kell
az embereknek bemenniük a fővárosba, ha szórakozni vagy kikapcsolódni szeretnének.

– Azért csak van még hova fejlődnie Dunakeszinek, vagy nem?
– Természetesen. Nagyon hiányzik ennek a negyvenezres településnek egy termelői piac, egy mozi,
vagy éppenséggel egy strand. De
pontosan tudom, hogy a piacra ígéret van, illetve a strand létrehozása, megépítése is már-már eldöntött tény. Ugyanakkor a várost szinte körülölelő bevásárlóközpontokhoz már megoldották az illetékesek
azt, hogy tömegközlekedéssel is eljuthassanak az emberek.
– Térjünk vissza Önre. A munkája is mindig Dunakeszire kötötte?
– Nem, de 19 évesen itt kezdtem
el dolgozni a szociális ellátásban, és
ide tértem vissza, amikor a Humán
Szolgáltató Központ munkatársa
lettem. Most, mint leköszönő vezető
annak örülök a legjobban, hogy még
mindig tehettem a városért a szociális ellátás terén.
– A családja is ennyire kötődik a
településhez?
– A férjem, aki jelenleg is vállalkozóként aktívan dolgozik, és három testvére itt is született. Két gyermekem is itt töltötte a fiatalságát,
most mindketten Újpesten élnek.
Van már két gyönyörű kisunokám,
akik imádnak itt lenni. A két kislány
alig ér hozzánk, máris mehetünk a
Duna-partra, vagy éppen valamelyik éppen aktuális programra.
- molnár -

„Jó közösségbe kerültünk”
A munkája miatt költözött
Dunakeszire, de sosem bánta meg, hogy ürömi otthonát elhagyta a településért.
Sikeres vállalkozóként dolgozik, és az általuk nyújtott
szolgáltatás – 4D ultrahang
– már számos családnak
adott egy életre szóló emléket a születendő gyermekek magzati életéről. Dávid
Gábor aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe, hiszen tavaly felvételt
nyert a Dunakeszi Fúvószenekar tagjai közé.
„Amikor úgy nyolc-kilenc esztendővel korábban elindítottuk egészségügyi vállalkozásunkat, még nem
gondoltam arra, hogy egyszer Dunakeszin fogok élni. Ám az élet mást
hozott…
A 4D ultrahang, amely a normál
szűrés mellett egyfajta extra szolgáltatást nyújt a kismamáknak, hihetetlen népszerűségnek örvend,
hiszen valós idejű állapotot mutat.
Manapság már nincs olyan család,
aki DVD-n vagy CD-n ne szeretné
megörökíteni születendő gyermekének ezt az időszakát.
A vállalkozásunk Dunakesziről
indult ki, de mára már országos csapattá nőttük ki magunkat. Bizonyos
okoknál fogva az első rendelés átköltözött a fővárosba, de a Váci úti
rendelőnk mellett immár töb helyen
Budapesten és vidéki városokban is
jelen vagyunk.
Amint említettem, korábban
nem gondoltam volna, hogy egyszer ebben a gyönyörű, immár
negyvenezres városban fogok élni.
Balatoni gyerekként nőttem fel a
Káli-medencében, majd már a feleségemmel együtt költöztünk Ürömre, ahol egy fantasztikus környezetben lévő házat sikerült megvásárolnunk.
Itt bőven volt időnk hozzászoknunk a csendhez és a nyugalomhoz,
ami a kemény napi munka után nagyon kell a feltöltődéshez. Miután
megnyitottuk itt a rendelőnket, és
egyre népszerűbbek lettek a szolgál-

tatásaink, úgy döntöttünk, az állandó ingázás helyett inkább ideköltözünk Dunakeszire.
Noha volt bennünk némi félelem,
vajon ugyanazt megkaphatjuk-e az
új otthonunktól, mint a régitől, nem
telt bele sok idő, és örömmel tapasztaltuk, maximum annyi változás
állt be az életünkbe, hogy nem kellett ingáznunk. Nemcsak itt ragadtunk, hanem egy nagyon jó közösségbe kerültünk itt Dunakeszin. A
szomszédok hihetetlenül barátságosak, a környékbeliekkel folyamatosan összejárunk, még utcabálok is
szerveződnek. Két kislányunk is nagyon jól érzi magát, egyikük már iskolába, míg a kisebbik óvodába jár,
ahol mindketten rengeteg barátot
szereztek maguknak.
Minden szempontból hatalmas
fejlődésen ment keresztül a város,
ami nagyon jó hatással van az itt
élők emberi kapcsolataira. Az emberek odafigyelnek egymásra, segítik egymást, ha arra szükség van, ráadásul az egyre nagyobb számú hagyományteremtő programokon is
egyre többen jelennek meg. Ezt jómagam is érzem, hiszen tavalytól
ütős hangszeresként tagja lehetek az
immár 25 éves Dunakeszi Fúvószenekarnak, amely számos városi rendezvényen lépett már fel az elmúlt
időszakban.
Egy szó, mint száz, egyáltalán
nem bántuk meg, hogy Dunakeszit
választottuk otthonunknak.
Lejegyezte: M. L.
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Mit adtak nekünk a rómaiak?
„Mit adtak nekünk a rómaiak?” – címmel meghirdetett
Országos Filmkészítő Pályázat ünnepélyes díjátadójára és filmbemutatójára került sor május 17-én a dunakeszi Késő-római Kikötőerődben, ahol felemelő élménynek lehettünk tanui.

A
Új adatbázissal gazdagodott
a könyvtár webportálja
Az Ünnepi Könyvhét Dunakeszin nem csak a könyvek, hanem az olvasók, a könyvtárlátogatók ünnepe is. A június első keddi napján hagyományosan megrendezett Olvasók napja rendezvényen a
könyvtár dolgozói számtalan apró ajándékkal,
meglepetéssel, játékkal kedveskednek az ezen a
napon betérőknek.

E

zúttal egy nagy közös ajándék átadásra
is sor került, amikor
közel két évig tartó munka után Digitális ki kicsoda? Dunakeszi jeles személyei címmel, a könyvtár
webportálján található adatbázisok között elérhetővé
vált az az új adattár, amelybe azok a Dunakeszin élő
vagy Dunakeszihez köthető 16 éven felüli emberek kerülhettek, akik munkájukkal, tevékenységükkel, sikereikkel a város hírnevét öregbítették. Ők azok
az írók, művészek, tudósok,
kutatók, tudomá¬nyos fokozattal rendelkezők, felsőoktatásban működő oktatók, állami, helyi és szakmai kitüntetettek; közéleti
szereplők, társadalmi, politikai szervezetek, intézmények, hivatalok vezető tisztségviselői valamint jelentősebb eredményeket elért ifjúsági és felnőtt sportolók,
akikre méltán büszkék lehetünk, és akik hozzájárultak
városunk fejlődéséhez.
A szerkesztőbizottság által javasolt 560 személy
e-mailben vagy postai levélben többször is kapott felkérést az adataik közzétételére. Közülük mintegy 170-en
már ki is töltötték az adatfelvételi űrlapot, jelenleg
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az ő nevük és életrajzuk olvasható a gyűjteményben.
Az adatbázist azonban nem
zártuk le, a korábban megadott internetes címen vagy
postai úton visszaküldött
adatlappal a felkértek utólag
is bekerülhetnek, sőt az időközben történt változások
közlésére is mindenkinek
lehetősége nyílik. Természetesen a jeles személyek
köre is tovább bővül majd,
így biztosítható az adatok
folyamatos frissítése, kiegészítése és aktualizálása. A
nevek közötti keresését segíti, hogy a születési névre,
művésznévre, névváltozatokra is kiterjeszthető. Ezen
kívül a születési idő, a foglalkozás és a különböző díjak, kitüntetések alapján is
lehet keresést folytatni. Az
új adatbázis jól illeszkedik a
www.dkvk.hu címen elérhető könyvtári portál struktúrájához és várhatóan tovább
növeli az oldalt rendszeresen felkeresők számát.
Az adatbázis létrejöttét a könyvtár dolgozói közül Csonka Mária, Leniczki
Tímea, Lenkei Valéria, Lőrincz Róbert, Németh Klára és Nyigrényi Katalin segítette. Munkájukat, mint
az adatbázis szerkesztője ezúton is köszönöm!
Preysing Frigyes

Késő-római Kikötőerőd
Alapítvány 2014. december 1-én tette közzé Filmkészítő pályázatát. Több mint fél
éves, komoly munka után került
sor május 17-én a pályázatok ünnepélyes eredményhírdetésére.
A pályázókat, felkészítőiket,
szülőket, pedagógusokat a város
nevében, Csoma Attila önkormányzati képviselő, házigazdaként pedig Hirschberg Attila, a kikötőerőd tulajdonosa köszöntötte. Ezt követően a
délelőtt háziasszonya, Zalatnay
Elena, a Cakkumpakli Színház
művészeti vezetője mutatta be a
zsűri elnökét, Duló Károly Balázs
Béla díjas filmrendezőt, Apáczai
Csere János-díjas címzetes egyetemi docenst, aki mellett a zsűri
munkájában résztvett: Csoma Attila történész, helytörténész, a József Attila Művelődési
Központ igazgatója, Kovácsné Dobay Márta, a Telekeszi
főszerkesztője, diplomás kommunikációs és videó készítő szakember; Fittler József tanár, dokumentumfilm készítő.
Mint megtudtuk a rendezvény
fő támogatója Dunakeszi Város
Önkormányzata, Szerencsejáték
Zrt., és a Hirschberg család volt.
További támogatók: Dunakeszi
Város Programiroda, Oktatási
Hivatal, Pest Megyei Civil Információs Centrum, Dunakanyar
Régió közéleti újság, Telekeszi,
Gál Erzsébet, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola történelem tanára, József Attila Művelődési Központ, Kulturbarlang,
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár,
Magyar Nemzeti Múzeum.
A vendégek és a filmesek körében nagy tetszést aratott a zsűri
elnök, Duló Károly szakmai értékelése, melyet követően az Emléklapokat, az alapítvány, a Magyar Limes Szövetség és a Szép
Magyarország kiadványait, valamint az alapítvány 7500 Ft értékű belépőjegyét vehették át a pályamunkákat segítő szülők, pedagógusok, testvérek, barátok.
Hirschberg Attila javaslatára az alapítvány könyvjutalmát
kapta és az erőd egyik reklámfilmjévé választották Simonffy

A győztes csapat tagjai

Botond alkotását, melyet a dunakeszi erődről készített.
A zsűri két kisfilmet különdíjazásra tartott érdemesnek:
Bocsó Attila, Aquincumi pillanatok, segítője Csanálosi Kinga
szülő, a másik jutalmazott: Petrik Bars Bertalan és Gaal Botond
közös alkotása: A mi amfiteátrumunk, segítőjük: Gaal Bendegúz. A különdíjakat Csonka
Mária, a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatója, és Tolmácsi
János, a Kulturbarlang igazgatója adták át.
A kisfilmek megtekintése
után került sor a dobogós helyezések díjainak átadására, a díjnyertes filmek bemutatására.
A rangos első helyezést a zsűri
egyhangú döntése alapján, 204
ponttal Mlynarik Júlia nyerte
el Az Óbudai Katonai Amfiteátrum című alkotásával, segítője
a rajztanára, Svarczné Micheller
Erzsébet. 179 ponttal a 2. helyezést érte el Szlivka Liza alkotása:
Gorsium-Tác címmel, segítője az
édesapja, Szlivka Zsolt. 158 ponttal III. helyezést értek el Farkas
Maarten, Marki Vendel, felkészítőjük Nagy László, a tanáruk.
Alkotásuk szintén a Dunakeszi Kikötőerődről szól. A díjakat
Duló Károly, Csoma Attila és
Kovácsné Dobay Márta adták át.
A versenyfilmek megtekinthetők az alapítvány és a Telekeszi
honlapján, melyeket június 20án, a Múzeumok éjszakáján is
megtekinthetnek az érdeklődők
a Késő-római Kikötőerődben.
K. L.
Fotó: Vörös István

VOKE József Attila Művelődési Központ

június-júliusi program

DUNAKESZIN
DunArt Galéria, Fő út 110.
Palásti Renáta és Dusza Tibor festőművészek kiállítása
Június 19., péntek 18.00
A kiállítás után filmvetítés:
Huszárik Zoltán: Elégia
A est folyamán fotóstúdió Patyus Ferenccel.

VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás sétány 17.
Vikker Zsuzsi fotókiállítása
Június 20., szombat 20.00
A kiállítás után koncertek a Fosters Udvarban
21 órától a dunakeszi Jazz Klub koncert
22 órától 4 Street Band koncert
A koncertek után „Volt egyszer egy rock klub”rockdisco
Késő-római kikötőerőd, Duna sor 28.
Várunk egy kalandra az Erődbe!
Múzeumok Éjszakája
2015. június 20., szombat, 14.00-től
Állandó és időszaki kiállítások megtekintése
Képek és tárgyak a pannóniai római hadsereg
mindennapjaiból
Magyar Miklós festőművész
Bemutatjuk az országos pályázatunk díjazott kisfilmjeit
15.00-tól „Időutazás”
Hirschberg Attila előadása a Római Birodalomról
16.30-tól Filmbemutató
Duló Károly: Betájolt öröklét
utána, beszélgetés a filmről: a pécsi világörökségről,
a késő-római sírkápolnákról;
18.00-tól „Múzeumi esték”
Könnyed esti koncert az erőd udvarán
2015. június 21., vasárnap, 11.00-15.00-ig
11.00-tól „A dunakeszi erőd története” Előadás
Állandó és időszaki kiállítások megtekintése:
Képek és tárgyak a pannóniai római hadsereg
mindennapjaiból
Magyar Miklós festőművész kiállítása

Június 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Helytörténeti vetélkedő:
„Idegenvezetés Dunakeszin” – utcák,
jellegzetes épületek elhelyezése,
névadóik bemutatása
Június 18. csütörtök 10-14 óra
Véradás a Járműjavító Kft. dolgozói
részére
Június 19-20-21. péntek-vasárnap
A Nyugdíjas Klub háromnapos
kirándulása:
Mosonmagyaróvár, Ausztria, cseh
kastélyok
Június 24. szerda
Nyugdíjas Klub nagyszülők-unokák
kirándulása Tahi – pusztára, Bodor
Major, Leányfalu
Június 27. szombat 10-18 óra
Városi véradás
Június 29. hétfő – július 3. péntek
9- 16 óráig.
A Művelődési Központ hagyományos
Színjátszó-és Kézműves tábora
Vezeti: Babják Annamária színművésznő
és Ceglédi Gabriella műv.szerv.játszóház vezető
Részvételi díj: 15.000.-Ft/Fő/hét

Július 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Őszinte beszélgetés”
Július 8. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Balatonfüred – Vázsoly – Dörgicse Nagyvázsony-Sümeg (Salföld)
Július 15. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Torta és süteménysütő verseny
Július 22. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
A., Ipolytarnóc – Szécsény – Hollókő
B., Szendehely – Gyadai rét
Július 29. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Látogatás Királyrétre a táborba.
Sütögetés.

VOKE

(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)

www.vokejamk.hu

A szülői igényeknek megfelelően módosult
a bölcsődék nyári zárva tartási időszaka
A bölcsődék nyári zárva tartásával kapcsolatban több kérés
érkezett a szülőktől, valamint
Szabóné Ónodi Valéria, a Humán Szolgáltató Központ önkormányzati biztosa is jelezte ezzel
kapcsolatos észrevételeit. Többek között azt, hogy a korábban
meghatározott leállás még az iskolai időszakban megkezdődne,
valamint az ügyeletre jelentkezett gyermekek száma jelentős,
így elhelyezésük nehezen lenne
megoldható az ügyeletes intézményekben.

Fentiek alapján a bölcsődei telephelyek nyári zárva tartásai az
alábbiak szerint módosulnak:
Fóti úti bölcsődei telephely
2015. június 15. - 2015. július 10.
(4 hét)
Kincsem utcai bölcsődei telephely
2015. július 6. – 2015. július 31. (4
hét)
Garas utcai bölcsődei telephely
2015. július 27. – 2015. augusztus
21. (4 hét)

Részvétel mindkét nap ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A művészetek varázslatos világa

A zeneiskola növendékeinek előadásait számtalan alkalommal meghallgathatta az érdeklődő közönség a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény koncerttermében, vagy éppen a VOKE József Attila Művelődési Központ
színháztermében.

E

zúttal azonban, május 30án, az intézmény által évente
megrendezett hagyományos
Családi napon a növendékek mindennapi tevékenységébe is bepillantást nyerhettek az érdeklődő gyerekek, szülők, nagyszülők, hozzátartozók egyaránt. Szabadtéri előadások
és koncerttermi bemutatók, játékos
feladatmegoldások, vonós-fúvós játszóház, szövés tanítás és ördögboto-
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zás, mindez a gazdag programkínálat volt s ennek is köszönhető, hogy
ezen a délelőttön megtelt vendégekkel a zeneiskola.
– A művészetek varázslatos világába invitáltuk önöket – mondta megnyitó köszöntőjében Farkas Pál intézményvezető. – Négy művészeti ágban oktatunk, a zene a fő irány,
de mellette táncművészet, ezen belül balett, modern tánc és néptánc,
mindezeken túl a színművészet és
képzőművészet is szerepel a palettán.
Elmondta még, hogy a fenntartó
Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ sokat segít abban, hogy folyamatosan megújuljon az épület és az udvar. A fő cél
pedig az, hogy a leendő Művészetek
Házában a mostani hatszáz növendék létszámát ezer főre növeljék.
A színpadon először az ütősök adtak nagy sikerű koncertet, őket követte a kis balettosok bájos bemutatója, majd a méltán híres musical
táncosok nyújtottak színvonalas ízelítőt felkészültségükből, végezetül a
néptáncosok reprezentálták e művészeti ágat s ezt követően közös táncolásra invitálták a közönséget.
A hangversenyteremben előbb a
kicsinyek, majd a nagyobbak mutatták be hangszereiken tudásukat. Majd pedig Az aranykulcs című
mese zongorára írt változatát játszották el a zongora tanszak kis növendékei.
Mindeközben az udvaron zajlott
a zenei feladatmegoldás és a kapott
pontokat összegyűjtve ajándékokkal

kedveskedtek a nyertes gyerekeknek.
S akiket érdekelt, megismerkedhetett külön a hegedűvel, a fúvós hangszerekkel és a zongorával. Talán volt
olyan gyerek, akiben felébredt a kíváncsiság a muzsikálás titkainak elsajátítása iránt.
Mivel közeledik a tanév vége, megkérdeztük az igazgatót, hogyan értékeli az oktatási évadot. Örömmel
számolt be arról, hogy a zenészek
(ütősök, vonósok, zongoristák) és a
táncosok kiemelkedő versenysikereket értek el. Több növendéket felvettek zeneművészeti szakközépiskolába, bennük megvan az a motiváló
erő, hogy a művészeti pályán maradjanak. Ez az iskolának, ezen belül tanáraiknak jelentős siker. Több fiatal
tanár érkezett ebben a tanévben s ezt
a tendenciát folytatni szeretnék. Tervezik a nyár folyamán egy-egy művészeti csoport bemutatkozását a Fő
téren.
Katona M. István
A szerző felvételei

BEREMÉNYI GÉZA DUNAKESZIN
Cseh Tamás: „Géza ismerd el, hogy te gyáva vagy”

A mai magyar irodalom és filmművészet jeles személyisége, a Kossuth-, Balázs Béla-, József Attiladíjas költő, író, filmrendező május 14-én közel két órán át ejtette „fogságba” színes előadásával,
sztorijaival, magával ragadó történeteivel az Irodalmi Szalon közönségét a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.

M

ár az első percben magához vonzotta az irodalom,
a művészetek, no és a lóversenyzés iránt fogékony hallgatóság érdeklődését és fürkésző tekintetét a Dunakeszihez is ezer szállal
kötődő legendás tréner, Hesp Róbert
sikeres szakmai életútjának bemutatásával. Kincsem, a veretlen csoda
kanca angol trénerének családi szálait bogozgatva megemlékezett a neves dinasztia Dunakeszin élő tagjairól is.
A családi történetek sokaságán keresztül ismerhette meg a közönség,
hogy a Vetró Géza néven született
gyermekből hogyan lett később nevelőapja után Rozner. A „kényszerből viselt” nevet, de annak névadóját sem kedvelte, ezért 24 éves korában anyai nagyapja iránti tiszteletből
vette fel a Bereményi nevet. Édesanyja 16 éves volt, amikor megszülte, de
egészen 6 éves koráig anyai nagyszülei nevelték, akik imádták őt, és minden földi jóval elhalmozták a Teleki
téri kereskedők. Majd jöttek a „szótlan évek”, mert az iskolakezdéskor
elvitte édesanyja és nevelőapja, aki
igaz, hogy a „nevére vette”, de egy
szót sem szólhatott mellette. „Kikerültem a paradicsomból, a szeretetből, a megértésből, a boldog gyerekkorból, és olyan emberek közé kerültem, akik nem szerettek ilyen vagy
olyan okok miatt. ” – jellemezte a 6
éves korában bekövetkezett drasztikus változást. - Furcsa ember volt a
nevelőapám, akivel halála után álmomban kibékültem – zárta le a korszakot, melyet követtek a pápai kollégiumban töltött boldog évek.
Hosszasan mesélt anyai nagyanyjáról, aki „látta” az Istent, míg nagyapja tagadta, mert soha nem találkozott vele. „Te nem vagy ilyen, te kereső vagy” – mondta unokájának az
imádott nagymama. Azóta is a két
ember között élek! – jegyezte meg az
író, aki mindkettőjüket nagyon szerette, mert mindegyikőjük megtanította őt valamire.
A beszélgetőtárs, Tarján Tamás
irodalomtörténész
„rácsodálkozó
kérdéseire” elmondta, hogy őt mindig felkérték valamilyen feladatra. „Én nem akartam rendező vagy

színházban művészeti vezető lenni.
Jött egy ember, és felajánlotta. Átgondoltam és igent mondtam, mert
úgy ítéltem meg, hogy meg tudom
oldani a feladatot. Soha sem helyezkedtem, úgy indult az irodalmi pályám is, hogy szóltak.”
A sok-sok anekdota elmesélése közben elmondta, hogy már dolgozik önéletrajzán, tavasszal pedig
megjelenik a ciklusokba rendezett
verseskötete.
Nagyon szép gondolatok közreadásával beszélt Cseh Tamásról, akivel – mint fogalmazott nem barátok,
hanem – munkatársak voltak. „Én
kitaláltam őt, ő kitalált engem, hogy
szövegíróként hogyan fog használni” – idézte sikeres alkotói korszakuk kezdetét. „Ha találkoztunk, rögtön dalt szerettünk írni. Nagyon élveztük. Tamás rátette az életét, én
pedig a tehetségemet, életem történetét, amit megírhattam dalszövegben.” Bereményi Géza megemlékezett alkotótársa súlyos betegségéről, haláról, s arról, hogy ő mondta a beszédet a temetésen. „Géza, ha
nem te mondod, akkor egy politikus
mondja a beszédet – szólított fel az
özvegy. S akkor a hosszú közös alkotói szünet után megint „visszatért a
munkakapcsolatunk”, és egy olyan
gyászbeszédet mondtam -, amihez

Tamás adta a túlvilági zenét -, hogy
háromszor megnevettettem a gyásznépet. Az özvegy is felnevetett háromszor.” – utalt visszafogottan a
beszéd sikerére.
A jeles dalszöveg író alkotói
együttműködésüket egy kedvenc
történet közreadásával illusztrált:
„Egy közös munka után magánemberként beszélgettünk, koccintottunk egy pohár borral, amikor Tamás így szólt: „Géza ismerd el, hogy
te gyáva vagy. Mondom: hogy? Erre
ő: Te még a kocsmában sem mered
elmondani azokat a szövegeket, amiket nekem írsz. Aztán kiállítasz engem, hogy vigyem én a balhét. Te
meg gyáván meglapulsz hátul. Gyáva
vagy! – mondta. Igen, gyáva vagyok
Tamás – feleltem. Viszont te meg azt
mondtad nemrég nekem, hogy évek
múlva jössz rá, milyen szövegeket írtam neked. Évek óta énekeled őket,
mire rájössz azok értelmére. Te pedig
tudatlan vagy. Egy gyáva és tudatlan
ember együttműködéséből születnek ezek a dalok – mondtam, amit
elismert Tamás.”
A nagy sikerű rendezvény végén
Bereményi Géza egyik versét olvasta
fel, melyet a közönség vastapssal jutalmazott.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Bereményi Géza
és Tarján Tamás
a legendás lóról,
Kincsemről is
mesélt a közönségnek
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ERDÉLYBEN,

a Határtalanul című pályázattal…
Iskolánk ebben a tanévben egyedülálló lehetőséget kapott arra, hogy a Határtalanul című pályázati program
keretében meglátogassa Erdély varázslatos tájait, történelmi városait.

A

Fazekas Mihály Általános Iskola hetedik évfolyama május
elején kelt útra, s a négynapos
kirándulás valóban számtalan alkalmat adott arra, hogy
megismertessük a gyerekekkel a magyar történelem erdélyi gyökereit, megelevenítsük a múltat, illetve emberközelivé tegyük az akkor élt híres
emberek mára már legendává vált életét, tetteit. A történelmi múlt magyar vonatkozású epizódjain kívül fontos momentum volt a dévai Szent Ferenc Alapítvány meglátogatása
is, mely többek között pozitív érzelmi töltetet adott a kirándulásnak. Adományainkat
szívesen fogadták, kedvességük, vendégszeretetűk, egyszerű, dolgos életük mindennapjainak megismerése könnyeket csalt a szemünkbe. Még egy
közös futballmeccsre is sor került, ezzel mintegy megpecsételve sorsszerű találkozásunkat.
Végiggondolva a programot, első napunkat Nagyváradon kezdtük, ahol a várat, és a
templomot tekintettük meg, és
ahol koszorúnkat is elhelyeztük. Utunkat Kolozsvár megtekintésével folytattuk. A város főterén az impozáns templom és Mátyás király szobra
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előtt pihentünk meg. A napot a torockói szálláson fejeztük be.
Másnap felejthetetlen túrát tettünk az izgalmas Tordai
hasadék sziklákkal, vízesésekkel szabdalt kalandos túraösvényén. Következő állomásunk
Nagyenyed volt, ahol a kollégiumot ismerhettük meg, majd
Gyulafehérváron, az erdélyi
fejedelemség hajdani fővárosában a vár területén tettünk sétákat, illetve a híres székesegyházat tekinthettük meg, ahol
még érdekes előadást is hallhattunk. A szállásunkat Déván, festői környezetben, a dévai vár lábánál foglaltuk el a
nap végén.
A harmadik napunkon a
Böjte Csaba nevével fémjelzett,
Szent Ferenc Alapítvány által
fenntartott, gyerekeknek otthont adó kollégiummal ismerkedtünk és átadtuk az otthon
gyűjtött adományokat. Az ottani gyermekek megható bemutatkozása után a csoport
nagy örömére siklóval mentünk fel a dévai várba, ahol a lélegzetelállító kilátás mellett az
ódon, érintetlen romokat láthattuk. Ezután gyalogosan is
felfedeztük a várost, majd ebéd
után utunkat Vajdahunyad felé
vettük. Itt mindenkinek lehetősége volt önállóan felfedez-

ni a vár zegzugos részeit, és egy
játékos vetélkedő keretében bizonyítania rátermettségét és
kreativitását.
Az
utolsó
napunkon
Márosillyén Bethlen Gábor, a
legnagyobb erdélyi fejedelem
szülőházát tekintettük meg és
egy izgalmas, gondolatébresztő előadást is meghallgattunk
a fejedelem életéről illetve a határon túli műkincsek megmentéséről. Máriaradna katolikus
zarándokhelyét, a nagytemplomot is megnéztük, ami most
felújítás alatt áll. Utolsó állomásként Aradra értünk, ahol
többek között az aradi vértanuk emlékére állított szobrot
csodálhattuk meg.
Azt gondolom, hogy a fenti

leírás alapján joggal állíthatjuk,
hogy a kirándulás maradandó,
életre szóló emlékkel gazdagította tanulónkat, mind a természeti kincsek megismerése,
a régi várak hangulata, a templomok sokat mondó, magasztos csendje, és az otthoni felkészülés és előadások adta ismeretek révén, melyek ily módon
kézzelfoghatóvá váltak a számukra. Köszönjük a lehetőséget, mely mindannyiunkat pozitív energiával töltött fel, mely
közel hozta hozzánk a magyar
múltat, és feledhetetlenné tette
a hajdan élt emberek gondolatait, hitvallását.
Heteyné Schenkerik
Ágnes, tanár

Alkatrészre van szüksége?
Nálunk 2 óra alatt megérkezik!

Nyitva tartás: H-P.: 8-17, Szom.: 8-12
Tel.: (27)-344-175, 06-20-549-8709
Cím: Dunakeszi, Szent István u. 9.

LAKÓTELEP PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL A DUNA-PARTON
A telep kiépítése a 2013/14-es tanévben kezdődött és jelenleg is tart. A telepre beköltözők a szállásra alkalmas
házikókat ingyen vehetik igénybe egész évben, cserében nem kell mást tenniük, mint hogy énekükkel hálálják
meg ezt a gondoskodást.

A

Duna-parton
figyelmesen sétálva sokaknak feltűnhetett a fákra kihelyezett madárodúk látványa. Ezeket az odúkat a Bárdos Lajos Iskola 3-4. osztályos
tanulói készítették. Az elkészítésükhöz, kihelyezésükhöz segítséget kaptunk a Magyar Madártani Egyesület Börzsönycsoportjának titkárától Varga
Pétertől, amit ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
A 2013/14. tanévben a
TÁMOP 3.1.1 XXI. századi
közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz keretei között
zajló, ökoiskolai nevelési-oktatási program fejlesztésének keretében az iskolánk részt vett
modulok kidolgozásában, kipróbálásába. Az program egyik
moduljának egy madárodútelep létrehozása volt a témája. A
3. c osztályos tanulók és szüleik
nagy lelkesedéssel vágtak bele

munkába, amelynek eredményeként 15, B-tipusú madárodú készült el. Ezek az odúk a
Liget utca és Kiserdő utca közötti erdős területen kerültek kihelyezésre. A kihelyezett
odúk folyamatos ellenőrzését, karbantartását, tisztítását
a gyerekek végzik Varga Péter
szakmai irányításával. A telepnek a gyerekek Cinkefalva nevet adták.
Ezt a programot a 2014/15.
tanévben is szerettük volna
folytatni, amelyre a Magyar
Köznevelési Egyesület és az
IKEA által kiírt „Otthon az erdőben” című pályázat adott lehetőséget. Sikeres pályamunkát nyújtottunk be, amelynek
egyik alprogramja a Dunaparti madárodútelep bővítése volt. A támogatási keretből
újabb harminc odút készítettek a 3. a osztály tanulói szüleikkel együtt. Az elkészült odúk

egy részét a Kis-Csurgó, az iskola közelében található parkok, valamint a Szentendreiszigeten működő Árnyas Sziget
Ifjúsági tábor területén és közvetlen környékén található fákra helyeztük ki. Az odúk kihelyezésében a 2. c osztályos tanulók is közreműködtek. Ezen
odúk folyamatos ellenőrzése is
folyik.
Az eddigi munkánk tapasztalata: A gyerekek és szüleik is
szívesen vesznek részt az ilyen
jellegű programokon. Az odúk
ellenőrzése során a gyerekek
olyan élményekkel gazdagodnak, amelyek érzékennyé teszi
őket a természetvédelme iránt.
A gyerekek írták az odúprogramról:
„Szépen sikerült az odú. Nekem tetszik, és remélem tetszeni fog a madaraknak is.”
„Nagyon jó volt, máskor is
lehetne ilyet csinálni!”

„De jó lenne, ha jövőre is
ilyen kalandban vehetnék
részt!”
„Sajnos az én odúmba nem
költöztek az idén, de remélem
el következő években lesz majd
lakója.”
A program megvalósításában részt vettek: Lukácsiné
Szabó Tünde, Tolnai Erzsébet pedagógusok, Varga Péter
MME Börzsöny csoportjának
titkára.
Tolnai Erzsébet
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DUKE tavasz két keréken
A Dunakeszi Kerékpáros Sport Egyesület idén is (2010 óta) a már hagyománnyá vált „Évadnyitó Gurulás”sal kezdte
meg a 2015-ös bringás szezont április 18-án, mely a Gyártelepi Foster’s Club udvaráról indult, s Gödön keresztül
Vácig a Főtérig tekertünk, mintegy 50 fős létszámmal. Itt a Curia Bormúzeum és Borház udvarán tartottunk egy
kis pihenőt, megismerkedtünk az új tagokkal, majd visszatekerve a kerékpárúton a székhelyünkre, a szokásos
sütögetés, túratervezés, tagdíj befizetés, s „csapatépítés” után tértünk haza.

A

következő túránk
április 25-én az I
bike Budapest kerékpáros felvonulás volt, ami a korábbi Critical
Mass folytatása, régi szervezőkkel, de új útvonalon zajlott: a Bakáts térről tekertünk
a Margitszigeti Nagyrétre, keresztül-kasul a városon, remek
hangulatban, csodaszép időben, sok ezer bringással közösen.
Az idei első többnapos túránkat május 15-17. között tartottuk az Őrségben. Farkasfa volt a bázis, innen kiindulva
jártuk be a Nemzeti Park legszebb részeit (Hársas-tó, Szalafő, Hármas-határ), meglátogattuk a helyi nevezetességeket, megkóstoltuk a vasi konyha finomságait (vargánya leves,
vasi pecsenye, tökös-mákos ré-
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tes), s bevásároltunk az őrségben kapható kuriózumokból
az otthoniaknak (tökmagolaj,
bioméz, sajtok, stb…)
Pünkösdkor a csapat kétfelé szakadt kicsit, egyik fele
a Tisza-tavat tekerte körbe az
első igazi nyári időben, páran a Csíksomlyói búcsún vettünk részt Székelyföldön, bekerékpározva a Hargita környéki „dombokat”, fennsíkokat
(Korond, Pálpataka, Fenyőkút,
Székelyvarság, Ivó)
Május 30-án az Eperfesztiválra
bringáztunk
elég
szép létszámmal, jó időben,
jó sok defekttel a MegyerihídSzentendre-LeányfaluTahitótfalu útvonalat követve (sajnos még mindig vannak ezen a túrán olyan szakaszok, ahol ki kell mennünk a
főutakra: 2-es, 11-es, a gyere-

A Megyeri hídról gyönyörű a kilátás a Dunára

kekkel nagyon veszélyes!). Itt
megkóstoltuk, mi mindent lehet „csinálni” ebből a finom
gyümölcsből (lekvár, bor, pálinka, stb…) majd a sziget közepén, Pócsmegyeren, Surányon, Horányon keresztül értünk késő délután haza.
Végül szeretném megemlíteni túráink fő támogatóit:

Mary-Ker Kft. , Keszi Hús Kft.,
Foster’s Club, Michelin Gumi
Service, Wiedermann Pékség,
Balogh Kerékpárszervíz, köszönjük a „jóltartást”!
w w w. d u c i k l i . j i m d o . c o m ,
https://hu-hu.facebook.com/
ducikli
Pesti Tamás

VILÁGKLASSZIS MEZŐNY ALAGON
Világklasszis mezőny érkezett Magyarországra az Alagi Nemzetközi Military alkalmából május utolsó hétvégéjén, melyre több mint 100 versenyző nevezett tizenegy országból. A verseny legmagasabb, 2016-os riói olimpiai
játékokra kvalifikációt adó kategóriájában több mint húsz páros állt starthoz.

A

Kincsem Nemzeti
Lóverseny és Lovas
Stratégiai Kft. által
rendezett és a FEI
Fejlesztési Program által támogatott verseny évről évre egyre népszerűbb a lovasok körében. Idén tizenegy olimpikon
sportoló és tíz olyan lovas indult, aki 2014-ben az Alltech
FEI Lovas VilágjátékokonTM
képviselte hazáját, közülük heten ugyanazt a lovat lovagolták Dunakeszi-Alagon, amivel
Normandiában versenyeztek.
A CCI3*-os kategória 25
fős mezőnyébe hét lovas érkezett Lengyelországból, köztük
két korábbi olimpikon, Kamil
Rajnert és Artur Spolowicz.
Olaszország is erős csapattal, összesen 20 lóval nevezett, melyből hat páros indult
CCI3*-on. Stefano Brecciaroli,
Európa-bajnoki csapat ezüstérmes és a londoni Olim-

piai Játékok egyéni 19. helyezettje, két lóval, Roulette
B-vel és a korábbi világelső Andrew Nicholsonn al 4*os szintig versenyző Viscount
George-val indult, amit
az egyik szakportál,
az eventing.hu is
megírt a verseny felvezetőjeként.
Au s z t r i a
és Csehország is három-három
párost küldött a verseny legmagasabb kategóriájába, köztük a tavaly Dunakeszi-Alagon
CIC3*-on győzni tudó Jaroslav Hatlát (CZE) és Fernet Af
Kreffet.
CCI3* indulói között volt két
ázsiai ország lovasa is. Oiwa

Yoshiaki (JPN), aki egyéniben
és csapatban is nyert Ázsiai Játékokat, valamint díjlovaglás
után vezette a 2012-es londoni Olimpiai Játékokat, most a 9
éves pej heréltet, The
Duke of Cavant
lovagolta. Alex
Hua
Tian
(CHN), a
2 014 - e s
incheoni
Á z s i ai
Játékok egyéni ezüstérmese,
Harbour Pilot C-vel indult, akivel tavaly
a Világjátékokon 48.
helyen zárt. A Hongkong után
második olimpiájára készülő, Angliában élő 26 éves Alex
2009-ben elnyerte a HSBC
kiemelkedő
tehetségeknek

járó díját (HSBC Rising Star
Award).
A neves külföldi lovasok
mellett a sportág honi kiválóságait több ezer néző láthatta az Európa hírű alagi pályán,
melyen izgalmas versenyt vívtak egymással és a szintidőkkel
a nagyszerű sportemberek.
Az Alagi Lóversenypálya és
Tréningközpont
szakemberei ideális körülményeket teremtettek a nagy érdeklődéssel övezett nemzetközi versenyhez, melyet május 30-án a
Sport2 élőben közvetített, aminek köszönhetően nemcsak a
pályát ellepő családok, gyerekek és felnőttek élvezhették a
helyszínen a rangos versenyt
és a gyönyörű környezetet, hanem a képernyők előtt ülők is.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István
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Karate:

Országos bajnokságot
nyert Karakó Roland
Országos Shotokan Karate versenyt rendeztek
május elején Törökbálinton, ahol Karakó Roland
a 10-11 évesek között I. helyezést ért el kumitében
(küzdelem), országos bajnok lett.

E

bben a korosztályban ő volt a legfiatalabb, de még is nyerni tudott, nagyon elszántan és tudatosan küzdött
az összes ellenfele ellen. Városunk ifjú tehetsége a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója, aki mellett csapattársa, a gödi Bauer Gergő,
a Radnóti Miklós Gimnázium tanulója junior korosztályban III. helyezést ért el kataban
(formagyakorlat) – tudtuk meg
Ifj. Karakó Sándortól, a fiatalok
mesterétől.
Dunakeszin és környékén ismerősen cseng a Karakó név,

SAKK: Ismét

melyet édesapja nyomdaiba
lépve ifj. Karakó Sándor igyekszik tovább öregbíteni sportsikerei és fiatalok oktatása-nevelése révén. Erre bizonyság
a legfrissebb siker, de a közeli hónapokban is remekül szerepeltek tanítványai, akik közül Szilágyi Botond április végén, a Mogyoródon rendezett
Diák Olimpián I. helyet szerzett kumite (küzdelem) kadet
korosztályban. A dunakeszi
fiú, a Radnóti Gimnázium tanulója katabán (formagyakorlat) IV. helyen végzett. Győzelmét egy balszerencsés sérülés
akadályozta meg. Ezen a versenyen Bauer Gergő junior kata
(formagyakorlat) ugyancsak
IV. helyen zárta a viadalt. Bartha Bendegúz junior kumite III.
helyezést, Viola Kristóf 14-15
éves fiú korosztályban kumite
ugyancsak a bronzérmet hozta
el. Ijf. Karakó Sándor szerint az
elért eredmények szakmai sikerének értékét növeli, hogy a
versenyen 51 egyesület, 357 fiatallal vett részt.
De nincs megállás, hiszen a
rendszeres edzések mellett az
újabb megmérettetésre, az Európa bajnokság, majd a július
elején sorra kerülő saját edzőtáborunkra, és az azt követő fekete öves (dan) vizsgára
– készülünk újságolta a fiatal
sportvezető.
(B. Szentmártoni)

KÉZILABDA

Bajnok az U 12-es fiú
csapat
A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Gyermekbajnokság U 12-es mezőnyében a Pest Megyei régió
bajnoka a Dunakeszi Kinizsi fiú csapata. Edzője Jakab Krisztián, aki 24 évig kézilabdázott, ez a legnagyobb sikere a 2008-ban kezdődött edzői pályafutása során.

A

2013-2014-es bajnoki évben Pest megyében Kovács László régióban elsők lettünk, és ezt a sikert ismételtük
meg a 2014-2015-ös bajnokságban – mondta Jakab Krisztián
edző. - A gyermekbajnokságban kilenc régióra osztották a
csapatokat. Mi a felsőházi rájátszásban nyolc csapat legyőzésével nyertük meg a bajnokságot. Bajnokcsapatunkban dunakeszi és fóti gyerekek
játsszanak. A legizgalmasabb
mérkőzésünk a Budaörs ellen
volt, melyet 22-18-ra sikerült
megnyernünk. Minden mérkőzésen győztünk, amit csak
maximális teljesítménnyel tudtunk kivívni az erős mezőnyben: Vecsés, Dabas (idő túli
hétméteressel), Budaörs, Solymár, Veresegyház, Gödöllő,

Érd és Vác ellen. Az eredmény
méltán öregbítette a Dunakeszi Kinizsi USE jó hírnevét. De
egy pillanatra sem pihenünk a
babérjainkon, hiszen a következő idényben a 2002-, 2003-,
2004-es korosztályos gyerekekkel indulunk, hogy hagyományainkhoz híven újra elhódítsuk a bajnoki címet.
Játékosok: felsősor: Szabó Levente, Ladó Tamás, Bődi Bence,
Varga Ádám, Zsadányi Máté,
Szórádi Norbert, Jaczkovics Tamás, Göcsei Patrik, Lovistyék
Levente, Lipcsei Gergő, Jakab
Krisztián edző
Elől: Semsei Roland, Tóth
Samu, Iván Dominik, Barabás
Botond, Dormán László, Molnár Mátyás, Urbányi Sámuel,
Cserpán Levente, Simon Gergő
Solymosi László

érmes a Kinizsi férfi sakkcsapata

1973. március 1-én alakult meg a DSE Sakkcsapata és 1982-ig Budapest XIII. kerületi bajnokságban szerepelt. Majd 1982-ben már a Pest megyei bajnokságban Dunakeszi Kinizsi néven aratta az első sikert
ezüstérmet nyerve. 1994-ben és 1997-ben bronzérmet szereztek. 2015-ben ismét bronzérmes lett a csapat
a Pest megyei első osztályban.

A

csapat vezetője 2009
óta Molnár Péter, ő értékelte szereplésüket:
- A 2014-2015. évi bajnokságban végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csapatom.
Hat győzelem, egy döntetlen és
egy vereség mellett értük el a
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sikert. A bajnok Dunaharasztit 6-4-re győztük le, csak a
harmadik helyen végzett Gödtől kaptunk ki. A legjobb pontszerző az ötödik táblán Horváth Károly, 8 mérkőzésből 7
ponttal. Teljesítménye klubrekord, és idén egyben az egész

mezőny legjobb egyéni eredménye is. Rajta kívül Sergyán
Gyula 8/6, Nádasdi Attila
8/5,5, Ál Raheem Mohammad,
Bauer Attila és Gránicz János
7/5, 5 pontot értek el. Örvendetes, hogy a klub három fiatal
versenyzője eredményesen sze-

repelt a Pest megyei országos
gyerekversenyeken. Reméljük,
hogy Tóth Ádám, Tóth Tomi és
Nagy Vilmos pár éven belül a
felnőtt csapatot fogja erősíteni
– mondta csapat vezetője.
Gratulálunk és további sok
sikert kívánunk!
S. L.

LEGENDÁK és a repülés szerelmesei a LEVEGŐBEN!
Három év szünet után május 16-17-én újra Repülőnapot tartottak Dunakeszin. A látványosságban bővelkedő repülő show a korábbi évekhez hasonlóan idén is ezreket vonzott a város közkedvelt repülőterére, hogy megcsodálják a kiváló pilóták bravúros produkcióit.

A

lüktető élettel teli repülőtér
lenyűgöző
képe tárulkozott ki az
érkező vendégek előtt.
Minden pillanatban történt valami; kecsesen siklottak a vitorlázógépek, a csodálatosan kék
égboltból „kirobbantak” a nemzeti színű ernyővel aláereszkedő ejtőernyősök, vagy éppen felemelkedett a különleges helikopter, látványos formákat „rajzolt” az égre a vadászgép…
Nagyon boldog vagyok, mert
három év szünet után újra több
ezren jöttek el, hogy megcsodálják a legendákat és a különleges gépek sokaságát. Ez szívet
melengető érzés – mondta Vécsei Mihály, a rendezvény főszervezője. - Én is itt kezdtem
el repülni, ezért nekem különösen fontos ez a hely – nosztalgiázott. Majd arról tájékoztatott,
hogy a kétnapos programot sikerült jól összeállítani. – Ráadásul még az időjárás is kegyes
hozzánk – mutatott a ragyogó
nap felé. – Annak külön örülök,
hogy a városi önkormányzat vezetői nagyon pozitívan álltak
az újraindított repülőnap megrendezéséhez. Megkeresésünk
után 48 órán belül alá volt írva

a szerződés. Ez rendkívül előremutató. Bízom benne, hogy
a jövőben is hasonló lesz az önkormányzat
együttműködése, amely lehetőséget teremthet
újabb rendezvények megtartására – húzta alá Vécsei Mihály,
aki hasonló elismeréssel beszélt
a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság segítő együttműködéséről is.
A programok szuper látványosak – folytatta az értékelést -, melyek közül az ejtőernyős kupolaugró bemutatót, a
három Apolló Fox repülő bemutatóját és az ugyancsak különlegesnek számító Delfin
oktató vadászgép gyakorlatát emelném ki. A Delfin pilótája, Szakács Gábor fantasztikus manővereket hajtott végre ezzel a csodálatos vadászgéppel… - lelkendezett, majd
egy kis szünet után Imre Lajost
dicsérte, aki egy helikopterrel
„világszámot mutatott be.”
Vécsei Mihály az öröm pillanatiban sem feledkezett meg
barátjáról, a tavaly tragikus
szerencsétlenségben elhunyt
Nádas Tamásról, aki alapító
tagja volt a Legendák a levegőben programnak.

Színvonalas
nőgyógyászati szakrendelés

Kedves Hölgyeim! 3 éve gyógyítom Önöket Dunakeszin
az Árnika Privát Orvosi Rendelőben a szülészetnőgyógyászat területen. Köszönöm a bizalmat!
Továbbra is tartom a magas fokú, modern
német színvonalat, amelyet Düsseldorfi betegeim is
értékelnek. Várom Önöket.
Bejelentkezés: 06-70- 6139-881
Saját elérhetőség: 06-30-9527- 004
Tisztelettel: dr. Pecsenyi Gyula főorvos

Ketten a legendák közül...

Az ember és a gép csodálatos harmóniájáról szólt a május 16-17-i rendezvény, melyen
idén is itt volt hazánk első űrhajósa, Farkas Bertalan, aki elmondta; mindig örömmel jön a
Dunakeszi Repülőnapra, amely
iránt ezúttal óriási az érdeklődés. – Annak külön örülök,
hogy a felnőttek mellett nagyon sok fiatal is érdeklődik a
repülés csodálatos világa iránt
– mondta elégedetten Farkas
Bertalan, aki ezúttal is magasba emelkedett – igaz nem úrhajóval – hogy hódoljon örök

szenvedélyének, a repülésnek.
A legendás űrhajóshoz hasonlóan nagyon sokan szálltak fel
az utasszállító gépekre, hogy
élvezzék a repülés fantasztikus
élményét és fentről megcsodálják a Dunával és Pilis heggyel
övezett Dunakeszi képeslapra
illő panorámáját.
A nap végén azzal köszönt el
tőlünk Vécsei Mihály, hogy jövőre egy nemzetközi repülőnapot szeretnének rendezni Dunakeszin, ahol ehhez minden
feltétel adott…
Vetési Imre

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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Diákolimpia
2015. május hónapban

házasságot kötöttek

Patkó Péter Tamás – Richter Judit
Lukács Dénes – Grán Enikő
Veki Tibor – Budai Julianna
Lőrincz Balázs – Reptsik Krisztina
Hajdi Gábor – Farkas Adrienn Éva
Hegyi Róbert – Szabó Irén Jolán
Kasza János – Székely Mónika
Kovács András Lajos – Bujdosó Rita
Zsukk Attila – Pék Andrea
Gál Róbert István – Rivasz Anikó
Blényesi Péter Gábor – Karisztl Piroska
Nagy Anikó – Maszárovics István
Körmendi Tamás – Balanean Daniela Viorica
Krupp György – Koncsik Marianna

2015. május 04.
2015. május 08.
2015. május 15.
2015. május 16.
2015. május 18.
2015. május 22.
2015. május 22.
2015. május 22.
2015. május 26.
2015. május 29.
2015. május 30.
2015. május 30.
2015. május 30.
2015. május 30.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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TÁVOLUGRÁSBAN:
1. SZILVÁS BENCE
A 19 éves Szilvás Bence
váci Madách Imre Gimnázium IV. e osztályos tanulója, érettségi előtt áll.
Május 30-án, a diákolimpián élete legnagyobb sikerét érte el, ő állhatott a
dobogó legfelső fokára.
- Az atlétika a sportok királynője, te is ezt a szép
sportágat választottad.
- Igen, 2007-ben mentem
le a Vasutasba. Maracskó Pál
edző irányítása alatt kilencedik éve készülök a versenyekre. Diákolimpián eleinte
négy próbában vettem részt.
A 2012-es évben először indultam távolugrásban, és az
idén feljutottam a csúcsra –
mondta büszkén Bence.
- Hogyan alakult a verseny?
- Május 30-án, az Ikarusz
pályán rendezték meg az országos Diákolimpia atlétikai számát, s én a VI. korcsoportban indultam távolugrásban. A legnagyobbat, a
6.92-öt a harmadik sorozat-

ban értem el. Nagyon boldog voltam, amikor a dobogón állva, edzőm Pali bácsi akasztotta a nyakamba az
aranyérmet. Most már nagy
erővel készülök az érettségire és itt is szeretnék „nagyot”
alkotni.
- Sok sikert Bence az érettségin és a sportban egyaránt!
Solymosi László

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN

Mi az a „zsírégető pulzus”?
„Zsírégető pulzus” – egy gyakran használt, divatos kifejezés, mely
sokszor félreértésre ad okot. Mit jelent valójában a kifejezés és mi
értelme van? Hol használjuk? A havonta megjelenő cikksorozat az
egészséges életmód és a sport alapjaival foglalkozik.
Ideális tartomány
A „zsírégető pulzus tekintetében igazából
nincs másról szó, mint egy pulzustartományról, mely aerob edzés során ideális ha
abban a tartományban mozog, annak aki
kifejezetten fogyasztás céljából például aerob edzést végez.
Mikor kezdenek „lebomlani” a zsírok?
A zsír, mint energiaszolgáltató valójában nem akkor kezd el bomlani amikor
ez a tartomány fennál. Aerob edzés során
a 35-40. percben kezdődik a zsírégetés és
ez a tény még teljesen független az aktuális pulzusszámtól. Ahhoz azonban, hogy
ezt az edzés-időtartamot el lehessen érni,
a közepeset nem meghaladó intenzitással

kell edzeni, ugyanis a magas intenzitással
nem lehet végigdolgozni ennyi időt.
Hogyan számítsuk ki az ideális pulzustartományt?
A megfelelő intenzitás megállapítására lehet alkalmazni a zsírégető pulzust, vagyis
ez segít a helyes tempó megállapításához.
A zsírégető pulzustartomány életkor függő: A maximális pulzus=220- életkor. Ennek a számítás eredménye a 65-85%-a a
zsírégető tartomány.
Vagyis:
Példa egy 30 éves sportolónál:
220-30=190 190x0.65-0.85 123,5-161,5
ütés/perc.

Mi az Aerob edzés?
Olyan tartósan végzett alacsony vagy
közepes intenzitású edzés, ami javítja a keringés funkcióit és az energianyerési folyamatokat és ez által
megnő az állóképesség. Kedvelt aerob gyakorlat a futás, kerékpározás,
úszás, gyaloglás.

Juhász Ádám,
Fitness Akadémiát végző
Sportoktató
(Testépítés-Fitness)

Rév festék KISÁRUHÁZ
Héra 15 l:

4990 Ft*
(333Ft/l)

Vasárna
p
délelőtt
is
nyitva!
*

a készlet erejéig
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