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Ünnepelt a Város
Nagyszabású, egész napos rendezvénnyel ünnepelte Dunakeszi
lakossága április 30-án a Katonadombon a várossá válás 40. évfordulóját.

A

jeles napra, 1977. április
1-jére emlékezve, a látványos és kifejező dekorációkkal feldíszített parkban
sokféle szórakozási lehetőség várta
a kilátogató fiatalokat, idősebbeket,
gyermekes családokat. Színes léggömbökkel lepte meg az érkezőket
Dióssi Csaba polgármester és az Önkormányzat több tagja. A városvezető kérdésünkre elmondta: ”Nagyon
fontos alkalmat ünneplünk most,
hiszen negyven éve kaptuk meg a
városi rangot. Örülök, hogy egyre
többen érkeznek, s együtt ünnepelhetjük ezt a születésnapot. Minden
ilyen alkalom növeli a város összetartó erejét.”
A gyerekeket az ingyenes játékok
vonzották, ugyanakkor a nagyszínpadon a város általános iskoláinak változatos műfajú produkciói szórakoztatták a nagyérdeműt. Színpadra léptek versmondók, citerások, néptánc,
nemzetiségi és moderntánc csoportok, versenytáncosok, pom-ponosok,
bemutattak a kisdiákok népi játékokat, és rövid mesejátékokat. A Művészeti iskolát és az általános iskolákat
képviselő fellépő diákok remekeltek,
produkcióikat gyakran kísérte a közönség vastapsa. A műsorfolyam zárásaként Farkas Pál vezényletével a
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar által megszólaltatott musical-dallamokat hallgathatta a közönség.
„Negyven éves város vagyunk, a
közismert szlogent, Dunakeszi a Mi
Városunk jól ismerik. S mivel ezt
együtt tudjuk mondani, mi egy nagy
család vagyunk. A születésnapok
fontos kelléke a torta, így együtt kóstoljuk meg a Város tortája címet el4 Dunakeszi Polgár

nyert nugátos, mogyorós pralinétortát.” Szavait követően a polgármester
Tuzson Bence országgyűlési képviselővel közösen szimbolikusan felszeletelte a tűzijátékkal díszített tortát. A nyertes Kun Cukrászda a város rendelésére közel háromezer szeletet készített azért, hogy az ünneplő
közönség is megízlelhesse ezt a kitűnő édességet.
A jó hangulatú szülinapi buli záró
fejezeteként előbb a Retróleum zenekar, majd Tóth Vera koncertjére került sor, ezt követően DJ Thomix bulijával zárult az ünnepi program.
Katona M. István
Fotó: A szerző,
Pál Ildikó, KesziPress

Programokban
gazdag majális
Verőfényes nap, vonzó kulturális programok. Mindez adott volt,
hogy a dunakesziek élményekben gazdag majálison töltsenek el
egy napot.

M

ájus elsején kora reggel a Dunakeszi Koncertfúvósok a Barátság
úti lakótelepen zenés
ébresztővel hívogatták a családokat
a Katonadombra, ahol aztán délben
már ki lehetett volna tenni a bejáratra a „megtelt” táblát. Ahogy az előző
napi születésnapi rendezvényen, úgy
május elsején is színes léggömbökkel
és Simle palacsintával fogadta a Katonadombra érkező családokat a polgármester és az önkormányzati képviselők. A nagyszínpadon fúvóskoncerttel indult a nagyszabású műsorfolyam. A ritmikus gimnasztikától a
néptáncig, az akrobatikus tornától
a Kangoo bemutatón át, a különféle küzdősportokig bezárólag követték egymást a bemutatók reggeltől
délutánig. Most lehetett látni, men�nyiféle lehetőség kínálkozik tánciskoláktól a sportegyesületekig bezárólag ahhoz, hogy a fiatalok szabadidejüket tartalmasan, önmaguk számára is hasznosan töltsék el.

Mindeközben főként a gyerekek nagy örömüket lelték az önkormányzat által biztosított ingyenes
játékokban. A népszerűségi listán
most is első helyen szerepelt a múlt
évben felállított óriás hajó. Nagy sikere volt a „méretes” betűkből kirakott városnévnek. Rengetegen fotózták itt családtagjaikat, s nem egy
csoport, fellépése után itt készített
emlékképet.
A Duna-parton a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a sárkányhajózást, többen azért, hogy kedvet is
kapjanak e sajátos vízi sporthoz.
Természetesen a majális hagyományaihoz híven bőven fogyott az ételital. Aztán kora este megérkezett a
sztárvendég, Vastag Csaba, aki előbb a
városi nyereményjáték nyertes szelvényeit húzta ki a képzeletbeli kalapból.
Ezt követően nagy sikerű koncertjével
fejeződött be az idei városi majális.
Katona M. István
Fotó: A szerző, KesziPress
és Vörös István
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Látványos bemutatókkal
ünnepeltek a rendőrök és a tűzoltók
Fegyverropogástól, szirénázó mentő- és tűzoltóautó hangjától volt hangos április 29-én a dunakeszi
Katonadomb, ahová kivonult a TEK is. A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a karambolozott
személygépkocsi súlyosan sérült vezetőjét, akik a helyszínre érkező mentőkkel és rendőrökkel ös�szehangoltan küzdöttek a sérült megmentéséért…

Program előtti
egyeztetés:
Tóth Csaba
ezredes,
dr. Mihály István
dandártábornok,
Tuzson Bence,
Beluzsárné
Belicza Andrea

Ezreket
vonzottak
a látványos
bemutatók

S

zerencsére ezúttal „csak”
profin kivitelezett mentési akció tanúi lehet az a több
ezer ember, akik megtekintették a Pest megyei rendőr- és katasztrófavédelmi nap egyik leglátványosabb bemutatóját, melynek idén
is Dunakeszi adott otthont.
Az egész napos rendezvény a fegyveres testületekhez méltó ünnepséggel vette kezdetét, melyen a kitüntetések átadása után elsőként dr. Mihály István rendőr dandártábornok,
Pest megye rendőrfőkapitánya tartott ünnepi beszédet, aki kiemelte,
hogy április 24-e 1992 óta különleges nap a rendőrök életében. Ezen a
napon emlékeznek meg Györgyről,
a római hadsereg magas rangú katonatisztjéről, aki anyja hatására lett
keresztény. „Lépten, nyomon fellépett a pogányok ellen, amiért a perzsa király Indiában börtönbe vetette,
ahol 303 körül vértanúhalált halt. A
későbbi századokban legendák sora
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fűződött a nevéhez, a középkori Európa egyik legnagyobb tiszteletnek
örvendő szentje volt” – ismertette
sárkányölő Szent György, a magyar
rendőrség védőszentjének történetét
a dandártábornak.
Dr. Mihály István e jeles nap alkalmából köszönetet mondott a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság valamennyi munkatársának az évközben
tanúsított helytállásért, akik nap,
mint nap új kihívásokkal szembesülnek. „Szolgálunk, és védünk!” szlogenünket nap, mint nap megtöltjük
igazi tartalommal. Szolgálunk a nap
24 órájában minden körülmények
között, és védelmezzük nemcsak a
rendet, hanem az utóbbi időszakban
Magyarország határait is – mondta
a megye rendőrfőkapitánya, aki szerint munkatársai a legnagyobb hivatástudattal teljesítik esküjükben vállalt kötelességüket. Köszönetet mondott a családoknak, amelyek munkatársai számára biztosítják a nyugodt
„hátországot”. Elismeréssel szólt a
társszervekkel, az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel kialakított
szakszerű és korrekt együttműködésért.
Dr. Mihály István örömmel szólt
arról is, hogy a társszervek és az állampolgárok mind gyakrabban fejezik ki köszönetüket és elismerésüket
a Pest megyei rendőrök szakszerű tevekénységéért, emberi helytállásukért. Befejezésül külön köszönetet
mondott Dunakeszi Város Önkormányzatának a szervezésben kifejtett támogatásért.

Branyiczky Márk tűzoltó ezredes,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója az immár hagyományosan közösen megrendezett rendőr– és tűzoltónapon beszédében hangsúlyozta; számukra megtisztelő, hogy bajtársaikkal együtt
ünnepelnek, akikkel a minden napok során számtalan alkalommal
közösen oldják meg a feladatokat.
Kiemelte, hogy ez az ünnep, tisztelgés a két szervezet védőszentjei iránt.
„A tűzoltók számára Szent Flórián
a tűzoltó munka lényegét testesíti
meg; az állhatatosságot, a becsületet,
a tisztességet, embertársunk megsegítését” – fogalmazott az ezredes, aki
szerint a két szent élete és halála jelképpé vált.
Erdész Zoltán, Dunakeszi alpolgármestere köszöntőjében szeretettel
gratulált a kitüntetetteknek, s örömét fejezte ki, hogy idén is a város
adhat otthont Pest megye két jelentős rendvédelmi szervezetének. Mint
fogalmazott a városi önkormányzat
és a lakosság rendkívül elégedett a
Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság munkájával. „Büszkék vagyunk
arra, hogy városunkban ünnepelnek, és ismét Dunakeszi adhat otthont e jeles eseménynek – mondta az
alpolgármester.
Dr. Tuzson Bence államtitkár szerint kevés dolognak van olyan társadalmi súlya, mint a biztonságnak. „Magyarországon a biztonság nemzeti érték” – hangsúlyozta,
majd így folytatta: „A rendőrök és
a tűzoltók, akkor végzik jól a mun-

kájukat, ha az emberek biztonságban érzik magukat. A biztonságot önöknek köszönhetjük, amiért
a magyar kormánynak, a magyar
embereknek hálásnak kell lenniük.
Ezért külön gratulálok a kitüntetetteknek, s remélem, hogy munkájukért legközelebb még többen vehetnek át elismerést.” – húzta alá Tuzson Bence, aki elismeréssel beszélt
a határon szolgálatot teljesítőkről
is. – Nagyon nagy az önök felelőssége, ezért a magyar kormánynak
mindent meg kell tennie, hogy ezt a
feladatot maradéktalanul el tudják
látni, melyhez biztosítanunk kell a
személyi és technikai feltételek – jelentette ki Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, aki kiemelte, hogy a kormány 2019-ig 50
százalékkal növeli a rendvédelmi
dolgozók illetményét. „Önök azok,
akikben a magyar emberek bíznak,
akikre mindig számíthatnak, amelyért köszönetünket fejezzük ki.” –
mondta befejezésül az államtitkár.

Polgármesteri jutalom
az eredményes akcióban
résztvevő rendőröknek
Pórul járt az az elkövető, aki drog adagjának vásárlásához szükséges pénzt úgy próbálta előteremteni, hogy Dunakeszi egyik
autóbuszmegállójában várakozó idős hölgy füléből kitépte az
aranyfülbevalót, amit később értékesített. A gyors és összehangolt rendőri akciónak köszönhetően hamar a horogra akadt a
bűncselekmény elkövetője, akit rablásnak minősülő tettéért
több éves szabadságvesztésre ítélhet a bíróság.

Az ünnepség
fotózással
zárult:
Tóth Csaba
rendőrkapitány
(balról),
Földvári
Szabolcs,
Mátyás Noémi,
Gánóczi Viktor,
Dióssi Csaba
polgármester

A

Az ünnepi beszédek után kezdetét vette a látványos, izgalmakban
bővelkedő bemutatók sora, melyek
között volt TEK bemutató, közlekedési baleseti mentési akció, balesetmegelőzési stand, KRESZ totó, bűnmegelőzési technikai bemutató, látványos motoros show, füstsátor, tűzoltó emelőkosaras jármű bevetése,
katasztrófavédelmi sátor, a gyerekeknek rajzverseny- és még számos
játék, sportbemutatók, zenés programok, a rendőrkapitányságok által szervezett főzőverseny… és számos érdekesség, ami garantálta az
önfeledt kikacsolódást, és azt, hogy
az érdeklődők sokasága betekintést
nyerhetett a rendvédelmi szervek
hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető tevékenységébe.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

sikeres akcióban résztvevő rendőröket jutalomban
részesítette Dióssi Csaba
polgármester, aki úgy látja, hogy bár egyszerű ügynek tűnhet
az eset felderítése, de szerinte jóval
többről van szó, hiszen garázdaság,
rablás elkövetésére derült fény.
- A felderítésben kiemelkedő munkát végeztek, szakszerű fellépésüknek köszönhetően sikerült elfogni az
elkövetőt. Az ilyen hatékony rendőri
akcióknak köszönhetően még biztonságosabbnak érezhetjük Dunakeszit, amit egyébként eddig is annak tartottam - mondta a város polgármestere.
Dióssi Csaba említést tett róla,
hogy a képviselő-testület a közelmúltban fogadta el a városi rendőrkapitányság beszámolóját, melynek
statisztikai adatai is a bűncselekmények számának jelentős csökkenését
támasztják alá.
- 2012-ben 3735 ismert bűncselekményt követtek el a városban, a nyomozás eredményessége 15,74 százalékos volt, amely az elmúlt öt esztendő hatékony működésének köszönhetően 2016 végére 1414-re csökkent,
az eredményesség viszont 52,5 százalékra nőtt – idézett a beszámolóból a

polgármester. Dióssi Csaba az akció
sikerességét - többek között – abban
látja; a megelőző rendőri tevékenység
eredményeként jelentősen csökkent a
bűncselekmények száma, amely lehetővé teszi, hogy a rendőrség a korábbi évektől eltérően ilyen „reménytelennek tűnő”, ám a bűncselekményt
elszenvedő számára rendkívül fontos
üggyel is érdemben tud foglalkozni.
– Számunkra ez nagyon bíztató, a
trend nagyon jó irányt mutat, rohamosan csökkennek a bűncselekmények, amihez gratulálok a rendőrség valamennyi munkatársának, az
önök tevékenységét irányító rendőrkapitány úrnak – hangzottak a városvezető elismerő szavai, aki ezt
követően jutalmat adott át a sikeres akcióban résztvevő Mátyás Noémi hadnagynak, Gánóczi Viktor
főtörzszászlósnak, Földvári Szabolcs
törzszászlósnak.
Az ünnepségen jelenlévő Tóth Csaba
ezredes, városi rendőrkapitány kérdésünkre elmondta, hogy az ilyen típusú bűncselekmény nem jellemző
Dunakeszin, ám a törvény több évvel büntetheti az elkövetőt, mert tette rablásnak minősül.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
- Az egyik Mihály utcai hölgy kérte segítségemet, mivel több döglött patkányt talált
kertjében. A fentiek mielőbbi vizsgálata végett a Jogi Osztály vezetőjének kértem intézkedését e-mailben, melyre válaszként a
helyszín gyors kivizsgálására kaptam ígéretet.
- Újabb lakók élnek az ingatlanjuk előtti
díszfák telepítésének lehetőségével. A Báthory u. 8. alatti hölgy 4 db vérszilvafa, míg
a Rákóczi út 13. sarokingatlan tulajdonosa
5 db gömbjuhar ültetése miatt fordult hozzám. Utóbbi esetben az úr a Dobó u.-i oldalra kéri a díszfákat. A kérelmet a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének címeztem.
- Csőtörés volt a Mányoki Ádám téren,
pontosan a Zápolya és a Bajtárs u. sarkon.
Az ideiglenes helyreállítás a DMRV munkatársainak köszönhető. Várhatóan a végleges helyreállítás május elején fog megtörténni, melyet a munkálatokkal megbízott
külsős vállalkozó végez
- A Mátyás király és a Magyar u. sarokingatlan tulajdonosai a Mátyás király u.-i oldalra egy szemetes kihelyezését szeretné.

Április…
A helyszíni szemle alkalmával a sarokingatlan Magyar u.-i oldalán lévő földárokba dobott sörös dobozok, pet palackok stb. igazolták a házaspár kérelmét. Írásbeli kérelmüket továbbítottam az osztály és a Közüzemi Kft. illetékeseihez
- A Hunyadi u. 23. és a Mátyás király u.
26/B lakója jelezte a járdaépítési hozzájárulás igényét. A helyszínek felmérései során 10 m2, utóbbi esetén 2x4 méter hos�szan szükséges az építőanyag. Írásban jeleztem a kérelmeket, valamint a Mátyás
király u.-i helyszín vizsgálatát. A sarokingatlan betonjárdájának meghosszabbításához
kell a viacolor, hogy a gyalogosan közlekedők ne a sárban, de főként biztonságosan
közlekedhessenek (kikerülik az úttesten).
Itt található egy közkút, mely környékének rendbetételéhez kb: 4-6 m2 viacolor
kiszállítása lenne célszerű. Utóbbi egy kissé komplex, ezért fontos a helyszín vizsgálata. A Hunyadi u. 23. lakójának megkeresé-

se végett az osztály illetékesétől érdeklődtem írásban az iránt, hogy az 5 éves munkaterv elkészítése során ígért Hunyadi u.-i
rekonstrukciót meg tudja-e erősíteni. A
munkálatokra a 2018-as esztendő lett ígérve, így ennek okán a lakónak felesleges lenne a járdát kialakítania. Levélben tájékoztattam intézkedésemről a lakókat, egyben
arról, hogy igényük miatt be kell fáradniuk
a Hivatalban működő ügyfélszolgálatra
- A körzeti ellenőrzés alkalmával a következő címeken észleltem úthibákat, kátyúkat: 1. Királyhágó u. 31-33., 2. Királyhágó u. 40., 3. Zápolya u. 13., 4-7. Zápolya u.
23–37–41–44., 8-10. Klapka u.-ban, Zápolya
és a Krúdy Gy. u. közötti szakaszon 3 db kátyú. Az előzőleg 03.24-én jelzett úthibák –
11 címen – megszüntetésének kérelmével
együtt továbbítottam az osztálynak és intézkedést kértem a PENTA KFT felé.
- Közvilágítási hibák helyreállításának ismételt kérelme (ELMŰ): -Bocskai-Báthory
sarok -Rákóczi út 20 és 73 - Hunyadi u 73.
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője

Kárpáti Zoltán: Új aszfaltot kap a Barátság út
Ismét egy kedvező hírről tájékoztathatom a 2. számú választókörzetben élőket, akik reményeim szerint megtapasztalhatták, hogy városszerte, de itt
a Barátság úton is folytatódott
a szokatlanul hideg tél okozta
kárenyhítés, az utak kátyúzása.
Az igazi örömhír pedig az, hogy
a kátyúzás „csak” ideiglenes
megoldás lesz, mert a teljes Barátság út új aszfaltborítást kap
a közeljövőben. A munkálatok
előkészítése, tervezése megkezdődött.
Ugyancsak látható már, hogy
javában épül a zárható kukatároló a Barátság út 16. számú
épület piac felőli oldalán. Hasonló készül a Tallér utca iskola felőli végénél is. Reményeink
szerint a környezetbarát megoldás elősegíti a hulladéktáro-
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lás kulturált formájának kialakulását is.
A visszajelzések arról győztek
meg, hogy a kisgyermekes szülők örömmel fogadták a játszóterek felújítása, korszerűsítése,
és a kicsinyek biztonsága érdekében tett önkormányzati intézkedéseket. Ennek sorába illeszkedik a Barátság út 28. számú épületnél lévő játszótéren
kihelyezett homokozó, amit
nagy örömmel vettek birtokba
a gyerekek. Folyamatban van
a Szent István parkban államalapító királyunk szobra mellett található kisjátszótér körbe kerítése is, hogy ezzel is elősegítsük a kicsik biztonságát.
Ezt a megnyugtató megoldást
nagyon sok szülő kérte tőlem,
akik érthetően aggódnak gyermekeik biztonságáért a játszótér és a négyemeletes épület
között húzódó közlekedési út
közelsége miatt. Bízunk benne,
hogy a kutyatulajdonosokat is
távol tartja a kerítés, és kedvenceiket a négylábúak részére ki-

alakított területen sétáltatják
vagy futtatják a jövövőben.
Képviselői tevékenységem
egyik legkedvesebb – hanem
a legkedvesebb – közösségformáló és gazdagító kezdeményezésem a körzetünkben született gyermekek tiszteletére
ültetett születésfák, és emlék-

táblák gondozása, kihelyezése.
Ki nem mondható jó érzéssel
tölt el, amikor azt látom, hogy
a kellemes tavaszi időben mind
többen keresik fel a Szent István parkban cseperedő fákat,
olvassák az emléktáblán sorakozó ifjú lakótársaink neveit.
A 2016-ban születettek tiszteletére tavasszal ültettük el a legújabb születésfát, s mellé kihelyezett emléktábla 29 ifjú nevét
hirdeti büszkén. A programot
folytatjuk a védőnőhálózat segítségével, de a szülők közvetlenül hozzám is eljuttathatják
gyerekeik adatait, a család elérhetőségét, ha azt szeretnék,
hogy 2018-ban az ő kislányuk
vagy kisfiúk neve is felkerüljön
az „érkezésük” előtt tisztelgő
születésfa mellett kihelyezésre
kerülő emléktáblára. Ezt pedig
a kz@drmg.sulinet.hu e-mail címen tehetik meg.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Egy igazán jó hírrel szeretném kezdeni a beszámolómat, ugyanis a múlt
héten kikerültek a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda elé a szülők által kért
fekvőrendőrök. Bízom benne, hogy
ennek az intézkedésnek köszönhetően biztonságos lesz az intézmény
gyalogos megközelítése.
A Huszka Jenő utca-Kacsóh Pongrác köz-Ábrahám Pál köz kereszteződésében lakók még mindig nem jelezték, milyen elképzelésük van a terület rendezésével kapcsolatban.

Bizonyára sokan tudják, hogy minden májusban a Bátorkeszi utcában
az ott lakók ún. körforgalmi koncertet rendeznek. Amatőr és hivatásos
művészek, együttesek lépnek fel, igényes műsorral lepik meg az oda látogatókat. Évről évre egyre többen jönnek el a város távolabbi részeiből is.
Az idén lesz a hatodik rendezvény,
melyet eleinte a saját és a környéken
lakók örömére szerveztek meg, de a
kör egyre bővül, hiszen sok embernek van igénye erre az értékes szórakozásra. Az évek során a kezdetekben kialakított környezet megkopott,

A faültetés eddig kialakult gyakorlata az idén megváltozott. Ettől az
évtől tavasszal is elülteti a Közüzemi
Nonprofit Kft. az igényelt fákat, bokrokat. Az idei hosszúra nyúlt hűvös tavasz még egy ideig lehetővé teszi a
növények telepítését. Kérem ezért,
hogy mielőbb jelezzék ilyen jellegű
igényeiket e-mailben vagy telefonon,
amit az eddigieknek megfelelően el
tudok juttatni a kertészeknek.

az idő is megtette a magáét. Az idén
a Bátorkeszi utca lakói elhatározták,
hogy rendbe teszik, felújítják a kis
teret. Tervet készítettek, s az önkormányzat támogatásával, a saját munkájukat és idejüket hozzáadva nagyon szépen rendbe hozták az utcabútorokat, új padot készítettek, fákat,
virágokat ültettek, hogy május 20-án
délután, a koncerten megszépült környezet fogadja a vendégeket. Igazán

példamutató az ott lakók összefogása
és igényessége, amit követendő példának tartok.
Ugyancsak örömmel látom, hogy
a Kossuth utca mentén telepített
gyöngyvessző, vagy közismert nevén
spírea sövény az ott lakók gondos
ápolásának eredményeként ebben az
évben hirtelen nagyot nőtt, s a bokrok virágba borultak. A sövény most
már betölti azt a szerepét, ami miatt
évekkel ezelőtt kiszedettük a kerítést,
hogy a helyére ezeket a növényeket
telepítse az Önkormányzat. Ezúton is
köszönöm a környék lakóinak a gondos ápolást.
Köszönettel tartozom figyelmes
lakótársaimnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem,
hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
A területemet járva jó érzés fog el,
amikor közös eredményeinkben gyönyörködhetek.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

R E N D EL ETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete a
Dunakeszi Város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016(III.3.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete a
Dunakeszi Város 2016.evi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.3.) sz.
önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.
(V.05.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és
rendjéről szóló 22/2015.(VIII.06.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
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körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
Az elmúlt hétvégén nagyszabású rendezvény volt városunkban a Katonadombon. Örömmel tapasztaltam, hogy az elmúlt időszak időjárási viszontagságai után a hétvégén igazi
fesztiválos időjárást tapasztalhattak az oda kilátogatók. A három napon mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő programot. A részletes
írást megtalálhatják ebben az
újságban. Sokakkal találkoztam
kint, öröm volt a gyermekeknek
lufit és tortát osztani, igazi születésnapi hangulat volt a rendezvényen.
Az útjavítások felmérése és

javítása folyamatosan történik.
Ezzel kapcsolatban ismételten
arra kérem kedves lakótársakat,
hogy az úthibákat jelezzék az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
címen, vagy számomra a lenti
elérhetőségemen.
A közterületek faültetési
programjának nincs vége, az
elhúzódó tavasz még engedi, hogy az utolsó telepítések
megtörténjenek, azonban a következő nagyobb ültetési akció a szakemberek tanácsára
az őszi időszakban folytatódik.
Akik jelezték igényüket azokkal felvettem a kapcsolatot,
akik még nem jelezték igényü-

ket, azoknak azt javaslom, hogy
szeptemberben jelezzék felém
kérésüket.
A főtéri programok és a környezetében lévő intézmények
látogatói számára örömmel
adok tájékoztatást arról, hogy
további parkoló helyekkel bővül a IV. Béla Király tér környezete. A Fő úton elindult az a beruházás, melynek befejezésével 36 gépjármű számára lesz
lehetőség parkolni. Ebből a parkolóból könnyen el lehet érni a
Városházát, az Okmányirodát,
vagy a Házasságkötő termet.
Az elmúlt napokban Eliott és
Marcell nevű újszülötteket köszönthettem egy-egy babacsomaggal körzetünkben. Jó
egészséget nekik és az egész
családnak!
Észrevételeiket,
javaslatai-

kat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Fontos, hogy mindenki döntsön adója 1%-ról!
Mint társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy rendelkezzen adójának 1+1%áról, hiszen semmilyen plusz költséggel nem jár, és a „sok kicsi sokra megy” alapon rendkívüli segítséget jelent az adott
szervezetnek. Ugyan több évtizede van már lehetőség adónk 1+1%-ának felajánlására, ennek ellenére 10 adózóból mindössze
4 rendelkezik erről az összegről.

A

z adóbevallás egyik fontos része, hogy a személyi jövedelemadónk 1%-áról rendelkezhetünk valamely civil szervezetnek, további +1%-ról pedig egyháznak,
vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak. Amennyiben nem nyilatkozunk az
1+1%-ról, vagy lekéstük a határidőt, esetleg helytelenül adtuk meg az adatokat, úgy
az 1+1% az államot illeti meg. Arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, és erről az összegről saját maga
döntsön.
Dunakeszi Város Önkormányzata évek
óta jelentős összeggel és tárgyi adományokkal támogatja a város egyházi és közhasznú tevékenységeket végző civil szervezeteit. A támogatásokon felül mi lakosok is
hozzá tudunk járulni ezen szervezetek sikeres tevékenységéhez adónk 1+1%-ának
felajánlásával. Ezúton szeretném felhívni
figyelmüket a városunkban működő szervezetekre, amelyek a felajánlott adományt
a legtöbb esetben valamilyen konkrét fejlesztésre és másokon való segítségnyújtásra fordítják. Az adomány felhasználása
szervezetenként eltérő lehet. A működés10 Dunakeszi Polgár

ről és a tevékenységről a szervezet alapító
okiratában, vagy bemutatkozásában tájékozódhatunk, sokan készítenek ilyenkor
kiemelten erre irányuló felhívást, érdemes
utána nézni.
Hogy milyen célokra fordíthatjuk az 1%ot? A teljesség igénye nélkül néhány terület
helyi vonatkozású szervezet:
- iskoláink, óvodáink, bölcsődéink
majdnem minden esetben tudják fogadni
az ilyen jellegű felajánlást, ezért például érdemes azt az intézményt támogatni, ahova
saját gyermekünk, unokánk jár
- működnek városunkban civil szervezetek, mint a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, a Késő Római Kikötőerőd Alapítvány vagy a Dunakeszi Szent
Mihály Alapítvány
- a művészet és a sport területén is több
egyesület működik, például a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület, a Dunakeszi Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület (néptáncosaink) a Városi Sportegyesület Dunakeszi, a Dunakeszi Diák és
Szabadidő Kajak Club, Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány, de számos más
szervezetet is találhatunk ha kicsit jobban

utána nézünk. Itt is érdemes utána érdeklődni, hogy ahova gyermekünk, vagy akár
mi magunk járunk sportolni, zenélni, ott
tudják-e fogadni 1 %-unkat.
Adónk második 1%-át pedig egyházaknak, vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak ajánlhatjuk fel.
- Városunkban aktívan jelen van a katolikus, a református, az evangélikus és a
görögkatolikus egyház is. Az egyházi közösségek több ezer gyermeknek biztosítanak tartalmas programokat és stabil hátteret, így nagyon fontos, hogy őket is segítsük munkájukban.
Ezek a szervezetek itt tevékenykednek
körülöttünk, értünk dolgoznak nap mint
nap.
Segítse Ön is adója 1+1%-ának felajánlásával a civil szervezetek és az egyházak
munkásságát! A rendelkező nyilatkozatot
a bevallástól függetlenül legkésőbb 2017.
május 22-ig küldheti meg az adóhatóság
részére!
Szabó József
önkormányzati képviselő
társadalmi kapcsolatokért
felelős tanácsnok

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
Április 26-án átadásra került a Dunakeszi Magyarság Városi Sporttelep felújított főépülete. Mint ismeretes az Önkormányzat az elmúlt
években több ütemben fejlesztette a sporttelepet. A megújult főépületben öltözők, iroda és küzdősportokra alkalmas tornaterem került kialakításra. A terület fejlesztése tovább folytatódik. Ennek egyik
eleme lehet egy sportpálya melletti
terület megvétele. Az Önkormányzat az április 27-ei testületi ülésen
határozott úgy, hogy vételi ajánlatot ad a területre, ahol a sporttelep
kiszolgálására parkolókat kíván létesíteni.
A testületi ülésen szintén téma
volt az épülő dunai szabadstrand
ügye. A képviselő-testület döntött
arról, hogy ideiglenes jelleggel telepíthető öltözőket, zuhanyzókat és
wc-t helyez el a területen. Az ideiglenes jellegre azért van szükség,
mert az elmúlt 15 év során 35 napot
víz alatt volt a terület. A strandra
nem lehet majd behajtani gépjárművel, ezért az Önkormányzat parkolót fog kialakítani a Katonadomb
déli oldalán. Ettől a lépéstől a terület nagyobb rendezettségét várjuk.
A strandon térköves sétautak is kiépítésre kerülnek, így a Duna közelségét nemcsak a fürdőzni vágyók, hanem a sétálók is élvezhetik majd az év minden időszakában.

A testület határozott arról is, hogy
a területet kiveszi az erdő művelési
ágból. Erre azért volt szükség, mert
az erdőművelés azt jelenti, hogy a
vágásra érett fákat tarvágással kitermelik időnként. A strand tekintetében ez nagyon nem lenne kívánatos, hiszen épp az erdős-ligetes part vonzza le a vízhez az embereket.
Az Önkormányzat összesen 635
millió forintot nyert el egy műugró
centrum megvalósítására. Volt egy
olyan elképzelés, hogy ez az ugrócentrum a Katonadombon valósulna meg. Ez azonban több kérdést is
felvetett, amelyeket még tisztázni
kell, így a strand megvalósítási terveiből egyelőre kikerült a műugró
centrum terve.
Az elmúlt években komoly gondot jelentett játszótereink, parkjaink tisztasága, rendezettsége. Rengeteg kisgyerekes szülő panaszkodott arra, hogy néhányan nem oda
illően használják a játszóeszközöket, esténként a parkban söröznek,
szemetelnek. Az Önkormányzat a
helyzet javítása érdekében minden
játszótérre kinevezett egy gondnokot, aki napi szinten figyeli a játszótér és a játszószerek állapotát, a szeméttől rendbe tartja a területet, és

amennyiben rongálást észlel, jelenti azt a Polgárőrség és a Rendőrség
felé. Körzetünkben három játszótér érintett: Iskola utca, Kiscsurgó,
Katonadomb. A gondnokok május
1-jével kezdték meg a munkájukat.
A hónap folyamán több helyszínen sor került fatelepítésre. A következő faültetési akciót őszre tervezi a város.
Ismét lehet jelentkezni a járdaépítési programba. A program során az Önkormányzat adja a térkövet és a szegélyt az új járdákhoz,
míg a lakosságnak kell a lerakás
költségeit vállalnia. Az eddig beérkezett igényeket továbbítottam a
Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője felé.
Folyamatos a télen keletkezett
kátyúk javítása is. Ebben a hónapban a Stromfeld utca tekintetében
érkezett bejelentés, amelyet továbbítottam az illetékesek felé.
Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
A Lakótelep Szíve
Tisztelt lakótársak!
Fontos döntés született meg a napokban, melyre talán a leghosszabb ideje várnak nagyon sokan. Megkezdődhet nyáron a Barátság út legrégebbi tízemeletes épületei előtt lévő szervizutak
felújítása! Első részben a Casalgrande
tértől visszafelé eső szakasz teljes korszerűsítése van ütemezve. A tervek szerint a parkolók és járdák is kiépítésre kerülnek a munka során. Nagyon sok idős
és kisgyermekes anyuka élete válik nyugodtabbá, ha sikerül ezt a régi közös
tervünket megvalósítani! A napokban
egyeztetek a műszaki kollégákkal, a következő beszámolómban bővebben is
kifejtem a témát.
Megkezdődött a Tallér utca sarkán
a szeméttároló építés is. A helyszíni

egyeztetésen a kivitelezővel, s a helyi
érintett lakók közül jelenlévő hölggyel
megállapodtunk abban, hogy zárható
tároló épül az eredeti helyszínen, míg
a szelektív gyűjtőhely áthelyezésre kerül a lakóépületektől kicsit távolabbra.
Bízom abban, hogy mindenki számára
kedvezőbb megoldás alakul így ki e területen!
Sokan kerestek meg az elmúlt napokban levélben, telefonon. A Fillér utca Nap utca sarkának rendezése
ügyében, illetve az utolsó, még el nem
készült járdaszakasz miatt is az illetékesekhez fordultam, várom a kedvező
válaszukat. Sok helyre igényelnek faültetést, szemétgyűjtő- és kutyapiszok
gyűjtő edényeket! Ezek ügyében már
megkerestem a szakembereket, folya-

matosan beszámolok majd az előre haladásról a témában!
Kérek mindenkit, aki a Lakótelep Szívében él, vagy arra jár, hogy vigyázzunk
jobban a tisztaságra, a közlekedési szabályok betartására! Ez közös feladatunk, és érdekünk!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Hírek a 8. sz. kerületből
Közlekedési kérdések
kerültek előtérbe
Lakossági kérés volt, hogy a helyi buszjáratokon a felszálló utasok számára látható
helyen kerüljön feltüntetésre a járat haladási iránya, ill. végállomása. Az ehhez szükséges táblák tartalmi javaslatát elkészítettem, és elküldtem véleményezésre a városházára és a szolgáltató cégnek. A városháza
a terveket elkészítette, remélem, mielőbb
sor kerül a gyártásra is. További kérés, hogy
a város honlapján álljon rendelkezésre egy
olyan térkép, amelyen be vannak jelölve az
útvonalak. A kérést továbbítottam a Városházára, a koncepció elkészítéséhez – igény
esetén - természetesen támogatást nyújtok.
Az Alagligeten épülő új iskola várható
szeptemberi átadása erős hatással lehet a
reggeli Fóti úti forgalomra, tekintettel arra,
hogy a Szent István iskola mostani körzetében tanuló diákok is az új intézményben folytatják a tanulmányaikat, oda tehát
a Fóti úton keresztül tudnak eljutni. A forgalom akkor nem nőne számottevően, ha a
tanulók a helyi buszjáratokat vennék igénybe. Mivel korábban én feleltem a helyi tö-
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megközlekedés szervezéséért, felkeresett
a tankerületi igazgató úr, hogy a buszmenetrendben lehetséges módosítási lehetőséget megbeszéljük. Igazgató úr jelezte,
hogy felmérik a tanulói igényeket a buszjárat igénybe vételére vonatkozóan, és ezután folytatjuk az egyeztetéseket. A következő megbeszélésen részt vesz Szabó József képviselő úr is, az ő kerületében van a
jelenlegi iskola. A témában több megkeresést kaptam Alagligetről is, ők elsősorban a
Repülőtéri úti forgalomszervezési elképzelésekről érdeklődtek. Annyit már most lehet tudni, hogy az új iskola elé a behajtás –
jellemzően jobbra, kis ívben - a Repülőtéri
út felől fog történni, a kihajtás pedig – balra
nagy ívben – az alagi majori út – Repülőtérút kereszteződése után lesz, ez tehát várhatóan nem fogja jelentős mértékben zavarni
a Budapest felé haladó forgalmat.
A környezetünk rendbetételét sokszor
a lakók önkéntesen is megszervezik, a nagyobb volumenű munkákat a Közüzemi
Nonprofit Kft. vállalja. Ennek megfelelően
lakossági kérésre a Közüzemi Kft szervezésében megkezdődött a Fenyves utcai kiserdő rendbetétele, a veszélyes faágak eltávolítása és elszállítása.

A korábbi ideiglenes úthiba javításokat
követően, áprilisban sor került a végleges
korrekciókra a kerületünkben is. Kiemelem a Pejachevich utca-Fóti út csomópontban elvégzett további munkálatot, amel�lyel a korábbi útsüllyedés is javításra került.
Amennyiben vannak még – vagy újra keletkeznek - kátyúk a közútjainkon, kérem, jelentsék be a városháza ügyfélszolgálatán.
Elérhetőségem: thomacsaba@hotmail.
com, „Thoma Csaba online képviselői fogadóóra” facebook csoport.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Bemutatkozik a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya

A megelőző tevékenység ellenére is
nőtt a közlekedési balesetek száma

A Dunakeszi Polgár áprilisi lapszámában indítottuk útjára azt a sorozatot, melyben a Dunakeszi Rendőrkapitányság osztályainak tevékenységét, szervezeti felépítését mutatjuk be a lakosság tájékoztatása, a
rendőrök munkájának jobb megismerése céljából. Ezúttal a közlekedésrendészeti osztály tevékenységével
ismerkedhetnek meg olvasóink Serfőzőné Kozma Ilona osztályvezető segítségével, aki négy kollégájához hasonlóan immár két évtizede dolgozik a rendőrkapitányságon.

- Tizenöten dolgozunk az osztályon,
akik közül négyen több mint 20 éve
vagyunk a kapitányságon. Tevékenységünket egy kolléganő segíti, aki az
adminisztratív feladatok mellett fogadja az állampolgárok telefonhívásait, intézi a balesetekkel kapcsolatos
igazolások kiadását – kezdte a bemutatást az alezredes asszony.
Az osztály hat baleseti helyszínelői
státusszal rendelkezik, de jelenleg öten
vannak, ám a nyáron Gödöllőről érkezik az új kolléga. Napi 24 órában teljesítenek szolgálatot, valamennyien
baleseti helyszínelési feladatokat látnak el. A felszabaduló idejükben pedig
forgalom ellenőrző tevékenységet hajtanak végre, vagy sebesség mérési feladatokat látnak el.
- Három kollégánk a kapitányság épületében vizsgálati feladatokat
lát el. Az ő munkarendjük vezényléses, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodunk az állampolgárokhoz. Folyamatban lévő bűncselekmények vizsgálatát
végzik; tanú meghallgatás, gyanúsított
kihallgatás, bizonyítási kísérlet mellett számos feladatot kell ellátniuk. Két
munkatársunk főként sebességmérési feladatokat lát el a fő közlekedési útvonalakon, valamint a havonta meghatározott vezénylési tervnek megfelelően – tájékoztatott az osztályvezető
asszony, aki elmondta, hogy a vezénylési területükhöz tartozó négy településen, Csomádon az elmúlt másfél évben szinte nem történt közlekedési
baleset, ám Dunakeszin, Fóton és Gödön annál több.
– A három város esetében, különösen Dunakeszin meghatározó ok a
több irányú áthaladó forgalom. Példaként szeretném kiemelni, hogy Dunakeszin egyharmaddal több gépjármű
közlekedik, mint pl. Gödön. A baleseti statisztikát Dunakeszi vezeti Fót és
Göd előtt. Az M0-ás körgyűrűről naponta 35-40 ezer autó hajt rá az M2-re,
amelyből a dunakeszi lehajtónál mintegy 15 ezer gépjármú el is hagyja az autóutat – ismerhettük meg a napi közle-

kedési adatokat. Az alezredes asszony
tájékoztatójából kiderült, hogy két járőr kollégája főleg forgalom ellenőrzési feladatokat lát el a négy településen.
A közlekedésrendészeti osztály vezetője rendkívül fontosnak nevezte a baleset megelőzési tevékenységet,
melyre nagy hangsúlyt helyeznek.
– Sajnos a körültekintő és széles körű
megelőző munkánk ellenére is emelkedett a baleseti statisztika az elmúlt esztendőben, pedig baleset megelőzési bizottság működik a kapitányságunkon,
előadásokat tartunk iskolákban, óvodákban, jelen vagyunk a városi rendezvényeken, tájékoztatjuk az idős embereket, öregek otthonában élőket. Kiemelten koncentrálunk az iskolarendőr
program sikeres megvalósítására, koordinátori feladatokat látunk el az oktatási intézményekben, az osztály valamennyi munkatársa részt vesz a baleset
megelőzési tevékenységben. Egy kolléganőm koordinálja a kilenc iskolában
működő iskolarendőrök munkáját –
avatott be a szakmai részletekbe.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztálya adja ki
az úthálózatok építéséhez szükséges
szakhatósági állásfoglalásokat is, mint
pl. az M2 autó 2x2 sávossá történő bővítéséhez. Itt jegyezte meg felvetésünkre az osztályvezető asszony, hogy
sajnos még nem kapták meg a forgalom technikai terveket, de ismerve a
jelenlegi helyzetet, még nagyobb torlódásokra kell számítani, ezért, aki teheti – tanácsolta – vonattal közlekedjen az átmeneti időszakban. – Amibe
mi tudunk segíteni, azt megtesszük! –
húzta alá.
Serfőzőné Kozma Ilona a Dunakeszi Polgár kérdésére elmondta, hogy
működési területükön nem jelentős a
gyorshajtást elkövetők száma, ám annál többen sértik meg az elsőbbségi
szabályokat, a balesetek közel ötven
százalékát helyi lakosok okozzák, akik
ismerik környezetüket.
– Elemzéseinkből nem derült ki egyértelműen, hogy mi okozza a balesete-

ket, de tapasztalati megfigyelésekből Serfőzőné
úgy érzékelem; az időjárási fronthatá- Kozma Ilona
sok nagy hatással vannak a gépjármű- osztályvezető
vezetők koncentráló képességére.
Fontosnak tartják a polgárbarát rendőrségkép kialakítását, a korrekt, hiteles szakmai tájékoztatást és
együttműködést a lakossággal, az önkormányzatokkal, a képviselő-testületekkel, melynek számos formáját alkalmazzák.
- Számosan keresnek bennünket
e-mailben, vagy telefonon, akiknek
készségesen adunk tájékoztatást a felvetett kérdésre, intézkedünk, mint pl.
a Hegyrejáró utca forgalmi rendjének változásánál több esetben hajtottunk végre ellenőrzéseket. De említhetem a Pálya úton rendszeresen elkövetett szabálytalanságok felszámolása érdekében Benkő Tamás képviselő
úrral tartott közös helyi szemlét. A
Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság elérhetősége több weboldalon is
megtalálható, a helyi sajtó segítségével rendszeresen tájékozatjuk a települések polgárait. Nyitottak vagyunk a
problémák kezelésére, azt is mondhatnám, ha nem tekintik szerénytelenségnek: „Szolgálunk, és védünk!” – zárta
a közlekedésrendészeti osztály munkájának bemutatását Serfőzőné Kozma Ilona osztályvezető.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A polgármester és az alpolgármester
újra felajánlották jutalmukat
A 2016. évi költségvetés zárszámadását követően a frakció által beterjesztett javaslat alapján, Dunakeszi Város polgármestere és alpolgármestere erkölcsi és anyagi jutalomban részesült, melynek anyagi részét nemes célokra ajánlották fel –
ismerteti az Önkormányzat hivatalos weboldala.
A tájékoztatóból megtudhatjuk, hogy a két politikus városunkért végzett
munkája elismeréseként a képviselő-testület elsöprő többsége a 2015.
évre 6 havi illetményüknek megfelelő összegű jutalmat szavazott meg,
melynek teljes összegét, magánszemélyként az alábbi szervezeteknek, intézményeknek, csoportoknak, programoknak ajánlották fel:

D

ióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere:
• Iskolakezdési adománydoboz akció
• Városi karácsonyi adománydoboz akció
• Rászoruló dunakeszi családok karácsonyi segítése
• Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
• Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesület
• Dunakeszi Birkózósport
• Kinizsi Futsal Pom-pom csapat
• Református Egyház gyülekezeti termének építése
• Szent Mihály plébánia beázásának elhárítása

• Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
• Dunakeszi Tollaslabdasport
• Városi napközis nyári tábor
• Radnóti Diákszínpad
• Városi Sportegyesület Dunakeszi Korfball szakosztálya

E

rdész Zoltán, Dunakeszi Város alpolgármestere
• Iskolakezdési adománydoboz akció
• Városi karácsonyi adománydoboz akció
• Rászoruló dunakeszi családok karácsonyi segítése
• Szent Imre templom történetét feldolgozó könyv kiadása
• Református Egyház gyülekezeti termének építése
• Dunakeszi Ritmikus Gimnasztika Egyesület
• Duna-parti állatvilág védelme
• Dunakeszi Duna Gyöngye Néptáncegyüttes
• Dunakeszi Evangélikus Egyházközség

Új ügyfél-parkoló épül
a Városházánál
Ígéretet tettünk, hogy a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban működő ügyfélszolgálathoz még idén bővítjük
ügyfél-parkolónk számát. Ehhez híven április 19-én megkezdődött a Fő út 19. szám alatti telken a beruházás
– olvasható az Önkormányzat hivatalos weboldalán.

Ú

j parkoló épül a Városháza környékén, melynek köszönhetően a jövőben egyszerűbb lesz megközelíteni a Polgármesteri Hivatalt,
azaz könnyebbséget nyújt majd az
ügyfélszolgálat elérésében is, és azok
számára is kényelmesebb lesz a helyszín megközelítése, akik a IV. Béla
király főtéren tartandó rendezvényekre gépkocsival érkeznek.
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A parkoló a Fő út 19. szám alatt
épül, megközelítése az Alsótabán utcáról és a Fő útról is történhet, kapacitása 37 db férőhely lesz.
A parkoló és a Fő úttal való csatlakozásának kivitelezési munkálatai
2017. április 19-én kezdődtek.
A kivitelezési munka ideje alatt
forgalomkorlátozást vezettek be a
2-es számú főúton: két rövidebb időszakra lesz félpályás útlezárás, ami-

kor a Fő út újraaszfaltozási munkáit végzi a kivitelező cég. A kivitelezés
Fő utat érintő munkálatai a munkakezdéstől számított 45 napon belül
befejeződnek. A kivitelezés időtartama alatt a kerékpársáv megszűnik.
Megértésüket köszönjük, az okozott kellemetlenségekért pedig szíves türelmüket kérjük! – olvasható
az Önkormányzat weboldalán.
Fotó: KesziPress

Átadták a Magyarság Sportpálya felújított főépületét
Orbán Viktor már 2009-ben Dunakeszinek ígérte a sportlétesítményt
A városi önkormányzat az elmúlt öt évben folyamatosan fejlesztette és újította fel a 2012-ben
tulajdonába került egykori Vasutas Sporttelepet, amely azóta újra a Magyarság Sportpályaként
szolgálja ki a Dunakeszin működő szakosztályokat, a szabadidősport hódolóit.

Á

prilis 19-e újabb jelentős mérföldkő a sportolók
életében, hiszen ezen a napon adta át Dióssi Csaba az
átépített, teljesen felújított, a 21. század igényeinek megfelelő közel száz
éves főépületet, melyben új otthonra
leltek a birkózók és a küzdősportok
képviselői is.

Seltenreich József, a Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója megnyitó szavai
után látványos bemutatót tartott két fiatal az egykori öltöző tágas közösségi térré formált helyiségében, amelyben egykoron olyan kiváló labdarúgók készülődtek a mérkőzésekre, mint Jeszmás
György, Koós László, Szabadi Lajos, Katona György, Leboniczky Imre, Détári Lajos, vagy a közelmúltban Lőrincz László…
A nagy tapssal fogadott bemutató után
Dióssi Csaba polgármester felidézte Pest
megye egyik legsikeresebb sportegyesületének több évtizedes múltját, működését meghatározó gazdasági és politikai átalakulásokkal kísért változásokat.
A városvezető elismeréssel beszélt a település életében meghatározó szerepet
betöltő egyesület sportolóinak sikeréről, és azokról, akik még a rendszerváltozás után is támogatták a klub működtetését, fenntartását, ami idővel azonban
elsorvadt.
Dióssi Csaba megosztotta az ünneplőkkel azt a 2009-es beszélgetést, amikor
Orbán Viktor megígérte, hogy az állami
tulajdonban lévő, ám akkoriban igen elhasználódott sportlétesítményt átadják az önkormányzatnak, ha jó gazdája lesz. Dióssi Csaba ezt vállalta, Orbán
Viktor pedig állta a szavát, és így 2012ben az önkormányzat tulajdonába került

a sportpálya, amely visszavette a köznyelvben „Magyi”-ként ismert Magyarság Sportpálya nevét is.
Felelevenítette azokat a városi „szóbeszédeket” is, melyek arról szóltak, hogy
lakópark vagy hipermarket épül a Vasutas sportpályán. „S ezzel szemben mi
a valóság? – tette fel a kérdést a polgármester, aki így folytatta: „Kiépítettük a
sporttelep kültéri világítását, parkolókat
alakítottunk ki, a fiataloknak BMX-pályát építettünk. Ma már a „lenti” salakos pálya helyén és a fenti centerpályán,
műfüves pályán játszhatnak a csapatok.
Most pedig a felújított, teljesen átalakított főépületet avatjuk fel, ami bizonyság rá, hogy mi nem lakóparkban vagy
hipermarketben gondolkodtunk, hanem
a sportpálya felújításában, bővítésében”
– húzta alá Dióssi Csaba.
A város polgármestere bejelentette, hogy a főépület közelségében hamarosan elkezdődik az új multifunkciós
sportközpont és az atlétikai dobópálya
építése is, melyekre már rendelkezésre
állnak a pénzügyi források.
– Terveink között szerepel egy teniszcsarnok építése is – mondta Dióssi Csaba, aki köszönetet mondott a nagy jelentőségű fejújításban közreműködő szakembereknek és Erdész Zoltán alpolgármesternek, Temesvári Istvánnal, akivel
és a Városi Sportegyesület Dunakeszi
(VSD) elnökével a nemzeti szalag átvágásával ünnepélyesen felavatták a Magyarság Sportpálya megszépült és kibővített főépületét, s benne a birkózók és a
küzdősportok képviselői részére épített
gyönyörű edzőtermet.
A főépület felújítása és bővítése két
ütemben valósult meg tájékoztatta szer-

kesztőségünket Turányi Balázs, a Közüzemi Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási vezetője.
Az első ütem 2015 szeptemberében indult, melynek keretében nettó 85 millió
forintos költséggel elvégezték az épület
energetikai korszerűsítését, amit követett a külső homlokzati szigetelés, a több
rétegű hőszigetelő színezett vakolat felvitele. A korszerűsítés része volt a tetőszigetelés, a bádogozási munkák elvégzése, a lapos tető hő és hangszigetelése
és a csapadékvíz elleni szigetelés kiépítése is. Kapcsolódó munkaként kiépült
az esővízcsatorna levezető rendszer is.
A régi nyílászárók elbontása után 26 ablak és 11 műanyag, hőszigetelt ajtó került
beépítésre.
A Magyarság Sporttelep főépületének átalakítása a második ütemben 2016 szeptemberében - kezdődött, melynek megszépült, 21. századi igényeket kielégítő eredményével az átadó ünnepségen szembesülhettek a sportolók, akik a
sportvezetőkkel együtt nagy örömmel
vették birtokba a létesítményt. A főépület átalakítására, bővítésére közel nettó
164 millió forintot fordított Dunakeszi
Város Önkormányzata, amely magába
foglalta – többek között - sport termek,
öltözők, társalgó, büfé, raktár, irodák
építészeti kialakítását, az új és régi helyiségek kőműves munkáit, falazást,
burkolást, szigetelést, festést.
Elbontásra került a lelátó egy része,
melynek helyén új helyiségek kerültek
kialakításra figyelembe véve a statikai és
építészeti szakági előírásokat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Édesanyák köszöntése
Hányféle megszólítás illik Reá? Szülőanya, szüle, édesanya, mami, anyuka, anyuska, mamuska, és
még sorolhatnánk. Ő az, aki óvó szíve alatt formál sejtből gyermeket, ő az, aki világra jövetelünk
után táplál tejjel és szeretettel. Ő az, aki kezünket fogja s vezérel minket féltőn, bátorítón egész
életén át s még azon túl is.

Színvonalas
műsorral
köszöntötték
az édesanyákat

„Ha csak egy virág volna,/én azt is
megkeresném./Ha csak egy csillag gyúlna,/fényét idevezetném./
Ha csak egy madár szállna,/megtanulnék a hangján./Ami csak szép
s jó volna/Édesanyámnak adnám!”
Létay Lajos, (1920-2007) erdélyi magyar költő, író, lapszerkesztő sorai-

Hárman
az ünnepeltek
közül

val május első vasárnapján Őt köszöntjük, az édesanyát virággal, jó
szóval, öleléssel, s ha úgy hozta sorsunk, gyertyával. Ám nem csupán
őt, hanem a nagymamát s tán a dédnagymamát is ünnepeljük e napon.
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub tagsága május 3-án Anyák-napi ünnepségre érkezett a VOKE Jó16 Dunakeszi Polgár

zsef Attila Művelődési Központba.
Johann Strauss Kék-Duna keringőjének dallamával, majd Zupka Sándor rendhagyó, verses köszöntőjével
kezdődött a rendezvény.
Prózára váltva elmondta, hogy
már az ókorban Rheának, az istenek
anyjának tiszteletére tartottak tavaszi ünnepeket. Majd az Egyesült Államokban Anna Marie Jarvis kezdeményezésére Woodrow Wilson
elnök rendelete nyomán 1914 óta
lett hivatalos megemlékezés. Ennek
hírét hozta el Magyarországra Petri
Pálné, egy államtitkár felesége s első
alkalommal 1925-ben köszöntötték
hazánkban az édesanyákat.
Múltidéző hangulatot varázsoltak
a színpadra egy régi rádiókészülékkel, melyet Takács Luca Ágnes hetedikes diák bekapcsolt, s felhangzott korabeli hangfelvételről Honti
Hanna „Az én mamám…” kezdetű
szívhez szóló slágere. Majd Luca (az
egyik klubtag, Balogh Gyula unokája) elszavalta Bartos Erika Anyák
című költeményét.
– Az emberek mindig érezték,
hogy menyire fontos a kapcsolatuk
az édesanyjukkal. És mennyi mindenért lehetünk hálásak – kezdte köszöntőjét Dióssi Csaba polgármester. – Miért érezzük, hogy ez a
legfontosabb kapcsolat az életünkben? Mert ez a legőszintébb kapcsolat, s mert a szeretetre épül. Már akkor megvan, amikor még meg sem
születtünk. Aztán egész életünket
végigkíséri az édesanya szeretete.
Amikor kisgyerekek vagyunk s bármitől megijedünk, vagy félünk, rögtön az anyukához rohanunk, mert
nála érezzük, hogy biztonságban lehetünk…
A továbbiakban arról szólt, men�nyire fontos egy életen át a gyermek-anya kapcsolat. Elismeréssel
jegyezte meg, hogy a nyugdíjas klub
tagsága fontosnak tartja minden évben megünnepelni ezt szép a napot.
Végezetül elmondta, hogy hagyományosan több éve már az Önkormányzat minden bölcsődés, óvodás és iskolás kisgyermeknek biztosít egy kis cserép virágot, amivel kifejezhetik hálájukat és szeretetüket
édesanyjuknak.
A klub másik hagyománya éven-

Dióssi Csaba

te egy alkalommal köszönteni a kerek születésnapi évfordulósokat. Ez
alkalommal 27-en töltötték vagy ezután töltik be a 75., 80. és 85. életévüket. A polgármester a 85. életévében járó Varga Györgynének,
Gerencsér Ernőnének és Debreczeni

Zupka Sándor

Györgynek egy-egy tortát és virágcsokrot adott át. Valamennyi ünnepeltet felköszöntötte Csoma Attila,
a művelődési központ igazgatója is,
majd mindenki átvehette az ajándék
tortát és a csokor virágot.
A színvonalas ünnepi műsor keretében fellépett a Bárdos Lajos Általános Iskola 4.b osztálya, a klubtagokból verbuvált énekkar Szakáll
Lászlóné vezényletével, Hokszánné
Tomcsik Vera versmondó, az örökifjú házas-táncos pár, Back Judit és
Lassó Attila dr. s végül Szeleczky
Artúr énekes, az idei Dunakanyar
Hangja énekverseny egyik döntőse.
A műsort estebéd, majd estig tartó táncos mulatság követte
Katona M. István
A szerző felvételei

A múlt a jelent is kötelezi
„A néptanítók tevékenysége településünk történetének megbecsülendő értéke” – kezdte
ünnepi beszédét Kollár Albin, a Helytörténeti Gyűjtemény Dunakeszi évszádos történéseit és
hagyományait őrző ősrégi épülete, az egykori kántorház előtt, ahol számos lokálpatrióta
érzelmű polgár jelent meg, hogy emléket állítsanak a falu négy kántortanítójának, akik a XIX.
században a jeles házban laktak.

A

z április 21-én tartott ünnepséget Harangozó Katalin, a
Dunakeszi Városvédő- és Városszépítő Egyesület elnöke
nyitotta meg, aki köszöntőjében az értékmentés, a település hagyományainak ápolásának jelentőségét hangsúlyozta.
Kollár Albin a fentebb idézett gondolatait így folytatta: „Nagy jelentőségű esemény volt iskolatörténetünkben
Monspart Lőrinc Dunakeszire érkezése. A váci születésű, német származású ludimagiszter 1812 - október elsején
kezdte meg működését településünkön,
s haláláig - 1859-ig, 46 éven keresztül
látta el - példás szorgalommal - kántortanítói szolgálatát. Az 1828-as Visitatio
canonica-ban, az egyházmegyei látogatás jegyzőkönyvében, a következőket
tudjuk meg Monspart Lőrincről: „Hívő
és jó erkölcsű. Az ifjúságot gondosan oktatja. A szent szolgálatban buzgó. Orgonán jól játszik a nép áhítatának felkeltésére és fenntartására is … buzgó a tanításban és a hitnek a tanuló ifjúságba való
beoltásában és annak jó rendben való
megtartásában…” Kollár Albin egyháztörténeti kutatásainak köszönhetően megtudhattuk azt is, hogy Monspart
Lőrinc tanító szépapja Monspart Sarolta
tájfutó világbajnokunknak.
Monspart Lőrinc munkáját - több évtizedes pályája során – nyolc iskolaigazgató, a mindenkori helyi plébános irányította. Eredményeit nem csak ők, hanem a felsőbb hatóságok is elismerték:
1857-ben maga a helytartótanács részesítette kitüntetésben. Halála után az
egytanítós elemi iskola katedrájára – az
országosan terjesztett Tanodai Lapok
felhívására – 15-en jelentkeztek. Közülük Horváth Fábián nyerte el a kinevezést, akinek megismeréséhez a korabeli jegyzőkönyvet hívta segítségül Kollár Albin: „Horváth Fábián a rajz elemeit bírja és a gazdászatot gyakorlatilag is.
Kitűnő az orgonálás - és éneklésben olyannyira, miként hozzá csak közelítőleg
is a megjelent pályázók közül egy sem
vehető.” A falu új, fiatal, nőtlen kántortanítóját 1860 májusában a dunakeszi iskola egyetlen tantermében 120 diák köszöntötte.
Kollár Albin rendkívül színes, történészi alapossággal elmondott beszédéből kiderült, hogy Horváth Fábián dunakeszi munkásságának harmadik évé-

Hagyományőrzők:
Horváthné
Szentléleki Katalin
(balról),
Szakáll Lászlóné,
Kollár Albin,
Harangozó Katalin

ben a váci püspökhöz írt levelében lemondott álláshelyéről azzal az indokkal,
hogy Budán szeretne zenei tanulmányokat folytatni. Távozását követően az újra
megüresedett katedrát - hét jelentkező
közül kiválasztott - Makáry Lajos foglalhatta el, aki Heves megyei Pélyről érkezett Dunakeszire. Pályázati levelében és
azt követően minden hivatalos iratban
neve aláírása mellett foglalkozása népies alakját, az énekes tanító megnevezést
használta.
„A tanköteles gyerekek száma ekkor
101 volt. Makáry őket egyedül tanította, mert sem a falu, sem ő nem gondoskodott segédtanító felfogadásáról, pedig
lassan elhatalmasodó betegsége ezt igényelte volna. Ötéves működése végén
1868 júliusában fatalon elhunyt. Az üres
tanítói álláshelyre Jaczkó Károly plébános kérésére a váci püspök Rákossy
Ferenc soproni születésű segédtanítót nevezte ki, aki korábban Szécsényben és Somlyóvásárhelyen tanított. Ő
rövid ideig tevékenykedett Dunakeszin,
mert az 1869/70-es tanévtől ismét a falusiak által korábban megismert és megkedvelt Horváth Fábián lett a település kánortanítója. Feladatait 1872-ig látta el Dunakeszin, amikor Bazsant Vince
lépett helyére a dunakeszi népiskola katedráján.
Ma már nem tudhatjuk, hogy az elemi
iskola diákjait lelki-szellemi tekintetben
meddig juttathatták el tanítóik a rövid
tanévek idején, de bizonyos, hogy a már
korán kemény, ház körüli vagy mezei
munkára fogott gyerekek számára sokat

jelenthetett nevelőik embersége, a tanóráikon megismert, hétköznapjaiktól elütő világ… és az is bizonyos, hogy életre
szóló, tisztességben megtartó útravalót
kaptak” – utalt a tanítók, tanárok mindenkori felelősségére és elhivatottságára
Kollár Albin, a Kőrösi iskola nyugalmazott igazgatója, aki így zárta beszédét:
„A mostani ünnepélyes eseménnyel nem
csupán a szolgálatukat becsülettel végző
tanítóknak állítunk emléket, hanem erősítjük a lokálpatrióta szellemet és jövőbe
vetett hitünket.”
A város díszpolgára befejezésül köszönetet mondott az áldozatokat is vállaló
értékőrző tevékenységéért Szakáll Lászlónénak, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének, Harangozó Katalinnak, és a
Tóth Mariska Hagyományőrző Egyesület vezetőségének.
A négy kántortanító nevét az utókornak megőrző emléktáblát Horváthné Szentléleki Katalin, a Bárdos iskola
nyugalmazott igazgatója, a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány kuratóriuma elnöke leplezte le, melyet Kozsuch
Zsolt, a Szent Mihály templom plébánosa áldott meg.
Lejegyezte: Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Tehetséggondozást segítő színjátszás
A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő GriMaszk Színjátszó
Csoport hagyományos év végi darabja – összesen négy előadásban - az idén is teltházat vonzott, április 27-én és 28-án. A színpadon, a gyerekek fergeteges játékában ezúttal egy klasszikus
mesejáték, a Hófehérke rímekbe szedett és „modernizált változata” elevenedett meg – a közönséget alkotó óvodás és iskolás
csoportok és persze a szülők, hozzátartozók örömére.

H

oványné Martikán Erikával, a színjátszó csoport
vezetőjével beszélgettünk,
aki
magyar-történelem
szakos tanári munkája mellett – több
mint 20 éve foglalkozik színjátszással.
- Mit lehet tudni a mostani előadás
„kulisszatitkairól”, illetve a csoport
működéséről?
- A mostani csoportunk zömét Bárdos iskolás gyerekek alkotják, akik tavaly, egy hasonlóan kedves mesejátékkal, a Palacsintás királlyal debütáltak
a közönség előtt. Évente egy nagy elő-
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adással készülünk, de mellette örömmel teszünk eleget más felkéréseknek
is, pl. egy-egy városi ünnepség alkalmával. Az éves munkánk nagy részét
a „fő előadásra” való felkészülés tölti
ki, (aminek darabját az előző évi nyári színjátszó táborban közösen választjuk ki, a beérkezett javaslatok alapján.)
Az idén a Hófehérkére esett a választásunk, aminek nagyon örültem, mert
magam is szívesen nyúlok klasszikus
mesedarabokhoz, amit aztán a gyerekekre szabva aktualizálok. A színjátszó csoportunk egyik jellegzetessége
éppen ez az „aktualizálás”, azaz, hogy
a meglévő szerepek – az általam írt szövegkönyvekben – egy kicsit mindig átformálódnak az adott gyerekszereplők
személyiségéhez, karakteréhez illeszkedve. A mesejáték 17 szereplős, így
– némi kiegészítéssel – egyetlen színjátszósunknak sem kellett eljátszani a
„Bokor I. vagy Bokor II. szerepét”. A
mostani darab különlegessége az is,
hogy a törpék rímekben beszélnek, és
az eredeti szövegből egy dal hangzik el.
A látványos koreográfia Gyúró Tamás
munkáját dicséri.
- Kiknek köszönhető a profi díszlet
és a technikai háttér?
- Rengeteg segítséget kapunk, mind

a kollégáktól, mind a szülőktől. A díszleteket hosszú évek óta egy kollégám,
Filyó Gábor és testvére, Filyó György
készíti, az összeszerelésükben pedig
ezúttal Szilágyi Tibor és Török Tamás
kollégáim munkálkodtak, de mindig
akadnak segítőink a volt színjátszósaink közül is. A technikai hátteret, immár 12 éve, Praszna József biztosítja,
de nem hagyhatjuk ki természetesen
Vörös István vezetésével a művelődési ház munkatársait sem. Mindezek finanszírozása főleg pályázati pénzekből,
idén az Inesa cég szponzorálásával valamint saját erőből történik.
- A közös alkotás öröme mellett, mi
az, ami elsősorban összetart egy ilyen
csoportot? Ön mit tart a legfontosabbnak ebben a munkában?
- Az egykori színjátszósaim közül
ma már többen Színművészeti Főiskolát végzett színészek, mások pedig középiskolai szinten képezték tovább magukat, és onnan jutottak el a „világot
jelentő deszkákig”. Természetesen ez
hatalmas öröm, de valójában a tehetséggondozás csak az egyik célja a munkánknak. A másik, legalább ilyen fontos cél a közösségformálás, és a kommunikáció fejlesztése. Ha annyit sikerül elérni, hogy egy kisgyerek, a
színjátszásnak köszönhetően, szabatosabban fejezi ki magát, és könnyebben
tart meg egy kiselőadást, majd felnőtt
korában, mondjuk, egy munkaértekezletet, azt hiszem, a színjátszós évek már
elérték a „küldetésüket”.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Vörös István

Május 28-án újra a legkisebbek
kerülnek a középpontba, őket
ünnepeljük és éltetjük, hiszen
2017-ben is megrendezzük a hagyományos Városi Gyereknapot.

M

ájus 28-án, vasárnap
gyerekzsivajtól
lesz
hangos a Katonadomb.
A hagyományoknak
megfelelően ingyenes lufiosztással,
valamint egész napos színpadi műsorral készülünk, és nem maradhatnak el az ínycsiklandó ételek és italok, kézműves árusok sem. A helyi

Városi gyereknap
művészeti- és sportegyesületek bemutatói után 14:45-től bohóc show,
17 órától pedig a Mesegyár uralja
majd a színpadot.
Természetesen a gyerekek idén is
vendégeink a légvárakban, hiszen az
Önkormányzat jóvoltából ingyenesen vehetnek igénybe számos vidámparki játékot. Izgalmas újdonság lesz
a KézenFogva Alapítvány Kalózhajóvá alakított kamionja, ahol a gye-

rekek játékos formában ismerhetik
meg a fogyatékos emberek világát.
Ha Gyereknap, akkor pedig nem
maradhat el a Decathlon futás sem,
a részvétel mindenki számára ingyenes!
Tartson velünk Ön is! Részletes
program a városi honlapon és a Dunakeszi Programiroda Facebook oldalán
Dunakeszi Programiroda

Városi nyári tábor 2017

A

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ
és Könyvtár idén is gondoskodik az élményekben
gazdag vakációról a Dunakeszin élő
általános iskolás gyermekek számára; ezért a városi tábor idén is megnyitja kapuit a kalandra vágyó gyermekek előtt! A tábor naponta 11 órát
üzemel: Hétfőtől – péntekig, 7:30-tól

– 15:30 óráig; Ügyelet: 6:30-tól és du.
15:30-tól – 17:30-ig. Cím: Duna sor
32. (bejárat a Duna sorról!)
Táborvezető: Roska Péter. Elérhetősége: tel.: 06-30/ 348-5453; e-mail:
roskapeter@gmail.com
Tovább információk a táborról a
www.dunakeszi.hu weboldalon találhatók, többek között a jelentkezési lap is.
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MUNKALEHETŐSÉG
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
felvesz közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a rendkívüli időjárásból eredő
akadályok elhárítására, alkalmi munkák végzésére közterületi
segédmunkásokat.
Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra
Jelentkezésüket várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre,
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra
illetve személyesen a szállítási irodánkban:
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. irodaépület.
telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás
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„… él minden jobb magyar lelkében…”

2017 tavaszán
Kőrösi Csoma Sándor szülőföldjén
A címbeli, Széchenyi Isvántól vett idézetet vélhetően minden
volt és jelenlegi Kőrösi Csoma Iskolás diák ismerheti, hisz intézményük névadójának emléke mindennapjaik része. Sokan közülük csoportos utazások során személyesen is megismerhették
a tudós vándor, tibetológus szülőföldjét. Idén tavasszal a Magyar Örökség díjas Gazda József író meghívására módunk nyílt
az egykori Háromszék vármegye, a Trianon előtti Magyarország
legkeletibb pontján fekvő piciny Csomakőrös faluba és a mára
már egybenőtt a tízezer lakosú Kovászna városba látogatni. Dunakeszi küldöttségünk kalauza – felmenői révén a vidék jó ismerője Csia György volt. A Dunakeszitől közel 800 kilométerre fekvő
úticélunk elérése előtt két helyen tartottunk pihenőt.

E

lőször Piskiben álltunk
meg. Itt emlékeztünk az
1948/49- es szabadságharc
győztes ütközetére. A tisztelgést nem tehettük köztéren álló
mű előtt, mert azt gondos kezek a
teljes pusztítástól a település katolikus templomának kertjébe menekítették. Gyulafehérváron, második pihenőnk idején, Gudor Botond református esperes vendégei
voltunk. Napsütéses időben tekinthettük meg az érsekség nagy múltú,
gyönyörű épületeit. Örömünkre fogadott bennünket Potyó Ferenc atya
a Szent Mihály Egyházmegye irodavezetője, akivel hosszasan beszélgettünk az erdélyi katolikus egyház
jelenlegi feladatairól, felelevenítettük régebbi látogatásaink emlékét.
Kovásznára hűvös, borongós idővel érkeztünk. Szállásunk elfoglalása után kapcsolódtunk be a 28. alkalommal megrendezett Kőrösi
Csoma Sándor Tudományos konferencia programjába. A Kőrösi Csoma Sándor- kötődések címmel bonyolított tudományos ülés előadói
térben és időben, nyelvekben és vallásokban, szóban és tárgyi örökségben, rokonnak tartott vagy annak
vélt népek hagyományain keresztül
vizsgálta azokat a szerteágazó gyökereket, amelyből a magyar nép és
kultúrája származtatható. A három
napos konferencia mellett számos
más rendezvény színhelye volt a város. Első nap este képzőművészeti tárlatmegnyitót és könyvbemutatót követően a város polgárai közelről és távolról érkezett vendégeikkel
a főtéren koszorúzták meg a közeli Csomakőrös híres szülöttének, az

őshazakutatónak szobrát. Az emlékünnepélyen beszédet mondott
Zákonyi Botond Magyarország romániai nagykövete és Farkas Balázs
főkonzul. A második napon filmbemutató és gálaműsor zajlott, míg a
harmadikon Tibetet és a Dalai láma
életét bemutató kiállítás nyílt.
A Háromnapos eseménysorozat a
csomakőrösi református templomban tartott istentisztelettel, a Csoma emlékszoba megnyitásával, emlékünneppel és a tudós nevét viselő
közművelődési egyesület kitüntető
érmének Irimiás Balázsnak történt
átadásával zárult. A tartalmas, hivatalos programok mellett, a rendezvények szüneteiben meglátogattuk Csaba testvér kovásznai gyermekotthonát, Konnáth László művésztanár, fafaragó műhelyét és Csia
György felmenőinek nyomát követve Papolcig jutottunk el. Minden tervünket nem tudtuk megvalósítani, hiszen a heves hóvihar
utáni útviszonyok miatt könyvadományainkkal nem érhettük el
a januári tűzvészben leégett kommandói általános iskolát. Hazafelé fordulva a testvérvárosunk melletti Alsóboldogasszonyfalván Bán
Árpádéknál kaptunk baráti melegséggel nyújtott szállást. Négynapos
utunk során ismét láthattuk „Tündérország” sok szép táját, múltunk
pompás emlékeit, de a legnagyszerűbb élményt a baráti találkozások
jelentették. Kegyelemteli állapotokat élhettünk meg a magyarság őshazáját kutató honfitársunk szülőföldjén. Hálával gondolunk vendéglátóinkra.
Kollár Albin
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VOKE József Attila Művelődési Központ
2017. MÁJUS-JÚNIUSI programjai
Május 12-14. péntekvasárnap
Kockashow
/lego kiállítás/
Május 23. kedd 19 óra
Dumaszínház:
Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs,
Mogács Dániel
Jegyár: 3.100,-Ft
Június 1. csütörtök 19 óra
Muzsikás Együttes koncertje
Jegyárak:
elővételben 2.200,-Ft;
karzatra: 2.000,-Ft,
az előadás napján: 2.500,-Ft
Június 7. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Tudás tár: Az egyház és a
művészet
/zártkörű rendezvény/
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Június 9. péntek 19 óra
Virtuóz hangverseny
Közreműködik a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar,
karmester: Farkas Pál,
szólista: Ungár Cecília
Június 14. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Bugac puszta, Kis-Magyarország
/zártkörű rendezvény/
Június 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Ivónap; táncos mulatság
/zártkörű rendezvény/
Június 23. péntek 21 óra
Szentivánéji álom
A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
hangversenye
karmester: Farkas Pál
VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

Hirdetés

Programozás, játék, sport

– Logiscool nyári élménytáborok
Fülöp Andreával a Logiscool Dunakeszi iskolavezetőjével beszélgettünk
arról, hogy miért fontos már gyerekkorban programozást tanulni.

A

z elmúlt években szinte hetente jelennek meg cikkek arról, hogy az informatikai állások piacán folyamatos
szakemberhiány van. Szükség volna
jól képzett szakemberekre, éppen ezért fontos,
hogy a digitális írástudás elsajátítását már fiatalabb korban elkezdjék. Széles körű egyetértés
van abban is, hogy a programozás a jövő nyelve. Azt, hogy az igény már most is kézzel fogható mind a gyerekek, mind pedig a szülők részéről, az a Logiscool délutáni iskolák, nyári táborok iránti hatalmas érdeklődés is bizonyítja.
- Milyen lehetőségeket kínál a Logiscool a
nyári időszakra?

- A nyári szünet a legtöbb szülő számára
nem kis kihívással jár. Az egyre nagyobb kínálat mellett sem egyszerű feladat olyan tábort találni, ahol a gyerekek nemcsak eltöltik az időt,
hanem hasznosan teszik azt. Ahol a mindennapos élmények mellett érdekes és izgalmas új tudással gazdagodhatnak. Ebben segítünk mi a
Logiscool Programozó Iskola, amely idén már
harmadik éve szervez tematikus táborokat,
nemcsak Dunakeszin, hanem országszerte.
- Milyen táborok közül választhatnak a szülők?
- Öt héten keresztül, június 26. és július 28.
között várjuk napközis táborainkba az érdeklődő gyerekeket. A programozó “hacker” táborban az 1-5. osztályos gyerekek saját, 3D-s számítógépes játékot készíthetnek, betekintést kapnak
a titkosítás és a kódfejtés rejtelmeibe is. A Robotika táborban 4. osztályos kortól mBot robotokat építenek és programoznak az egy hét alatt.

Az egyik legnépszerűbb táborunk a Minecraft
tábor (3-8. osztályosok), ahol a diákok a mérnöki
és programozó gondolkodásmóddal megismerkedve, megtanulhatják, hogy a Minecraft miért
több egy egyszerű játéknál. Az App Camp (49. osztályosok) táborban saját androidos alkalmazásokat és játékokat fejleszthetnek a diákok,
a Cool Tools (5-9. osztályosok) táborban pedig
képszerkesztő, videóvágó és honlapkészítő programokkal ismerkedhetnek meg a jelentkezők.
Az évközi programozó kurzusokhoz hasonlóan, a táborokban is nagy hangsúly van azon,
hogy a diákok játszva, élmény alapon tanuljanak meg programozni és elsajátítsák az algoritmikus gondolkodás alapjait. A tananyagot folyamatosan, a legújabb trendeknek és elvárásoknak megfelelően fejlesztjük.
Honlapunkon részletesebben is olvashatnak az időpontokról és a lehetőségekről. https://
www.logiscool.com/hu/camps/dunakeszi

Értékteremtő példa
Mi szükséges ahhoz, hogy előre haladjon a világ? Kellenek jó
ötletek, kell egy jó közösség, kell egy cél, és kell egy ember,
aki megalkuvást nem ismerve megvalósítja az elképzeléseit.

D

unakeszin szerencsére vannak jó ötletek,
van sok jól működő
közösség és ami a legfontosabb, vannak olyan emberek,
akik hajlandóak tenni azért, hogy
mindannyiunknak szebb és jobb
legyen az élete.
Az egyik ilyen közösségépítő
személyiség Zsuzsa néni, aki egy
igazi PEDAGÓGUS. Csendben teszi a dolgát, neveli négy saját gyermekét és azt a további 25-öt is, akiket a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában nap, mint nap elvarázsol és új élményeket szerez
nekik. Segíti a tanulásukat, ját-

szik velük, felhívja a figyelmüket
a hagyományőrzés fontosságára és
egymás elfogadásának a szükségességére. Nemcsak az iskolában,
és nem csak tanítási időben látja el
a hivatását, hanem azon túl is. Advent idején a családokhoz viszi a
karácsony szentségét, betlehemezést szervez.
Kapcsolatot keres és talál az
Életfa Rehabilitációs Intézetben
(ÉFRI), ahol értelmükben sérült
gyermekek és felnőttek élik a mindennapjaikat. Megnyeri negyedikes kisdiákjait, hogy legyenek társai egy igen érdekes „érzékenyítő”
projektben. Az Életfa Rehabilitációs Intézet munkatársainak közreműködésével felkészíti a kicsiket a
sokunk által „más”-nak tekintett,
de igazából tőlünk emberségükben egyáltalán nem különböző, és
a szeretetet, a törődést még inkább
igénylő közösséggel való találkozásra. Rávezeti a gyerekeket arra,

hogy az értelmileg sérült társaik ugyanúgy sportolnak, mint ők,
ugyanúgy dolgoznak, mint a szüleik, ugyanúgy vannak kedvenc színeik, ételeik, vágyaik, mint nekik.
Megszervezi az első közös találkozást. Ő nem is tudja, de a gyermekek már nagyon várják mindezt,
otthon izgalommal mesélnek szüleiknek a programról. A napköziben a diákokkal együtt süteményt
készít, majd elkíséri őket az Életfa Rehabilitációs Intézetbe. És ő
maga is meghatódva figyeli, hogy a
kicsik milyen természetesen viselkednek a vendéglátók között. Beszélgetnek velük, elmondják nekik, hogy mit szeretnek ők, és megtudják, hogy mivel foglalkoznak a
bentlakók. Az iskolába visszaérve arra kéri a negyedikeseket, hogy
írják le, hogyan érezték magukat,
milyen tapasztalataik voltak. Talán
még ő maga is meglepődik azon,
hogy milyen jól sikerült az ismer-

kedés, hogy mennyi élmény új benyomás érte a rábízott közösséget.
Egyáltalán nem meglepő, hogy a
közös programnak nincsen vége. A
gyerekekkel megbeszéli, hogy ünnepi műsort készítenek és adnak
elő az 1848-as forradalom tiszteletére. Természetesen az ÉFRI-ben.
Nem egy szokványos megemlékezésben gondolkodik, hanem egy
egységes, sok zenével és tánccal
tűzdelt színdarabban. Olyanban,
ami méltó a forradalmárok emlékéhez és örök élmény lesz mindenki számára. Segít az előadásban
és boldogan figyeli, hogy diákjai
mennyire átélik a műsort, mely a
magyarságról, az együvé tartozásról szól. A siker és az elismerés természetesen nem marad el.
Az előadás után játszik a gyerekekkel, „kincset keres”. Sokan
azonban, akik ismerik a személyiségét és a hozzáállását úgy gondolják a kincs ő maga. Ő persze másképp gondolja, kincsként a gyermekekre, a jól működő közösségekre tekint. Lehet, sőt biztos:
Igaza van. És azoknak is, akik elismeréssel tekintenek rá, Takácsné
Dévényi Zsuzsára.
dr. Baricz Péter
szülő
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Iancu Laura: Bízom a csángó magyarok
szülőföldjükön való megmaradásában
Április 19-én este a Rákóczi Szövetség és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartotta meg nagy érdeklődéssel kísért előadását Iancu Laura a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, József Attila díjas író és költő, néprajzkutató.

A

z esemény kezdetén
Kárpáti Zoltánné
köszöntötte megjelenteket, majd Kollár Albin méltatta az előadó
életútját, aki fiatal kora ellenére tudományos munkái mellett számos verseskötet, dráma és kisregény szerzője, illetve több irodalmi-tudományos
elismerés birtokosa. Kutatói
tevékenységének fókuszában
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a moldvai magyarság vallásosságának vizsgálata és identitásának kérdései állnak, Dunakeszin is ezzel a témakörrel ismertette meg hallgatóit Iancu
Laura.
A mai napig vitatott, hogy
mikor jelentek meg a magyarok Moldvában, az azonban
biztos, hogy a századok folyamán folyamatos volt a betelepülés arra a vidékre, a csángó
magyarok ezért sem alkotnak
egységes közösséget. A források alapján ki lehet mutatni,
hogy a moldvai magyarok a jelenleginél nagyobb területen
éltek, tehát folyamatos volt a
zsugorodás. Vallásukra nézve
a moldvai magyarok katolikusok. A tételes vallás nem minden szempontból jutott el hozzájuk, Istenben való hitük, istenfélelmeik a napi élet tapasztalataiból erednek. A magyar
nyelvet a családokban őrizték,
mert a szentmisék nyelve a latin volt, a népnyelvi misézést
lehetővé tevő II. vatikáni zsinatot követően pedig román.
A csángó kifejezés népnévként 1781-ben tűnik fel először egy a gyulafehérvári püspöknek írt levélben, eredetére több lehetséges magyarázat
is született, azonban kizárólagosan egyet sem lehet megerősíteni. Az anyaországban

szeretik a csángó elnevezést
használni, ez azonban az előadó megítélése szerint félreértésekre adhat okot. Példaként
említette az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága (2001.
november 14.) ajánlását, mely
a csángókat etnikai kisebbségként említi: se nem magyarok,
se nem románok. Az identitás
éppen ezért nagyon nehéz kérdés számukra, mert a román
többség is elmagyarosított románoknak tartja őket. Iancu
Laura a csángó magyar, vagy a
moldvai magyar megnevezést
látja iránymutatónak.
Jelenleg 40-42 ezerre tehető
a moldvai magyarok lélekszáma, azonban nagy az elvándorlás, és a közösségen belüli
egység megvalósítása is szük-

séges körükben. Iancu Laura
pozitívan látja a csángó magyarok jövőjét és megmaradásukat. Véleménye szerint, ha
megjelenik a közösségen belül egy minőség, igényesség és
a pártoskodás helyett egyetértést lehet teremteni, akkor ebből kivirágozhat a jövő. Adja
Isten, hogy így legyen!
A másfél órás interaktív előadás messze nem tudott érinteni minden érdeklődésre számot tartó témát – köszönhetően annak, hogy Iancu Laura a
feltett kérdésekre mélységesen
őszinte és kimerítő válaszokat
adott.
Kollár Albin –
Lakatos István
Fotó: KesziPress

Alagi
Military
Világszínvonalú nemzetközi lovas tusa versenyt rendezett a Kincsem Nemzeti Kft. április 21-13. között
a Kincsem Parkban valamint Alagon. A díjlovaglást és a díjugratást Budapesten, míg a terepversenyt a
dunakeszi tréningpályán rendezték meg immár hatodik alkalommal, amely a sportág szaktekintélyei szerint is a legjobb talajú versenypálya és akadályanyagban is világszínvonalú.

A

z alagi pálya színvonalát és elismertségét
jól mutatja, hogy áprilisban már a hatodik nemzetközi military versenyt
rendezték Dunakeszin az V. Alagi
lovasfesztivál keretében. Az óriási
sajtóérdeklődéssel kísért military
versenyt több ezer néző – köztük
nagyon sok család, fiatal és szép
korú – szurkolta végig a gyönyörű környezetben épített versenypálya mellett.
- Ez a legnagyobb lovas tusa verseny Magyarországon. Ugyanazt
tudjuk produkálni, mint Európa,
vagy a világ bármely országában,
hisz a kategóriák ugyanolyan nehezek és színvonalasak. Ugyanis
ez a lényege az FEI fejlesztési programjának: aki itt egy három csillagos versenyen minősül, az ugyanolyan, mintha Franciaországban,
Németországban, vagy Angliában
tenné, tehát nagyon magas a színvonal – mondta a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Pécsi István, a
Kincsem Nemzeti Kft. igazgatója.
- Két személyes megjegyzést
szeretnék megosztani önnel: úgy
érzékeltem, hogy Overdose fantasztikus sikereinek köszönhetően ismét az érdeklődés középpontjába került a lóversenyzés,
amit – különösen azóta, hogy ön
vette át a karmesteri pálcát – remekül kamatoztat a Kincsem
Nemzeti Kft. Számtalan újdonságot vezettek be, aminek köszönhetően újra „divat” lett galopp és
ügetőversenyekre járni.
- Valóban. Bevezettük a fesztivál rendszert, a háromnapos rendezvényeket, melyek igazán von-

zóak a családok körében is. Nagyon sokat segít a sportág népszerűsítésében, hogy mindennapos
élő közvetítések vannak a Sport
Televízióban. A magyar futamok mellett valamennyi külföldi versenyt is közvetítik, amelyekre fogadásokat szervezünk. Igyekszünk megújulni, hiszen 190 éves
sportról beszélünk, amit 2017-ben
teljesen másképpen kell tálalni a
közönségnek, mint a korábbi évtizedekben. ’Hál Istennek Overdose
rengeteget segített a lóverseny újbóli megkedveltetésében, miként
napjainkban, a csodakanca, Kincsem nevével fémjelzett film is.
- A Kincsem Nemzeti Kft. a versenyekkel és a köré szerveződő
rendezvényekkel a „megszállott”
fogadók mellett a kikapcsolódás
élményére vágyó családokat is
szeretné kiszolgálni?
- Abszolút. A magyarországi koncepció arról szól, hogy hogyan kapcsolódjanak ki a családok, hogyan csináljanak közös
programot a lóversenyzésből. A
Derby Fesztiválon, az ügető Szilveszteren – amelyek nem igazán
a gyermekes családoknak szólnak - is igyekszünk olyan programokat, szórakozási lehetőségeket beiktatni, amelyek szinte minden korosztályt „megszólítanak”.
Jól megfigyelhető, hogy Angliában és Írországban is ez a koncepció került előtérbe. Hazánkban
évente csak egy lovas versenyt rendezünk, még pedig az Alagi Militaryt, amely idén is nézőcsúcsot
döntött. Szerintem egyetlen versenyre sem lehet annyi nézőt „kicsalogatni”, mint amennyi itt van.

Pécsi István
- Ez az örömteli tény még inkább megerősíti bennünk azt a
vágyat, hogy Dunakeszin minél
több nagy versenyt láthassunk.
Van ennek realitása?
- Az az igazság, hogy a fővárosi Kincsem Park kiváló pályáival és infrastruktúrájával az alagi
pálya nem tud versenyezni. Ez a
tény. Alag erőssége a világszínvonalú trénig pályája, amely minden
igényt ki tud elégíteni, amire bizonyság, hogy 2021-re egy világszintű lovas játékokat tervezünk a
Kincsem Parkban, illetve Alagon
egy Military Európa-bajnokságot,
ami sporttörténelmi jelentőségű
esemény a lovas sport életében.
Az Eb óriási durranás lenne egész
Dunakeszi életében, hiszen a valaha volt legnagyobb sporteseményről beszélünk.
- Mit jelentett volna a sportág számára a 2024-es budapesti
olimpia?
- A Kincsem Park számára sokat, hiszen versenyhelyszínként
szerepeltünk a rendezési tervek-

ben. Persze, így is nagyszabású
terveink vannak, hiszen a Nemzetközi Öttusa Központtól kezdve a Magyar Lovas Rendőrségen
keresztül több olyan elképzelésünk is van, amely erősítené a Kincsem Park jövőjét. A 2019-es öttusa világbajnokság és az előbb említett lovas Eb-hez kapcsolódó beruházások mind-mind felértékelik
a Kincsem Parkot, amely kiváló helyszíne lett volna az olimpia
öttusa versenyeinek. Egyébiránt,
amit mi vállaltunk volna az olimpiából az egy nagyon gazdaságos,
fenntartható és a lovasság, a Kincsem Park szempontjából nagyon
sok pozitívumot hozó vállalkozás
lett volna. Csak pluszt adott volna.
- Az viszont pozitívum, hogy az
állam felkarolta a versenyágazatot.
- A Kincsem Nemzeti Lovas
program arról szól, hogy a jelenlegi kormány beállt a lovassport mögé, és azóta is érezzük
ezt a támogatást. Azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban
megvalósultak Dunakeszi-Alagon
vagy a Kincsem Parkban, évtizedes, akár évszázados hiányt pótolnak. A támogatást élvezzük, ezért
még nagyobb felelősség nehezedik
a vállunkra, de szerencsére jönnek
az eredmények, hisz az már önmagában óriási dolog, hogy évente ötször meg tudjuk tölteni a Kincsem Parkot. Szerencsére a Kincsem film után nem igen kell magyarázni, hogy mi az a tradíció, mi
az a 190 éves kultúra, amit mi tovább szeretnénk vinni…
Vetési Imre
Fotó: KeziPress
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Dunakeszi, Bécs, Broadstairs, Nizza és Róma,
az Erasmus+ 2016 projekt külföldi továbbképzései
2016 nyarán a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumból négy tanár vett részt külföldi továbbképzésen Angliában, Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban az Erasmus+ projekt keretén belül. A projekt célja elsősorban a tanárok nyelvtudásának fejlesztése és szakmai fejlődése,
másodsorban a nyelvterületen megszerzett tapasztalatok beépítése az iskolai oktatásba, mel�lyel végeredményben az intézményünkben folyó tanítói - nevelői munka korszerűsítését kívánjuk elérni. Az idei projektünk gimnáziumunk harmadik Erasmus+ projektje és egy újabb Erasmus+
pályázat eredményére várunk, amelyben már öt iskolánkban régóta oktató kolléga vesz majd részt.

E

zzel az uniós pályázati lehetőséggel olyan szakmai és európai távlatok nyílnak meg tanáraink előtt, melyek hosszan
tartó feltöltődést biztosítanak a részt
vevő tanárainknak és jótékonyan hatnak az órai szakmai munkára.
A két- három hetes külföldi továbbképzések benyomásairól vallanak a rövid összefoglalók.

Bécs

Az ActiLingua nyelviskola, ahol nagyon
kedvesen fogadtak, minden estére szervezett különböző nagyon hasznos kulturális,
illetve kulináris programokat. Két hétig
álomvilágban éltem, legyen szó pl. az utcák tisztaságáról, vagy az emberek segítőkészségéről. Bécsben szinte az egész világ
jelen van, a multi-kulturalizmus ott működik. A közlekedési eszközökön együtt
utazik mindenki, legyen szó punkokról,
lengyel építőmunkásokról, legdrágább öltönyökben virító üzletemberekről, turbánt
viselő szikhekről …
Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, minden percét élveztem, mindenkinek ajánlanám az Erasmus + keretében
megvalósuló képzést. Elsődleges célom
az volt, hogy szakmailag új módszereket ismerjek meg, új impulzusok érjenek
és valamilyen szintem feltöltsem a lassan lemerülő energiaforrásaimat. Nos,
mindez nem 100, hanem 120 százalékban sikerült.
Majer Tamás
a német irodalom
és nyelv tanára

26 Dunakeszi Polgár

Broadstairs

Róma

2016 júliusában alkalmam nyílt 2
hetet eltölteni a festői tengerparti városkában, Broadstairs-ben, Angliában
az Erasmus jóvoltából. Mind szakmailag, mind lelkileg igazi feltöltődést jelentett számomra a kint töltött idő. A
nagy hírnévnek örvendő Hilderstone
College-ben zajlott a tanártovábbképzés, és itt alkalmam nyílt megismerkedni kollégákkal több európai országból és összevethettük módszertani fogásainkat is. Az iskola kulturális
és szabadidős programokkal is bőven
ellátott minket, melynek köszönhetően eljutottam Canterbury-be is. Úgy
érzem, sokat adott ez az Angliában eltöltött idő, országokon átívelő barátságok is szövődtek köztünk és a helyiek
mindennapi életét és szokásait is megtapasztalhattam. Az itthoni tanítási munkám terén is sokat profitálok a
kint tanultakból, hiszen számos új feladattípust és módszert a gyakorlatban
is kipróbálhattam az angolórákon.

Ki ne kapkodna azért a lehetőségért,
hogy három hetet Rómában olasz tanulással töltsön? Igen ám, de mit tegyen az ember, ha, mint jómagam, folyékonyan beszélem az angol nyelvet, amit mindenhol megértenek és kiválóan alkalmas arra, hogy
minden információt megszerezzünk? Ez
a kérdés motoszkált bennem indulásom
előtt, és végül arra az elhatározásra jutot-

Ábrahám Hedvig
angol nyelvtanár

Nizza
2016. július 18-29 között francia nyelv
és szabadidős sport tanfolyamon vettem részt Nizzában, az európai mobilitás+ program keretén belül. A képzés
során elmélyíthettem francia nyelvtudásomat, tapasztalatot, élményt cserélhettem más országok tanáraival, diákjaival. Szabadidős sportok terén új gyakorlatokat, játékokat ismerhettem meg,
mindezt csodálatos környezetben. Nagyon hasznos, sok-sok élménnyel, fejlődéssel, új kapcsolattal teli két hétnek
lehettem részese, tapasztalataimat osztályfőnökként, szaktanárként egyaránt
hasznosítani tudom. Hatalmas élmény
volt ez a két hét.
Koren Natasa
testnevelő tanár

tam, hogy három hétre száműzöm az angol nyelvtudásomat. „Non parlo l’inglese”mondtam, ha valaki el akart téríteni szándékomtól. Jól döntöttem. Az olaszok teljesen megnyíltak, amikor olaszul beszéltem
velük, készségesen segítettek és társalogtak
velem, nem úgy, mint más turistákkal. Az
olasz tanáraim pedig végig bátorítottak,
hogy próbáljak mindent olaszul elmondani, akkor is, ha kicsit nehezen tudom kifejezni magam. Ők így mondták: „Me ne
frego”, azaz nem érdekel ki, mit gondol, ha
hibázom. Nápolyban még az induló buszt
is megállították, hogy ne kelljen várnom a
következőre, csak mert olaszul beszéltem.
Megérte. Ez alatt a három hét alatt elkezdtem BESZÉLNI olaszul, magabiztosabb
lettem és itthon külön olasz órákra járok,
hogy később a felsőfokú nyelvvizsgát letegyem. Az iskolában is sikeresen helyettesítettem az olaszórákat, ami megint csak önbizalmat adott és meggyőzött a közmondás igazságáról: Ahány nyelv, annyi ember. Igen több is lettem, más is lettem és
eközben feltárultak előttem Rómának, az
örök városnak titkai.
Ráthné Murányi Rita
Angol tanár, az Erasmus+
projektek koordinátora

LABDARÚGÁS

Szép siker: Országos
diákolimpia döntőjébe jutott
a Fazekas iskola focicsapata
2017. április 24-én rendezték Gödön a 2008-ban született alsós tanulók labdarúgó diákolimpiai területi döntőjét, amire
öt remek csapat nyert besorolást. A Fazekas Mihály Általános Iskola csapata három győzelemmel és egy döntetlennel
biztosan jutott a májusban Fonyódligeten tartandó országos döntőbe.

A

siker titkáról kérdeztük a csapat
edzőjét, az iskola
testnevelő tanárát,
Lőrincz Lászlót:
„Roppant boldog és büszke vagyok a csapatra, nagy álmunk vált valóra, nagyon
akarták és mindent meg is tettek a siker érdekében a gyerekek. A városi selejtező mérkőzéseket könnyedén vette a csapat, a körzeti döntőben kicsit
izgultak, ezért a játék is kicsit
döcögött, de a területi döntőn
az igazi tudását nyújtotta az
együttes és biztosan jutott az
országos fináléba.
A siker szállítói: Dudás András, Gombkötő Gergő, Grezner
Ádám, Horváth Dénes, Kőhalmi Milán, Lőrincz Rainiss Lia,
Miklósvári Áron, Monoki Roland, Nemes-Réti Barna, Várkonyi Kurszán.
Részemről a döntőbe jutás
elvárás is volt, hiszen a csapat
tagjai közül néhányan a Dunakeszi Városi Egyesület csapatában kergetik a labdát, amelynek edzője és szakosztályvezetője vagyok.
Úgy hiszem, a siker másik
kulcsa, hogy iskolánkban remek tantestület működik Papné

Szalai Csilla vezetésével. Azon
felül, hogy magas szinten töltik
a tudományt a diákjaink fejébe, elkötelezettek a mozgás és
a sport iránt. Nem feledkezhetünk meg a szülők és nagyszülők áldozatos, segítő munkájáról sem, akik az odaadó szurkolás mellett mindenben segítik a munkámat, legyen ez az
iskolai vagy akár egyesületi.
Ígérem a csapat és a magam nevében, hogy a döntőben
mindent megteszünk, hogy iskolánk és Dunakeszi jó hírét
tovább öregbítsük” – mondta a
boldog edző. 
A szerk.
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Több mint száz dzsúdósnak tartottak edzést az Ungvári-testvérek

Világsztárok Dunakeszin
Igencsak illusztris vendégei voltak a Felkelő Nap SE dzsúdósainak. Dobos Gábor klubelnök meghívására ugyanis az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós és az EBbronzérmes testvére, Ungvári Attila tartott edzést a több mint száz fiatalnak.

Dobos Gábor,
a dunakeszi
dzsúdózás atyja
(balról)
és a bemutatót
tartó világsztárok

N

em véletlenül tartják Dunakeszit a sport városának. Több sportágban
egészen kiváló eredményeket érnek el városunk büszkeségei, ráadásul egyre szívesebben fogadják el a Dunakeszire szóló invitálást a világraszóló eredményeket elért magyar sportolók.
Nem először fordult elő igazi világsztár a Felkelő Nap SE dzsúdósainak edzésén. A több mint száz fiatalt
soraiban tudó egyesülethez két éve
az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Eb-aranyérmes Csernoviczki
Éva, míg tavaly a vb-ezüstérmes Tóth
Krisztián és a kétszeres Európa-bajnok Joó Abigél látogatott el, míg pár
napja a lengyelországi kontinensviadalról hazatért Ungvári-testvérek tartottak edzést az ifjú reménységeknek. Szinte lépni sem lehetett a
Kőrösi Csoma Iskola tornatermében,
ahol már a tatamin felsorakozva várták izgatottan a gyermekek az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklóst, és Ebbronzérmes öccsét, Attilát.
„Több mint száz tanítványunk van,
akiknek rengeteget jelent két ilyen
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klasszistól ellesni a sportág fortélyait. A városban nagyon komolyan veszik a dzsúdót, hiszen az iskolai testnevelés keretein belül az általános iskolák negyedik osztályainak heti
rendszerességgel oktatjuk az önvédelmi sportágat. Köszönjük az Önkormányzatnak a pozitív hozzáállást. Körülbelül hatszáz gyermek kerül kapcsolatba a dzsúdóval, így bőven van miből meríteni. A különböző
versenyeken egyre eredményesebben
szerepelünk, büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére” – fogalmazott Dobos Gábor, a Felkelő Nap SE
elnöke, egyben vezetőedzője.
A mester és tanítványai természetesen nem várták üres kézzel a két
Ungvárit. Mindkét klasszis egy-egy
Túró Rudiból álló hatalmas csokrot
kapott ajándékba.
„Nagyon meghatottam, hiszen ez
az édesség a kedvencem. Az itteni
gyerekek nagyon ügyesen mozogtak
a szőnyegen, látszódott rajtuk, hogy
amit kértem tőlük, azt maximális figyelemmel teljesítették” – jelentette
ki az ifjabbik Ungvári, aki az élsport
mellett maga is tanul, ugyanis Attila
a Testnevelési Egyetemre jár.

Bátyja, Miklós egy kis „műsort” is
vitt az edzésbe: a 36 évesen is irigylésre méltóan laza dzsúdós olyan bemelegítő gyakorlatokat vezényelt,
ami megalapozta a tréning hangulatát. Mutatott egy-két trükköt félelmetes fegyvertárából – nem véletlenül tartják a világ egyik legjobb földharcosának –, míg tettetett szigorral
kérte számon a kicsiken, ha valaki
nem pontosan hajtott végre valamit.
„Nagy megtiszteltetés a számomra,
hogy eljöhettem ide. Noha csak egy
edzés erejéig láttam a fiatalokat, azt
azért láttam, rengeteg ügyes gyerek
van közöttük. Komoly feladat a számomra, hogy népszerűsíthetem ezt a
remek sportágat, amit nemcsak idehaza, hanem a Nemzetközi Szövetség
felkérésére például Indiában is megtettem egy többhetes látogatás keretén belül” – árulta el Ungvári Miklós.
A testvérek azt is elmondták, idén
a hazai rendezésű világbajnokság
lesz a fő versenyük – augusztus végén, szeptember elején a Papp László
Sportarénában –, és abban reménykednek, hogy mindketten felállhatnak majd a dobogóra.
M. L.

Nemzetközi Király-napi Korfball Kupa
Lassan már hagyománnyá nemesül a Király-napi Korfball Kupa, melyet idén immár harmadik alkalommal rendeztük meg Dunakeszin – mondta április 27-én délután Nagy Bandor, aki büszkén újságolta, hogy a város 40. és
a holland király 50. születésnapja tiszteletére rendezett tornán 43 – magyar, holland, ukrán, szlovák – csapat
küzdött a Dunakeszi Sportigazgatóság által felajánlott jubileumi érmekért.
Seltenreich József sportigazgató
köszöntötte a fiatalokat

A

nemzetközi kupa a IV.
Béla király főtéren tartott látványos megnyitóval vette kezdetét, melynek egyik igazán szívmelengető pillanata volt, amikor
korfball nemzetközi „himnuszát”
folyamatosan éneklő és táncoló fiatalok közül a hollandok minden
átmenet nélkül elkezdték skandálni: Hungária, Hungária… De
ezen csak az csodálkozott tágra nyílt tekintettel, aki nem tudja,
hogy Nagy Bandorék hosszú évek
óta tartalmas szakmai kapcsolatot ápolnak a holland korfball jeles csapataival és edzőivel.
Holland sportbarátaink Várgesztesen edzőtáboroznak, és így
mi sem volt természetesebb, hogy
meghívtuk őket a III. Király-napi Kupára, akik örömmel jöttek
Dunakeszire – árulta el a titkok
nyitját Nagy Bandor, aki a dunakeszi korfball igazi vezéregyénisége, nemzetközi, negyedik szintű edzői diplomával rendelkezik.
Legfőbb vágya, hogy ő legyen az
ország legképzettebb edzője.
Nagyon örülünk, hogy Dunakeszi 40 éve elnyerte a városi rangot, amit mi azzal szerettük volna
megünnepelni, hogy idén 40 csapat részvételével rendezzük meg a
kupát. A szervezés olyan jól sikerült, hogy 43 együttes küzd a trófeáért. A legtöbb csapat városunk
iskoláiból nevezett, ami szinte természetes, hiszen az általános iskolák második osztályaiban a testnevelési óra keretében oktatják a
korfballt. A hollandok Európában

korfball „nagy hatalomnak” számítanak, ami megmutatkozik a fiatalok eredményeiben is. Kíváncsi
vagyok, hogy a kupán induló csapatok milyen játékerőt képviselnek majd – mondta érdeklődéssel a hangjában a fiatal szakember,
aki a város, a holland király születésnapja mellett a korfball ünnepének is tekinti a nemzetközi
kupát, melynek első alkalommal
adott otthont Dunakeszi.
Számunkra a legfontosabb,
hogy a gyerekek mozogjanak,
sportoljanak, közösséget építsenek, melynek gyönyörű példája a
megnyitón táncoló, éneklő kétszáz fiatal látványa – lelkesedett
Nagy Bandor, aki szerint az ilyen
sportprogramoknak is köszönhető, hogy a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) ma már három utánpótlás – U13, U15, U19 csapattal büszkélkedhet a felnőtt
együttes mellett.
- Mind a három utánpótlás csapatunk bejutott a május 13-án sorra kerülő országos döntőbe. Akinek idehúz a szíve, az szurkoljon
nekünk, mert lehet, hogy dunakeszi csapat lesz az ország legjobb
együttese. Boldogan mondhatom,
hogy Dunakeszin gyorsan népszerű lett a korfball, melyet olyan kiválóságunk fémjelez, mint a válogatott Veres Juca.
A mérkőzés előtt a holland és
az ukrán delegációt Dióssi Csaba polgármester fogadta a Városházán, ahol elmondta, hogy megtisztelő, hogy Dunakeszin rendezhetjük meg ezt a versenyt, hiszen

Nagy Bandor és Henk Jonstra
itt, a sport városában különösen
nagy öröm egy-egy újabb sportág megjelenése, térhódítása. Végül
megköszönte Nagy Bandornak a
sportág érdekében végzett lelkes
és profi munkát.
- Közel két évtizedes a barátságunk Bandorral, amit a
korfballnak köszönhetünk. Gyak-

ran látogatunk el egymáshoz, kicseréljük szakmai véleményünket. Jó példa erre, hogy Várgesztesen együtt edzőtáborozunk a VSD
játékosaival – mondta érdeklődésünkre a hollandiai Roden városából érkezett csapat vezetője, Henk
Jongstra, aki boldog, hogy magyar
barátaival együtt ünnepelhette a
holland király és a Duna-parti város születésnapját.
A III. Király-napi Kupa megnyitóján nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat és az őket kísérő felnőtteket Seltenreich József, a
Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója, aki a város nevében azt kívánta a sportolóknak, hogy érezzék olyan jól magukat, mint ahogyan ő érezte magát, amikor a Városházáról kijött a táncoló, éneklő
fiatalok közé, hogy köszöntse őket.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Irány Párizs!

SAKK

Kozsán Balázs
Európa-bajnoki címe
megvédésére készül

Decemberi számunkban adtunk hírt legutóbb Kozsán
Balázsról, aki elsőként Luxemburgban lett Wado-Kai
Európa-bajnok 2014-ben, majd 2015-ben Svájcban kétszer is a dobogó harmadik fokán állt kata és kumite
versenyszámokban egyaránt.

E

zen események óta
követi
sporttevékenységét Dunakeszi
Családügyi tanácsnoka, Bocsák Istvánné, valamint a Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója Seltenreich
József, akik előzőleg támogatták Balázst a 44. Európa-bajnokságra való kijutásában.
A fenti siker-széria azonban megállíthatatlannak bizonyult. Idén február elején
a XVII. Halom Kupa egyéni
kata és kumite versenyszámaiban ismét sikerült győznie.
Ezt követően a magyar bajnoki címért indult Balázs három fordulón keresztül. Februártól márciusig havonta
egyszer kellett megmutatnia,
hogy képes a dobogó legmagasabb fokára jutni. Négy kategóriából három területen is
megszerezte a Wado-Kai Karate Magyar-bajnok címet,
egy ízben pedig összesített
harmadik helyen zárt.
Kumite kategóriában kadet
és junior korcsoportban, valamint csapat kata kategóriában is aranyérmekkel kvalifikálta magát a 2017-es év legnagyobb megmérettetésére,
az őszi Európa-bajnokságra.
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A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj átadóján elhangzott szavakat követve az
eddigi eredményeinek fényében sem dőlt hátra a díjátadó
után, hanem már az ezt követő feladatokra fókuszált a fiatal sportoló.
Az előző évben kiérdemelte a Nóva Sportegyesület, valamint Dunakeszi Város Önkormányzatának segítő odafordulását, mely remélhetőleg egyaránt fontos volt akkor
és lesz jövője szempontjából a
későbbiekben is.
Bátran mondhatjuk tehát,
hogy Balázs a tőle megszokott
módon, hazai eredmények tekintetében a legtöbbet hozta
ki magából.
Most jön a nemzetközi csúcs. Franciaországban
kerül megrendezésre a 45.
Wado-Kai Európa-bajnokság.
Itt újra lehetőség van arra,
hogy magyar zászló loboghasson a dobogó tetejéről a
Dunakeszin élő karatéka kezében!
Hajrá Balázs, hajrá magyarok!
A szerk.

IX. Nógrádi Attila
emlékverseny
Az idei Nógrádi Attila Emlékversenyt április 22-én rendezték a Radnóti Miklós Gimnáziumban, melyen közel harminc
felnőtt és húsznál is több fiatal sakkozó vett részt. A megjelenteket elsőként Solymosi László, a Pest megyei Sakkszövetség elnöke köszöntötte,
majd Attila édesapja, Nógrádi
József szólt a résztvevőkhöz. A
verseny végén ő adta át a pénzdíjat a dobogósoknak, míg a
győztesek kupát vehettek át.
Meglepő a fiatalok előretörése. A felnőttek mezőnyében a
14 éves Sági Bence lett a győztes, harmadik helyen pedig a
13 éves Virág Bálint végzett.
A Nógrádi emlékverseny kilenc éve alatt, először fordult
elő, hogy a Dunakeszin lakó
sakkozó nyeri a felnőtt versenyt. Az alsóknál az első két
helyen lányok végeztek.
Díjazás: I- II kcs: 4000 –
3000 – 2000 forint

III – IV. kcs: 5000 – 4000 –
3000 forint
Felnőtteknél: 20 000 – 10 000
– 5 000 forint
I-III. helyezett érmeket, I-VI.
helyezettek Sakkvilág lapokat,
okleveleket kaptak.
Eredmények:
I - II: kcs. 1. Szilágyi Dóra
(Tura), 2. Mikus Milén (Nagykáta), 3. Sinka Vince (Fót)
III-IV. kcs: 1. Baranyi Róbert
(Jászberény), 2. László Csaba
(Óbuda), 3. Mikus Máté (Nagykáta)
Felnőtt: 1. Sági Bence (Fót),
2. Pálvölgyi István (Dunaharaszti), 3. Virág Bálint (Szob)
Solymosi László a jelenlévő
Pest megyei csapatvezetőknek
a „Pest megye 10 éves sakktörténete”, valamint a „Pest
megye sakk csapatbajnokság
1982-2017„ címmel megjelent
könyvét adta át.
S. L.

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

Üzletünkbe szakmáját szerető 4 órás
virágkötő munkatársat keresünk!
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