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Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 171.
évfordulója tiszteletére
Dunakeszi Város
Önkormányzata koszorúzási
ünnepséget rendezett
a Március 15-e téren.

Városi koszorúzás legnagyobb
nemzeti ünnepünkön

Pethő Krisztián

A

z ünnepségen jelen
volt Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Dióssi Csaba polgármester, dr. Molnár György
jegyző, Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, és az
önkormányzati testület számos
tagja. A Himnusz elhangzását
követően a Kőrösi táncegyüttes
Nap és Hold valamint Csikófark
csoportjai színvonalas műsorát
tekinthette meg a közönség.
Ünnepi beszédet ez alkalommal Pethő Krisztián, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője mondott.
Beszéde középpontjába a forradalomban és szabadságharcban
a magyarországi németek kevéssé ismert, ám mégis jelentős szerepét helyezte.
– 1848 tavaszán a bécsi forra-
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dalom nem csak a magyar anyanyelvűeket hozta lázba – mondotta. – A pesti német polgárság
jelentős része is üdvözölte a változásokat, a márciusi ifjak egyike, Irányi Dániel maga is német
származású, szepességi szász
volt. A március 15-én közzétett
tizenkét pont többségével – így
például a szabad sajtóval, a törvény előtti egyenlőséggel – a németség is egyetértett, valamint
az is a német szerepvállalás része, hogy a pontokat a Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv
nyomdájában sokszorosították a
Nemzeti dallal együtt.
A továbbiakban felidézte, miképpen váltak a török pusztítás
után betelepített svábok, a keresztény kultúrával a magyar
nemzetállam alkotó részei.
– Magyarország is hazává
lett számukra, az ő kifejezésükkel élve „atyaföld” lett. A pesti polgárok, a kialakulóban lévő
svábság a magyarok mellett állt
és a fegyveres harcban is részt
vett. A vezérkarban is voltak német származásúak, Görgey Artúr szepességi szász volt, Klapka György bánáti német család
sarja, Vetter Antal, aki legyőzte
Kishegyesnél Jellasics hadtestét,
szintén német származású volt.
Méltatta a harcokban aktív
szerepet vállaló Bécsi osztrák légiót, mely egy idő után kizárólag

németekből állt. Parancsnokuk
Peter Giron volt, akit később két
lengyel származású alezredessel együtt kivégeztek. Történelmi áttekintésében kiemelte Bem
József szerepét, aki 1849 tavaszán külön sváb zászlóaljat is
szervezett. A harcokban elesett
36000 honvédből mintegy 4000
német nemzetiségű volt. A világosi fegyverletétel után Haynau a svábokat is árulónak tekintette. Megtorlásként számos
német tisztet is kivégeztek, vagy
várbörtönnel sújtottak. Elmondta, hogy Herczeg Ferenc „A hét
sváb” című regényével és „A fekete lovas” című drámájával állított emléket a magyarországi németek áldozatkészségének.
– Vidéken elterjedt a „wir
sind ungarische Schwaben” önelnevezés. A svábok tudatában
állam és haza egységében ekkor
jelenhetett meg először a magyar névvel való azonosulásban
és patriotizmusukban manifesz-

tálódó nemzet iránti lojalitás érzése.
A továbbiakban méltatta március 15 dicsőséges napjait, kiemelve, hogy ez a nap a szabadság szimbóluma. – Történelmi és
erkölcsi kötelességünk, hogy azt
a nemzeti összefogást, ami erőt
adott, példaként tanítsuk. A magyarságnak akkor és most is ön-

tudatra kellett és kell ébrednie
a függetlensége mellett. Önálló
nemzetnek kell lennünk, mert
ez a megmaradásunk záloga –
mondta befejezésül a szónok.
A beszédet követően elsőként
az Önkormányzat képviseletében Dióssi Csaba, Tuzson Bence valamint dr. Molnár György
helyezte el koszorúját a forradalom emlékhelyénél. A képviselő
testület nevében Bocsák István
Károlyné, Csoma Attila és Szabó
József koszorúztak. Elhelyezték
az emlékezés virágait a Dunakeszi Német és Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatok, a pártok,
az intézmények, az egyházak, az
örmény közösségi klub, az iskolák valamint a társadalmi szervezetek képviselői. Az ünnepség
a Szózat hangjaival fejeződött
be. Közreműködtek a Dunakeszi Koncertfúvósok Szilágyi Szabolcs Balázs vezényletével.
Az ünneplők egy csoportja ezután átvonult Bem Józsefnek a nevét viselő utcában lévő
emlékhelyére, ahol Kollár Albin
nyugalmazott címzetes iskola-

igazgató, Dunakeszi Díszpolgára idézte fel a hadvezér életútját,
majd Csoma Attilával közösen,
valamint a bolgár nemzetiségi
önkormányzat koszorút helyeztek el az emléktáblánál.
Katona M. István
Fotó: A szerző és a
sunnyphoto.hu felvételei

Nyolc éve egyezett meg a
Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium és Dunakeszi város vezetése arról, hogy az
1848-as hősökre emlékezve
egy élő történelem órán
ismertetik meg a város ifjúságával az akkori honvédek
és nemzetőrök ruházatát,
a katonaként való viselkedésüket. Egy biztos, a katonadombi csatát – mint eddig
mindig – ezúttal is a hős
honvédeink nyerték.

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Dunakeszi Viadal a Katonadombon

„Dörög az ágyú, csattog a kard…”

I

mmár hagyománnyá nőtte ki magát Dunakeszin,
hogy március 15-e környékén egy élő történelem óra keretein belül emlékeznek meg a város óvodásai és diákjai az 1848-as hősökre. Idén
már nyolcadik alkalommal rendezték meg – a valóságban soha
meg nem történt – katonadombi ütközetet, amelybe az elmúlt
évekhez hasonlóan most is bevonták a honvédek küzdelmét
lelkesen végig szurkoló fiatalságot is.
Ahogy eddig mindig, a hagyományokhoz híven most is
honvéd tábor, huszár bemutató
és csatajelenet várt minden érdeklődőt, amibe egyébként az
élő történelem órát követően a
dunakeszi diákságot is bevonták. A szervezők a tapasztalatok
alapján a legkisebbeknek ezúttal is mobil lelátót építettek, így
a nagyon lelkes óvodások is zavartalanul élvezhették az előadást.
Maga a Viadal kezdete előtt
Tuzson Bence országgyűlési
képviselő és Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere szólt pár
szót, megemlékezve arról, hogy
az 1848-as hősök példát mutattak az őket követő nemzedékeknek hazaszeretetből.
„Dunakeszin és környéken a
szabadságharc idején nem zajlott ütközet, mert ez felvonulási terület volt a tavaszi hadjáratban megvívott váci csatának.
Ennek ellenére a mostani viadal alkalmából elképzelhetjük,
mi lehetett volna itt, ha a magyar honvédek és huszárok, valamint az osztrák vértesek egy-

másba botlottak volna ezen a
helyen” – mondta Dióssi Csaba.
A megnyitók után Tuzson
Bence és Dióssi Csaba díszszemlét is tartott, majd amikor
visszatértek a helyükre, az egymással szemben felsorakozó seregek – gyalogság, lovasság és
tüzérség – nagy harci kedvvel
„egymásnak estek”. A magyar
nemzetőrök a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium (VHNB)
soraiból kerültek ki, a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai az osztrák
sorgyalogságot képviselték. Az
osztrák vértesek uniformisában a Mogyoródi Sándor-Huszárok jelentek meg, a magyar huszárokat pedig a VHNB lovasai
személyesítették meg.
A többször is oda-vissza hullámzó ütközet alatt a gyerekek lelkesen bíztatták a magyar
honvédeket, akikre ez olyan jótékony hatással volt, hogy végül
diadalmaskodtak. Volt itt minden: tüzérségi párbaj, kézitusa, valamint lovas csata. A Viadal végén aztán a gyermekek
is megmutathatták, ők is képesek legalább olyan hősiesen csatázni, és kartonhengerekkel,
alufólialabdával felszerelkezve keményen megütköztek egymással.
Amikor elindultak vissza az
óvodákba, iskolákba a gyermekek, a kísérő pedagógusok nem
győztek válaszolni a kérdéseikre. Egy biztos, a Viadalnak köszönhetően Dunakeszi ifjúsága
soha nem fog megfeledkezni az
1848-as hősökről.
Molnár László
Fotó: KesziPress
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Dióssi Csaba polgármester
a lapunknak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy
az elmúlt évtizedben az önkormányzat költségvetésében ismeretlen volt a hiány,
melynek garanciája a fegyelmezett, racionális pénzügyi gazdálkodás, a sikeres
pályázati tevékenység és az
utóbbi időben tapasztalható
gazdasági növekedés.

Dióssi Csaba: Hosszú évek óta
stabil a város költségvetése
Idén 4,6 milliárd forintot fordít fejlesztésekre az Önkormányzat
Átadás előtt az alagligeti bölcsőde

- A város 2019. évi költségvetésében is egyensúlyban van a
bevételi és a kiadási fő összeg,
amihez hozzájárul az is, hogy
az állam néhány éve átvállalta
az oktatási intézmények fenntartását, működtetését. Ez által is nőtt az önkormányzat
pénzügyi mozgástere – emelte
ki a polgármester. Dióssi Csaba elismeréssel szólt a Dunakeszin eredményesen működő
vállalkozások teljesítményéről, a kereskedelmi- és ipari
park jelentős gazdasági növekedéséről, aminek köszönhetően nagy mértékben megnőtt
az önkormányzat iparűzési
adó bevétele.
- A közel 8,5 milliárdos költségvetésből 3,8 milliárdot fordítunk működtetésre, 4,6 mil6 Dunakeszi Polgár

liárd forintot fejlesztésekre,
felújításokra, támogatásokra.
Noha idén két választás is lesz,
ám mi továbbra is a megalapozott, tudatosan és szakszerűen előkészített beruházásokat, fejlesztéseket részesítjük
előnyben – húzta alá Dióssi
Csaba.
A polgármester az idén elinduló, ám a 2020-as esztendőre áthúzódó nagy beruházások között említette a Magyarság Sporttelepen megvalósuló
többfunkciós futsal csarnok és
atlétikai pálya építését, a VS
Dunakeszi Fóti úti sporttelepén létesülő kézilabda edzőcsarnokot, a Duna-parti nyári
tábor területén felépülő nyílt
vízi edzőközpontot, szálláshelyeket.

– A megvalósuló fejlesztések, beruházások az eredményes pályázati és a sikeres
lobbi tevékenységünknek köszönhető, melyek kivitelezéséhez az önkormányzat – a jelentősen megnőtt építőipari szakmunka és az anyagárak
emelkedése ellenére is – biztosítja az önerőt – mondta Dióssi
Csaba, aki azt is hozzátette,
hogy a fentebb jelzett külső
körülmények változása hatással van a beruházások költségeire és a megvalósításuk időtartamára is.
Az állami beruházásokról elmondta: - Reményeink szerint
még ebben az évben elkezdődik a Dunakeszi Járási Hivatal
új épületének építése a Verseny
utcában, és mellette a MÁV
Nagyállomás felújítása. Ugyancsak központi forrásokból épül
meg a Budapest-Dunakeszi kerékpárút, amely a Duna-parton
csatlakozik be a már meglévő kerékpárút-hálózatba. Ezen
fejlesztés egy rövid, összekötő szakaszát az önkormányzat
építi meg saját forrásból.
Dióssi Csaba polgármester
kiemelte: - Az előző évekhez
hasonlóan, a lakosság igényeit szem előtt tartva idén is jelentős összeget fordítunk intézményi fejlesztésekre, út- és
járda felújításokra, valamint
a kultúra és sport fejlesztésé-

re is. Az idei költségvetés elfogadásának
köszönhetően
számos városi kézben lévő út,
köztér és park újul meg, új nevelési intézmények építését és
a már meglévők felújítását valósíthatjuk meg. Ezen felül az
egyik legnagyobb beruházásunk keretén belül elkezdődik a Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet teljes körű belső felújítása is. Befejeződik a
Liget utcai háziorvosi rendelő
felújítása, emellett felújítjuk a
Casalgrande téri és Tábor utcai orvosi rendelőt, valamint
a Piros óvodát. Befejeződnek
az új, alagligeti bölcsőde építési munkálatai, és ugyanott elkezdődik az új, négy csoportos
óvoda építése is.
Felújítjuk a Szent István iskolához vezető Repülőtéri utat
és mellette kiépítjük a kerékpárutat, új burkolatot kap a
Széchenyi utca, több lakótelepi utca, megújul a harcművészeti központ, befejezzük a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítését, és még számos
fejlesztést, beruházást valósít
meg az önkormányzat, melyek
elősegítik, hogy a Dunakeszin
élők jól érezzék magukat, otthonunknak tekintsék a várost – fogalmazta meg az önkormányzat törekvését Dióssi
Csaba polgármester.
Vetési Imre

A város 2019. évi
költségvetéséről a számok tükrében
Februári ülésén Dunakeszi Város Képviselő-testülete elfogadta a város 2019. évi költségvetését. A Dióssi Csaba polgármester által benyújtott költségvetési tervezet 2019.
évben is megfontolt, takarékos gazdálkodásra törekszik, mindemelett biztosítja a
város közterületeinek és közintézményeinek magas színvonalon történő működtetését, továbbá olyan fejlesztési lehetőségeket nyit meg, melyekkel a város infrastruktúrája és intézményhálózata tovább bővülhet.

A

z elfogadott költségvetési rendelet előirányzatai biztosítják az Önkormányzat és a város működésében, fejlődésében évek óta követett irányvonalak folytatását, az ezekhez szükséges pénzügyi egyensúly megtartása mellett.
Dunakeszi, az előző évek felelős gazdálkodásának eredményeképpen stabil, kiszámítható
pénzügyi lábakon áll, a költségvetés továbbra is
működési hiány nélkül került megtervezésre,
a kiadásokat az idei évi bevételekből és az előző években vásárolt állampapírok beváltásából
származó finanszírozási bevétellel fedezni tudja, hitel felvételére továbbra sincs szükség.
A költségvetés intézményi szerkezetében
módosult, tekintettel az intézményhálózat bővülésére. A Helytörténeti Gyűjtemény – miután az Önkormányzat átvette a gyűjteményt és
az ezzel járó feladatokat - önálló intézménnyé
alakult.
A 2019. évi költségvetés összege 8,472 milliárd Ft. A bevételek vonatkozásában a működési bevételek összege 5,5 milliárd Ft, melyből
az állami támogatások 1.448 milliárd Ft, s ez a
működési bevételeink 26%-át teszi ki. A központi költségvetési támogatás összege 2019.
évben növekedett az előző évhez képest, mely
az intézmények és az önkormányzat által ellátottak számának folyamatos növekedésével áll
összefüggésben.

A város gazdasága
évről évre erősödik
Közhatalmi bevételek vonatkozásában 3,5
milliárd Ft összegű adóbevétel került tervezésre. Ezek közül a legnagyobb részarányt az iparűzési adó képviseli 2,5 milliárd Ft összegben.
Városunk gazdasága évről-évre tovább erősödik, fejlődik, ezt mutatja az iparűzési adóbevétel növekedése is.
Önkormányzatunk továbbra is igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, amelyek
számos fejlesztéshez biztosítanak forrást. Az
előző évről áthúzódó, valamint a 2019. évre
vonatkozó fejlesztések vonatkozásában közel
2 milliárd Ft összegű fejlesztésekre rendelkezünk elnyert támogatással és jelenleg is folyamatban van több elkészített pályázatunk elbírálása.
A költségvetés működési kiadási összege 3,8
milliárd Ft, mely az önkormányzati intézmények személyi juttatásait, és azok járulékait,

a város és intézményeinek működtetési költségeit, valamint a különböző városi egyesületek, civil szervezetek támogatási összegeit tartalmazza.
Az Önkormányzat tényleges állományi létszáma 2019. január 1-én 338 fő volt. Minden
intézményben sor került a minimálbér emelés
szintre hozására, a közalkalmazotti soros előrelépések tervezésére, valamint a garantált bérminimum emelésre. Az állami támogatás lehetőségén belül, továbbra is foglalkoztatni kívánjuk azon lakosainkat, akik nem rendelkeznek
munkahellyel és jogosultak a közfoglalkoztatási programban való részvételre, részükre tervezésre került az önkormányzatot terhelő kiadások összege.
A működési kiadásoknál az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint
az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai szerepelnek, melyek döntően
jogszabályi kötelezettségekből adódnak, mint
pl. az intézmény működtetési költségek, a város
üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a közvilágítás biztosítása és karbantartása, út és a csatorna hálózat fenntartása, tisztítása, a helyi közlekedés biztosítása, a zöld területek fenntartása, virágosítás. Ezen feladatok
ellátására fordított összeg a város fejlesztésével
összefüggésben folyamatosan nő, 2019. évben
több mint 1,7 milliárd Ft került tervezésre.
A 2019. évi költségvetésben is tervezésre kerültek a lakosság széles körében népszerű nagyszabású városi rendezvények, valamint kulturális- és szabadidős programok,
mint például a Sportmajális, Gyermeknap,
DunakesziFeszt, Augusztus 20-i rendezvény,
Szt. Mihály napi Búcsú, Adventi ünnepség sorozat, Városi Szilveszter stb.

azon szervezetek támogatását, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az
önkormányzattal kötött megállapodás szerint
vesznek részt. Ezen szervezetek működési támogatásaira közel 216 millió Ft került megtervezésre, míg a felhalmozási, fejlesztési célú támogatások összege közel 112 millió Ft lett.

4,6 milliárd beruházásokra,
fejlesztésekre
A középtávú tervezésen alapuló fejlesztési kiadásokhoz szükséges forrás biztosítását az
idei évi költségvetésben is kiemelten kezelte az
Önkormányzat. Beruházásokra 2,5 milliárd
Ft, felújításokra 1,3 milliárd Ft került tervezésre, további 800 millió Ft pedig a fejlesztési tartalékba került. A tervek szerint tovább folytatódik a város út, kerékpárút és járda hálózatának
felújítása és bővítése, ehhez kapcsolódnak még
a parkoló és parkfelújítások, valamint a városi
épületek, intézmények felújítása, korszerűsítése. Ezen beruházások és felújítások jelentősen
gyarapítják a város vagyonát, mindemelett remélhetőleg mind több lakos örömére és megelégedésére is szolgálnak.
Dunakeszi Város Önkormányzat költségvetése alapján a gazdálkodási előírások betartásának és a pályázati bevételekből származó
megtakarításoknak következtében az önkormányzat megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, s ezáltal a kötelezően ellátandó feladatok ellátása, a közterületek értékének, színvonalának megőrzése, továbbá az önkormányzati vagyon gyarapítása és a fejlesztési célok
teljesítése biztosított 2019. évben.

Gazdag kulturális
és sportprogramok
Az idei évben is lesznek közös sportolási lehetőségek, pl. a Fut a Keszi, szabadtéri közös
aerobik, valamint a fiatalok és a kisgyermekes
családok körében nagy sikerű korcsolyapálya is
biztosításra kerül.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
az Önkormányzat 2019. évben is fontos feladatának tartja azon társadalmi szervezetekkel,
egyesületekkel való együttműködést, melyek
tevékenysége a város kulturális, sport és közrendvédelmi területeire terjednek ki, továbbá

Pállné Kovács Mária
Polgármesteri Hivatal
gazdasági osztály vezetője
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körzeti képvi
A 9. számú választókerület hírei
Kedves Lakótársaim!
A Szent Erzsébet Katolikus
Óvodánál elkészült a járda. A
Spar parkolójából könnyen és
biztonságosan el lehet jutni az
óvoda bejáratához.
Mint azt tapasztalták, befejeződött a Széchenyi-Ungvár utca
torkolatának átépítése, kiszélesítése. Az út szélesebb lett, így
már biztonságosan el tud haladni egymás mellett két autó.
A Széchenyi utca burkolata
tönkrement, sok a kátyú, melyeket már javítással nem lehet
rendbe hozni. Mivel a Széchenyi utca nagy forgalmú, ezért a
nyári szünetben végzik a felújítási munkálatokat. Az Önkormányzat Városüzemeltetési osztályának előző vezetői évekkel
ezelőtt ígéretet tettek a lakosságnak, hogy a Tóvárost határoló drótkerítést lebontatják, s helyette sűrűn telepített sövény
védi a zaj, a por és a kipufogógázok ellen az ott lakókat. A tervezés elkezdődött, de a döntés
még nem történt meg. Sokan jelezték, hogy a Háziorvosi rendelőnél a gyalogátkelőt jelző festék lekopott. A hideg időben
már nem tudták a tartós festéket felvinni, mivel az csak 10 fok
feletti hőmérséklet esetében
használható, így átmeneti megoldásnak a kevésbé tartós, ámde
hideg időben is felfesthető

megoldást választották. A melegebb, tavaszi idő beköszöntével tartós anyagot használnak a
gyalogátkelőhely felfestéséhez.
Az utak javításáról, a kátyúzásról is említést kell tenni. Ebben az évben különösen sok úthiba keletkezett a nagy fagyok
miatt. A téli, fagyos időszakban
az aszfaltkeverők sem működtek, az idén február 18-án állt
munkába az első üzem. Azóta a
kátyúzást három csapattal végezteti az Önkormányzat. Sorban haladnak, előbb a nagyon
mélyeket, veszélyeseket javítják.
Ezért még áprilisban is kell számítani kátyúzásra.
A Széchenyi utca Tóváros felőli részén többen jelezték, hogy
az árkok nem nyelik el a csapadékvizet, mindenhova folyik a
víz, csak az árokba nem. Azon kívül volt lakó, aki be is temette,
hogy ott parkoljon. Egyes helyeken az árokban fák, bokrok nyesedéke, levágott fű is volt az elmúlt év során. Megbeszéltem a
Városüzemeltetési osztály vezetőjével, hogy az osztály munkatársai kimennek a helyszínre, felmérik a helyzetet, megoldást keresnek.
A csapadékvíz elvezetés ütemezett tervének I. ütem 1. szakaszának megvalósítására januárban benyújtotta a pályázatot
az Önkormányzat. A tervezett
nyomvonal: Tisza utcai befoga-

dó - Mátyás király – Kolozsvár Széchenyi utca, szerviz út, Kossuth Lajos utca, Eszterházy Pál
utca, Huszka Jenő utca, „Oktogon” név nélküli közterület. Várjuk az eredményt, csak nyertes pályázat esetén lehetséges
meghatározni a beruházás kezdetét és időtartamát.
A város magasabban fekvő
területein gyakori a vízellátási probléma. Tavaly felmérte a
helyzetet a DMRV, indokoltnak
találta a panaszokat. Nem lokális megoldásban gondolkodik a
vízmű, hanem olyan fejlesztést
kíván megvalósítani, melynek
során nemcsak nyomásnövelő berendezést építenek be, hanem a gerincvezeték felbővítése
is szerepel a tervekben. A munkálatok megkezdésére még várni kell, egyelőre a tervezés és engedélyezés fázisában tart a beruházás.
Több lakó is jelezte, hogy nem
kímélték a fákat, erősen vis�szavágtak egy csomó öreg fát.
Ezeket a vágásokat nem az Önkormányzat végezte, hanem az
ELMŰ által megbízott vállalkozó. A különböző feszültségszintnek megfelelő védőtávolságo-

kat kell kialakítani, melynek során nem lehetnek tekintettel
egyéb szempontokra. A védőtávolság kialakítása jelenleg is folyik. Sajnos ezeket a fákat több
évtizeddel ezelőtt ültették, amikor nem vették figyelembe a
várható magasságot, ráadásul
akkoriban csak légvezetékeket
használt az elektromos művek.
Ma már az Önkormányzat előírja, hogy csak földkábelen vihetik az áramot, így ez a probléma
az új lakótelepeken nem jelentkezik.
Az ősszel telepítésre kerülő
fák, cserjék igénylését már lehet
nálam e-mailen jelezni a következő adatok megadásával: név,
lakcím, telefonszám, fa/cserje
darabszáma. Az alábbi fafajtákból lehet választani: gömbjuhar,
gömbkőris, gömbszivar, gömbakác vérszilva, babérmeggy,
cserjék, tuja. A telepítésnél azt
is figyelembe kell venni, hogy
milyen fák vannak azon a területen, az igénylésnél érdemes erre
is figyelni. A táblázatot már készítem, máris vannak jelentkezők. Várom a további kéréseket,
hogy minél zöldebb legyen környezetünk.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli
és írásbeli jelzéseket, észrevételeket. Kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Telefonos
elérhetőségem:
+36/20 9377653
Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet
képviselője

Repülőtéri út: megkezdődött az útpálya felújítása és a kerékpárút építése

A

város kerekpárút-hálózata újabb, közel egy kilométeres szakasszal bővül a
Repülőtéri úton, amely Fóti úti körforgalomtól a Szent István iskoláig épül ki. A fejlesztéssel párhuzamosan elkészül a Repülőtéri út felújítása is – tudtuk meg a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetőjétől.
A Dunakeszi Polgár megkeresésére Somodi
István elmondta, hogy jelenleg a földmunkákat, az előkészítő munkákat végzik a kivitelezést elnyert Penta Kft. munkatársai.
– A város és a kivitelező vállalkozás a la-
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kosság zavartalan reggeli közlekedése, az iskola akadálymentes megközelítése érdekében - a
forgalomkorlátozással járó munkáknál - figye-

lembe veszik a reggeli csúcsforgalmat és csak
8:15-től kezdődnek a munkálatok.
Somodi István elmondta: a kerékpárút építése és az útpálya felújítása párhuzamosan halad,
melyeket május végén együtt adnak át.
- A kerékpárút nem épül egybe az úttesttel,
amely szintben is elkülönül, magasabb lesz,
mint az útpálya. Végig kiemelt szegélyt kap, és
megoldjuk a csapadékvíz elvezetését is. A Repülőtéri út pályája teljesen megújul, új aszfaltborítást kap. 
(Vetési)
Fotó: KesziPress

selőink jelentik
Februári munkálatok
- A hulladékgyűjtők kihelyezése
felőli érdeklődést követően két
nappal később, a Zápolya-József sarok, illetve a Klapka utcai
gyalogos felüljáró közelében is
kihelyezésre kerültek
- A Dr. Kemény F. utca 5/A
előtti villanyoszlopra kért lámpatest felszerelése megtörtént
- A Magyar Közút a sokadik
megkeresés eredményeként a
Kossuth L. utcai kátyúzást hidegaszfaltozással elvégeztette. A félig kidőlt irányjelző tábla helyreállítására 03.30-ig kaptam ígéretet
- A Tábor-Dr. Fűzi J. utca találkozásánál 50 m hosszúságban
szükésges a szegélycsere. Baleset megelőzése érdekében, a
gyalgosok és kerékpárosok védelmében. A munkálatokat a
13202 villanyoszloptól a Piros
Óvoda irányában kértem.
- Közös helyszíni bejárás igazolta, hogy a címek mindegyikében a kivitelezővel újabb
helyszíni bejárásra kerül sor. A
Rákóczi út szőnyegezésének
kérelme megerősítésre talált.
Bejárások címei, úthibák: -Tábor utca 1 -Királyhágó utca 2.
-Királyhágó-Bulcsú sarok -Királyhágó utca 31. -Klapka utca
4.-Esze T. utca 21. -Sződi–Thököly utca sarok (Vízművel további egyeztetések) -Zalán
utca 4. -Hunyadi utca 19/B
A képviselő testület február 28-án
elfogadta városunk 2019. évi költségvetését. A jó gazdálkodásnak
köszönhetően az idén is sor kerül
jelentős beruházásokra. Megkezdődik a Duna parti „Napközis Tábor” területén a Nyíltvízi Evezős
Központ építése. Városunk óvodai férőhelyei is bővülni fognak. Új
óvodai épül az Alagligeti Bölcsőde
mellett. Az SZTK épület belső felújítása is elkezdődik. Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat megvásárolta az SZTK parkolójának
szomszédságában lévő ingatlant.
Így a jelenlegi 77 férőhelyes parkoló a beruházás végére kb. 200 gép-

A szegélyezési munkálat
márciusra várható

- A Zápolya utca 1. tulajdonosa az ingatlanja előtti parkolás megtiltását kéri. A gyártelepi megállót megközelítő autósok egy része a jelzett ingatlan előtt hagyják autójukat. A
parkolás megtiltása elutasításra került, mivel a közterületet
rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja
- A Zalán utca 4. előtt kért törmelék elszállítása harmadik nekifutásra megtörtént
- A Klapka utcai csapadékvíz elvezető árokba csúszott személyautó miatt a
közterületesekek és Dunakeszi
Város Rendőrkapitányságának
intézkedését kértem. Pár nappal később a kérés teljesült
- Varsói utcai úr jelezte, hogy

ingatlanja előtti fákat lehetőség szerint 3 méter magasságban a földfelszíntől vágja meg
az ELMŰ alvállalkozója, amit később a természet majd rendbe
hozna. A jelenlegi kevésbé sikerült gallyazási munkálat végett
az osztályhoz, majd panasszal a
városvezetéshez fordultam
- A Tábor utca 55. lakója jelezte, hogy gyermekét felnőtt
kíséretével együtt az elmúlt
időszakban három esetben is,
majdnem elütötték a TáborBajtárs sarkon lévő „zebrán”. A
balesetveszély forrása a megengedett 50 km/óra sebességhatár betartásának elmulasztása. A helyszín vizsgálatát, a jelenlegi KRESZ táblák cseréjét
újabb gyalogosátkelő helyet
jelző táblára, ill. előjelző táblák
kihelyezését kértem. A szemle végeztével a jelzett táblák
megrendeléséről tájékoztattak
- Vadász utca 1/A előtti csatornafedél körüli megsüllyedt
aszfalt helyreállítását, a Batthyány utca 13. előtti kátyú
megszüntetését kértem
- A Batthyány utca 7. előtti lomok, a Zápolya és Király sarkon
lévő hordalék, fatörzs stb. elvitele a közüzemisek által megtörtént
- Tavalyi megkeresés a Klapka utca 30. ingatlan tulajdonosának problémája. A bejelen-

Kedves Lakótársaim!
jármű parkolását teszi lehetővé.
Az elmúlt évek gyakorlata szerint
idén is lesz intézményi felújítás. A
járda építési program a Bem utcai
járda építésével folytatódik.
A fagyok elmúltával előbukkannak a régebben és az újonnan keletkezett úthibák, melynek felmérése és javítása szakaszosan, de
ezzel együtt ütemezetten történik. Ezzel kapcsolatban ismételten arra kérem kedves lakótársa-

kat, hogy az úthibákat jelezzék az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu,
vagy számomra a lenti elérhetőségemen. A közterületek faültetési
programja a vegetáció megindulásával, a szakemberek javaslatára
őszig szünetel. Természetesen, aki
jelzi számomra faültetési igényét,
annak az őszi ültetési időszakban
biztosítjuk igényét. A faültetéssel
kapcsolatban most is arra buzdítom Önöket, hogy tegyük szebbé

tő hölgy ingatlan kapuja előtti
esőzéskor a ki -és bejárás szinte lehetetlen, mindkét szomszédja felől hozzá folyik be a
víz. Újra az illetékeshez fordultam a helyszín vizsgálata, a csapadékvíz elvezetésének megoldása végett
- A Thököly-Sződi utca találkozásában megrepedt aszfalt
helyreállításával kért helyszíni
szemle és a Vízművekkel folytatott tárgyalás eredményéről érdeklődtem
- A Kádár utca 1. előtti hársfák gallyazását jelezte a lakó,
melyet továbbítottam az osztály felé
- A Rákóczi úton bejelölésre kerültek, míg a Tábor utca és
a Hunyadi úton megkezdték a
kátyúk megszüntetését
- A Királyhágó utca 38. a Rákóczi út 56. előtti K szegélyépítés, és a Hunyadi u 19/B előtti aknafedél körüli repedezett
aszfalt helyreállítása felől érdeklődtem. Utóbbira március
végéig kaptam ígéretet
- Közvilágítási problémák:
-Mátyás király u. 5. -Krúdy Gy. u.
22. -Zápolya u. 46. -Kossuth L. u.
31. – Rákóczi út 62. Csoportos
hibák: -Kálvin J. u. végig -Fóti út
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. sz. választókörzet
képviselője
környezetünket egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott szakemberek
végzik el. Az Önök feladata csak az,
hogy a kéréseikkel együtt vállalják
az ültetett fák gondozását, melyre
ezúton is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben
jelezzék számomra:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket
a körzetünket érintő eseményekről.

igényt azonban az Városüzemeltetési Osztály nem
tartotta időszerű kérésnek
és elutasította a kérvényt.

Az önkormányzat az elmúlt hetekben városszerte megkezdte a télen felgyülemlett úthibák felszámolását. A körzetünkben is
több kátyút kijavítottak: Iskola utcában és Kiserdő utcában több helyen, Pozsonyi utcában és Északi utcában egy-egy helyen. Kérem, amennyiben úthibát
észlelnek, jelezzék felém
emailen, jobb ideje korán
kezelni a problémát.
A körzet néhány kisebb
útja még nem rendelkezik
szilárd burkolattal, de ezen
utak karban tartása is fontos feladat. Az elmúlt időszakban a Csendes közben és a Pihenő lejtőn végeztünk lakossági kérésre
útstabilizálási munkálatokat a kátyúk betömésével
és az út szintbe hozásával.
Reményeim szerint a közeljövőben a Duna sor felső szakaszán is elvégezzük
a kátyúk betömését, mert
a február 22-én kelt megismételt kérvényemre a hónap utolsó napján kedvező
választ kaptam: a Városüzemeltetési Osztály megrendelte a munkát a Közüzemi
Nonprofit Kft-től. A Rózsakart közből jövő hasonló

Március 18-án a terület
átadásával indul a kajak-kenu nyíltvízi edzőközpont
építése az önkormányzati
napközis tábor területén. A
munkálatok várhatóan egy
évig tartanak majd, amely
során teljesen átalakul az a
terület, mivel az edzőközpont egy új, modern épületben kerül elhelyezésre, amely előadóteremmel,
edzőteremmel, étkezővel
és szálláshelyekkel lesz felszerelve. A sportolók és a
táborozók 2020 nyarán vehetik majd birtokba az új
ingatlant.
Február végén bejárást
tartottak az M2 összekötő
út beruházáson, amelyen
az önkormányzat is képviseltette magát. A szemle
során látható volt, hogy az
összekötő út egy kilométeres szakasza már aszfaltozásra került, azaz már az út
harmada már elkészült, és a
főút és a vasút feletti híd is
szerkezetkész. A kivitelező
a beruházás átadását az év
végéig ígéri.
Még az ősz folyamán írtam egy kérvényt, amelyben a Duna-sori padok felújítását, cseréjét kértem,
mivel a padok rendkívül el-

A régi,
elhasznált padot
újra cserélték
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használtak voltak, némelyiken már kevesebb volt az
ép felület, mint a kopott. A
Közüzemi Nonprofit Kft. a
telet a faanyag beszerzésével és festésével töltötte és
február hónapban elvégezte a padok cseréjét, ezáltal
megszépült ülő alkalmatosságokon várhatjuk az új
szezont. A kérelem a Csurgó játszótér faeszközeinek
a festését is tartalmazta, remélhetőleg a közeljövőben
ezen a téren is lesz előrelépés. Szintén még őszi kérése volt a környéken lakóknak, hogy a Duna sor felső
szakaszán és a Pihenő sétányon további szemeteseket helyezzünk ki. A kérelemnek a tél folyamán eleget tettünk.
Február 21-én helyszíni
bejáráson vettem részt Somodi István osztályvezetővel, valamint a vízügy szakemberével és az elmúlt évben a mederbe telepített
facsemetéket vizsgáltuk
meg. Nagyon fontosnak
tartom, hogy folyamatos
legyen a telepítés, mert 3040 éve történt komolyabb
ültetés és ezen a területen
legalább tízéves időciklusokban kell előre gondolkodnunk. A közelmúltban
telepített fák nagyjából
fele fogant meg.
Február 25-én a Dióssi
Csaba polgármester úrral és Somodi István osztályvezetővel a Rév utat
jártuk be és a járda állapotát vizsgáltunk. A déli
oldalon a rossz állapotban lévő szakaszokat felújítjuk az idei évben és
akadálymentesítjük a padkákat a kereszteződésekben.
Február 28-án az önkormányzat Pénzügyi és Jogi
Bizottsága az indítványom-

ra helyi értéknek szavazta
meg és a helyi értéktárba
helyezte a Dunakeszi magasröptű babos keringő
galambfajtát, amelyet az
1950-es években tenyésztett ki Sipos László helyi
gazdálkodó. A fajtát a mai
napig tartják és tenyészik
országszerte, Dunakeszin a
körzetünkben élő Horváth
Ferenc valamint Ötvös Attila gondoskodik a fajta továbbéléséről. Jelenleg ez
az egyetlen állat, amely városunk nevét viseli.
Az idei költségvetésben az önkormányzat forrást szavazott meg játszótér kialakítására a Malomárokban, amely az ott élő
családok régi kérése volt.
Az önkormányzat jogi osztálya elküldött egy levelet
a területtulajdonos ingatlanfejlesztőnek, amelyben
a tulajdonosi hozzájárulást
kéri a játszótér megvalósítására.
Március 8-án Nőnap alkalmából az önkormányzat nevében a Meseház
Óvodában, a MÁV Óvodában, a Játszóház Óvodában és a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában köszöntöttem a hölgy
dolgozókat, megköszönve
nekik a városi intézményrendszer működtetésében
végzett áldozatos munkájukat.
A közelmúltban három
babacsomagot is volt szerencsém kézbesíteni: Isten
hozta a kis Rékát, Anitát és
Vencelt a közösségünkben.
Észrevételeit,
javaslatait várom a csoma.attila.
kepviselo@gmail.com
e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
A borongós, téli időszakot követően elérkeztünk a tavaszi hónapokhoz, amely számos fejlesztést hoz magával. Remélem,
hogy a Szent Imre templomnál épült parkolók kiszolgálják
a körzet lakosait, megkönnyítve ezzel a Széchenyi István Általános Iskolába, valamint a Szent
Imre térre és a templomba közlekedők életét is.

Januárban az Önkormányzat
jóvoltából útjára indult a Dunakeszi App mobilalkalmazás,
amely a XXI. századi igényekhez alkalmazkodva plusz infor-

mációszerzési felületet nyújt
a lakosság számára. Amellett,
hogy első kézből tájékozódhatnak a várost érintő friss hírekről
és rendezvényekről, élhetnek
a kátyú, úthibák és egyéb, lakossági bejelentések lehetőségével is. A bejelentések egyenesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatára érkeznek, a
Városüzemeltetési osztály a kivitelező céggel együtt pedig
folyamatosan végzi a kátyúk,
úthibák felmérését és javítását. A téli időszakban úgynevezett hidegaszfalttal kezelték
a kátyúkat, de a tavaszias, melegebb idő beköszöntével már
jelenleg is tartós aszfalttal dolgoznak. Amennyiben a Dunakeszi App-on keresztül jelentenek be úthibát vagy egyéb, lakossági észrevételt, abban az
esetben kérem Önöket, hogy
lehetőleg fotóval, a helyszín
meghatározásával tegyék azt,
hogy a Polgármesteri Hivatal

munkatársai minél gyorsabban
és gördülékenyebben járhassanak el az ügyben. Minden apró
információ fontos, ezzel a Városüzemeltetési osztály munkáját segítik.
Jó hír a körzetben élő kisgyermekes családoknak, akiknek a gyermekei a Piros Óvodába járnak, hogy a nyári, intézményi felújítások keretén belül
teljes körűen megújul a nevelési intézmény, amelynek keretén
belül új tornaterem kerül kialakításra.

Március 6-án elkezdődtek a
Repülőtéri út felújítási munkálatai, amellyel párhuzamosan
indul a Repülőtéri kerékpárút
építése is. Hamarosan kezdődik a bicikli szezon, nyáron már
igénybe is vehetik a lakosok a
megújult utat és annak kerékpárútját.
Üdvözlettel:

Erdész Zoltán
alpolgármester,
10. sz. választókörzet
képviselője

Új parkolók épülnek, a roncsautókat elszállítják
Március közepén befejezzük a
2018-ban született gyermekek
adatlapjainak
összegyűjtését,
akiknek szülei szeretnék, ha gyermekük neve felkerülne a Szent
István parkban lévő születésfáknál kihelyezett emléktáblára. Ebben a szép küldetésben hosszú
évek óta rendkívüli segítséget kapok Kovácsné Kisbabér Ildikótól, a
körzet védőnőjétől, aki eljuttatja részemre a neki átadott információkat, a gyermekek és szüleik adatait. Természetesen továbbra is meg lehet engem is keresni
– mint ahogy sokan teszik – személyesen, vagy a kz@dkrm.hu
e-mail címen. Mindig jó érzéssel,
és nagy örömmel írom le, hogy
a 2010-ben útjára indított kezdeményezésem a családok körében töretlen népszerűségnek örvend. Sőt, mondhatni, hogy egyre többen jelentkeznek olyan

szülők is, akiknek gyermekük az
elmúlt években született, de akkor elmulasztottak csatlakozni e
nemes, egy életre szép emlékként megőrzött kezdeményezéshez, amit napjainkban pótolnak.
Az ő és a 2018-ban született gyermekek szülei igényét kiszolgálva, március végén, április elején
az új születésfa elültetését követően helyezzük ki a legújabb emléktáblát. Ekkor javítjuk ki a korábbi években kihelyezett emléktáblákon az esetleges elírásokat is a
szülők kérésére. A kedves hangulatú ünnepségre azt követően kerül sor, ha már a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai a kérésemre megrendelt születésfát elültetik a Szent István parkban.
Egy másik, sok lakótársamat
érintő témában is gyakran kapok
megkeresést, melynek lényege,
hogy felemelik hangjukat a hóna-

pok vagy akár évek óta a parkolóban „árválkodó” roncsautók miatt, melyek működőképes gépjárművek elől foglalják el a helyet.
Arról nem is beszélve, hogy látványuk rendkívül környezetromboló. A probléma mielőbbi megoldása érdekében kéréssel fordultam a városüzemeltetési osztályhoz, illetve levélben kértem a
lakók és jómagam igényét is megfogalmazva a kialakult helyzet felszámolását a város jegyzőjétől,
aki ígéretet tett rá, hogy minden
jogszabályi lehetőséggel élnek
az ügy megoldása érdekében. A
roncs- és használhatatlan gépjárművek elszállítása újabb parkolóhelyeket szabadíthat fel a lakóközösség számára, ami mindannyiunk érdeke.
Közismert, hogy a 2. számú választási körzetben – az önkormányzat erőfeszítései ellenére is

– még mindig kevesebb a parkolóhelyek száma, mint a gépjárműveké. Legutóbb e mindennapos
gond felszámolása érdekében
kezdeményeztem a Szent István
park déli oldalán – a kutyafuttató közelségében – közel 60 parkoló építését, melynek munkálatai
a polgármester úr és vezetőtársai támogatásának köszönhetően március végére befejeződnek.
Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet
képviselője
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Nagyobb biztonságban
élhetjük mindennapjainkat
Tuzson Bence: A legmodernebb, a 21. század követelményeinek megfelelő motorvonatok
képesek lesznek arra, hogy kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforgalmat
Csökkenhet a vasúti menetidő, és sokkal komfortosabban juthatnak majd el a budapesti munkahelyükre azok az ingázók is, akik naponta tömegközlekedéssel utaznak, ugyanis az idén, az
év végén a MÁV-START forgalomba állítja az új nagykapacitású, hatszáz ülőhelyes motorvonatokat, amelyek a Dunakeszi Járműjavítóban készülnek – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence,
a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, még ebben
az évben elkészül a régóta várt, négysávosra bővülő M2-es gyorsforgalmi utat a 2-es főúttal
összekötő út. Mivel így a forgalom elterelődik a város utcáiról, a jövőben több tér nyílik
majd a kerékpárutak bővítésének is – fogalmazott a politikus.

V

Már aszfalt borítja
az M2 és a 2. számú főutat összekötő út egy részét

árosunk életében felér
egy ünnepi eseménnyel,
hogy az idén végre elkészül a nagyon várt, a négysávosra bővülő M2-es gyorsforgalmi utat a 2-es főúttal összekötő
út – mondta lapunknak Tuzson
Bence. A képviselő hangsúlyozta, hogy egy olyan agglomerációs környezetben, mint amilyen
Dunakeszi és térsége, vagyis a
régió, amelyben élünk, kiemelt
fontosságú, hogy az emberek
reggelente lehetőleg minél gyorsabban bejussanak a fővárosi
munkahelyükre, délután pedig vissza az otthonukba, mert
ennek köszönhetően is sokkal
több időt tölthetnek el a családjukkal.
Így végre elterelhetjük majd
az áthaladó forgalmat a város
utcáiról, csökken a terhelés, biztonságosabban élhetjük a mindennapjainkat – fogalmazott
Tuzson Bence, aki szerint ehhez nagymértékben hozzájárul
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az is, hogy az M2-es kibővítésével, valamint a Göd és Dunakeszi között megépülő, a régi 2-es
utat az autópályával összekötő
út elkészülésével, a várost gyakorlatilag majd egy körgyűrű
veszi körül. Mint mondta, ezzel együtt pedig némileg a városban is át lehet majd alakítani a forgalmi rendet, ami azért
is fontos, mert így például több
tér és lehetőség nyílik majd meg
a kerékpárutak bővítése előtt
is, ami kiemelten fontos a sportos és egészséges életmódra való
nevelés tekintetében. A képviselő kiemelte, hogy az útépítési beruházás több mint tízmilliárdos
állami támogatással valósulhat
meg. Ezen felül pedig Dunakeszin az elmúlt időszakban hatvanhárom utat sikerült leaszfaltoznunk, valamint több járdát
és utat is felújítottunk, de itt is
van még tennivaló, tehát további hasonló fejlesztéseket tervezünk – mondta Tuzson Bence.

Az emeletes vonat bemutatóján a Járműjavítóban

Felvetésünkre, miszerint ma
sem jár mindenki autóval a
munkahelyére, a képviselő a
családvédelmi akcióterv nyújtotta lehetőséget, illetve a tömegközlekedés korszerűsítését
említette. Mint mondta, a kormány a nagycsaládosokat segíti
abban, hogy megvásárolhassák
a számukra megfelelő járműveket. Az intézkedések célzatosan segítik a családok mobilitását: július 1-től gyakorlatilag fél áron juthatnak legalább
hétszemélyes autóhoz – tehát
olyan méretű nagy járművekhez, amelyekben mindannyian
el is férnek –, azok a családok,
amelyek legalább három gyermeket nevelnek.
A tömegközlekedés korszerűsítéséről szólva a politikus
úgy fogalmazott, hogy azoknak a munkába járását is szeretnék megkönnyíteni és komfortosabbá tenni, akik vonaton
utaznak. Az ő érdekeiket szol-

gálja, hogy az év végtől várhatóan már azok az emeletes motorvonatok szállítják majd az utasokat a térségünkben, amelyek a
Dunakeszi Járműjavítóban készülnek. Ennek az egyik legfontosabb eredménye az lesz, hogy
csökken a menetidő. A MÁVSTART az idén tizenegy ilyen
nagykapacitású, hatszáz ülőhelyes, KISS típusú motorvonatot állít forgalomba a BudapestVác-Szob és a Budapest-CeglédSzolnok vasútvonalon. Ezek a
járművek megfelelnek a legmodernebb 21. századi követelményeknek, és képesek arra, hogy
kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforgalmat, de eleget tesznek az egyedi szükségletekből eredő igényeknek is –
nyilatkozta lapunknak Tuzson
Bence, térségünk országgyűlési
képviselője.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Közel 250 helyen kátyúzott
az önkormányzat
A hibabejelentéseknél a lakosság használja a Dunakeszi App-ot
Az idei tél nem kedvezett az út fenntartásnak. A nagy
hó, a kiszórt anyagok és a nappali olvadás – éjszakai fagyás miatt sok kátyú keletkezett. Február 18-ig zárva
voltak az aszfaltkeverő telepek, így csak hidegaszfaltos eljárással tudtunk kátyúzni, ami nem túl tartós
megoldás, de a semminél több – mondta a Dunakeszi
Polgár érdeklődésére a Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály vezetője.
- Amikor kinyitott az első aszfaltkeverő, már aznap két csapattal,
pár nap után pedig egy harmadik
csapattal elindult a szakszerű kátyúzás – ismertette Somodi István.
Az osztályvezetőtől megtudtuk:
- A munkák során ezidáig mintegy 250 db kátyút szüntettünk meg

idén és közel 15 helyen végeztünk
komolyabb útjavítást, aknafedőkön, víznyelőkön. Van Dunakeszinek néhány útja, ami nem a város kezelésében van (Fóti út, Kossuth Út, Rév Út, a 2-es számú Fő út,
Bajcsy Zsilinszky út és a Szent István út egy része), hanem a Magyar

Közútéban. Ezeken a szakaszokon
az állami cég végzi a munkákat, felújításokat, de mi is fogadjuk a bejelentést, amit továbbítunk az illetékes közút-kezelőnek.
Segítségünkre volt idén a lakosság is a Dunakeszi App-on keresztül végzett bejelentések által. Továbbra is a mobilapplikáció használatára buzdítanék mindenkit, hiszen egy nagyon egyszerű módja a
hibabejelentésnek – hangsúlyozta
Somodi István osztályvezető, aki
hozzátette: a kátyúzást ellenőrzéseik és a lakossági bejelentések alapján folyamatosan végzik.
B. Szentmártoni

Elszállítják a roncsautókat
Dunakeszit is nagyban érinti az üzemképtelen gépjárművek közterületen való parkolása,
amelyek felderítését a közterület-felügyelet folyamatosan végzi. Mint azt a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtudtuk; az üzemképtelen, rendszám nélküli gépjárműveket elszállítják a közterületről. Költséget az autó tulajdonosának kell megfizetni.

L

akossági bejelentések alapján és a városi, megbízotti
tevékenységet ellátó közterület-felügyelők észlelése szerint
nagy számban találhatóak olyan
járművek a parkolókban, illetve
közterületen, amelyek műszaki
állapotuknál fogva nem vehetnek
részt a közúti forgalomban.
Az érintett járművek tulajdonságai:
• hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű (rendszám hiány)
• lejárt forgalmi, vagy műszaki
vizsgával rendelkeznek

• súlyos sérülés miatt üzemképtelenek vagy a közbiztonságra, közlekedésbiztonságra veszélyt jelentenek
Fontos tudni:
• A fenti tulajdonságokkal rendelkező járműveket főútvonalon
TILOS, mellékútvonalon rendelet szerint MAXIMUM 30 napig
lehet tárolni
• Üzemképtelen jármű észlelése esetén először ( a szélvédőre) az
autóra elhelyezett figyelmeztetővel szólítják fel a tulajdonost
• a rendszám alapján állapítják meg, amennyiben a járművön nincs rendszám, ez esetben a
gépjármű alvázszáma vagy a szélvédőn esetlegesen elhelyezett regisztrációs matrica alapján keresik ki a nyilvántartásból.
• Közterület nem összekeverendő a magánterülettel (pl.: saját telek, ahol szabályszerűen tárolhatók a fent említett jelzésekkel ellátott autók).

• Léteznek ún. zárt telephelyek,
amelyek kifejezetten az ilyen esetekre specializálódtak.
• Ha közterületen régóta parkoló, gazdátlan vagy üzemképtelen gépjárművet észlel, kérjük,
hogy tájékoztassa Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatát az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu
A bejelentés tartalmazza:
• a roncs vagy elhagyott autó
pontos helyét,
• ha van, forgalmi rendszámát,
• ha tisztában van a bejelentő
vele, hogy mennyi ideje áll a közterületen az autó gazdátlanul.
- Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy azokat a gépjárműveket, amelyeket bármilyen okból
kifolyólag (forgalomképtelen, hibás, van más autó a családban és
azt használják) huzamosabb ideig nem használnak, ne a közterületen, hanem lehetőség szerint saját ingatlan területen tárolják.

- Tegyünk mindannyian egy
közös cél érdekében, hogy minél
több parkolóhely szabadulhasson
fel városunkban! – kéri a lakosság
együttműködését Laczkó Szilvia,
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a türelmi idő március 18-án járt le, s
azt követően, aki a felhívás ellenére nem tesz eleget a kérésnek, a
rendelkezésre álló adatok alapján
a Közterület-felügyelet csoport
hatósági eljárást kezdeményez, és
az gépjármű tulajdonosa költségére elszállíttatja az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járműveket a közterületről.
A jármű elszállításának a költsége 17 250 Ft, a jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta 1 200 Ft (a költségek ÁFA-t
nem tartalmaznak)
Az elszállított autókról a www.
dunakeszi.hu honlapon lehet
majd tájékozódni.
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Két napon lehet
beiratkozni az iskolába
Általános iskolai beiratkozás
időpontja a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2019.04.11. (csütörtök):
8:00-19:00
2019.04.12. (péntek):
08:00-18:00
A beiratkozással kapcsolatos
részletes tájékoztató elolvasha-

tó a dunakeszi.hu önkormányzati weboldalon.

Információk a bölcsődék és
óvodák nyári zárva tartásáról
A korábbi nevelési évek nyári létszám adatainak figyelembevételével és a DÓHSZK Piros Tagóvodájának nyári
átfogó felújítási-és korszerűsítési munkálatai miatt
az óvodák idei zárva tartását a korábbi évektől eltérően kellett kialakítani.

A

Piros Tagóvoda már az iskolai tanítási év végétől bezár, a Meseház Tagóvoda pedig a szokásos nyári leállása alatt a Piros Tagóvoda nyári nyitva tartásának ad helyet. Az ügyeleti ellátást az
óvodák kölcsönösen biztosítják úgy, hogy a nagyobb csoportszámú óvodák közül egy időben egyszerre három tart nyitva.
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. április 15-16.
A dunakeszi óvodák nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:

Április 30-ig tart a bölcsődei
beiratkozás a 2019-2020-as
nevelési évre
A 2019/2020-as nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja: 2019. március 01 - április 30.
Jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés helyszíne a Kincsem utcai Bölcsőde (2120 Dunakeszi Kincsem u. 12.), ügyintézés ideje szerdai napokon 8-17 óráig. Jelentkezési lap átvehető a
Kincsem utcai Bölcsődében, vagy a dunakeszi.
hu-n letölthető.

A

jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
• gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája,
• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata,
• mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi
időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)
• egyedülálló szülő esetében a
válásról hozott bírósági végzés
másolata és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali hatá-

Óvoda neve

Nyári zárva tartás

Eszterlánc Óvoda

2019.07.29-08.23.

Alagi Tagóvoda

Alagi Tagóvoda

2019.07.01-07.26.

Eszterlánc Óvoda

rozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,
• egyetemi, főiskolai hallgató
esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az
oktatási intézmény igazolása,
• igazolás a családi pótlék, a
GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről,
• egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás,
• a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan,
hogy a gyermek egészségi állapota
alapján bölcsődében gondozható.
Bővebb információk:
Tel.: 06-70/331-5881
e-mail:
hszk.felveteliiroda@gmail.com

Ügyeletet tart

János utcai Tagóvoda

2019.07.29-08.23.
Ü:2019.07.01-07.26.

Játszóház Tagóvoda

Posta utcai Tagóvoda

2019.07.29-08.23.
Ü:2019.07.01-07.26.

Eszterlánc Óvoda

Megjegyzés

Gyöngyharmat Tagóvoda

2019.07.01-07.26.

Játszóház Tagóvoda

Meseház Tagóvoda

2019.07.29-08.23.

Játszóház Tagóvoda

Ez idő alatt a Piros Tagóvoda
működik a Meseház
Tagóvoda épületében

Piros Tagóvoda

2019.07.01-07.26.

Meseház Tagóvoda

Az óvoda rendes nyári zárva
tartása

Piros Tagóvoda

2019. 06.15-06.30.
és 2019.07.29-08.30.

Ez idő alatt a Meseház Tagóvodában működik a Piros Tagóvoda. Továbbá,
amennyiben a létszám indokolja, a Játszóház Tagóvoda is fogad gyerekeket.

Átfogó felújítási beruházás
miatti zárva tartás.

Játszóház Tagóvoda

2019.07.29-08.23.

A dunakeszi bölcsődékben a nyári karbantartási,
felújítási és nagytakarítási szünet az alábbiak szerint alakul:
• Garas utcai Bölcsőde:
2019. július 1-től július 26-ig
nyitás: 2019. július 29.
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Gyöngyharmat Tagóvoda

• Kincsem utcai Bölcsőde és Fóti úti Bölcsőde:
2019. július 29-től augusztus 23-ig
nyitás: 2019. augusztus 26.
A zárva tartó bölcsődék részéről ellátást igénylő kisgyermekek fogadását előzetes egyeztetés alapján

a nyitva tartó bölcsődék közösen és kölcsönösen
biztosítják. A Garas utcai Bölcsőde fogadni tudja a
két kisebb bölcsődéből a gyerekeket, a két kisebb
bölcsőde pedig az együttes nyitva tartás idején
fogadni tudja a Garas utcai Bölcsődéből érkező
gyerekeket.

Nőnapi
operettcsokor

Ez a csokor sosem hervad el. A műfaj legnevesebb komponistáinak legismertebb, örökzöld
melódiáiból állította össze azt a két koncertet a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, mellyel
Farkas Pál vezényletével a Nemzetközi Nőnap
alkalmából március 8-án megajándékozták a
városban élő hölgyeket.

A

VOKE József Attila
Művelődési Központban rendezett mindkét hangverseny kezdetén Csoma Attila önkormányzati képviselő, az intézmény igazgatója üdvözölte a
színháztermet megtöltő közönséget:
– Dunakeszi Város Önkormányzata a korábbi években
virággal köszöntötte az intézményekben dolgozó hölgyeket. Többségében ők azok,
akik a Polgármesteri Hivataltól a könyvtárig, a bölcsődéktől, óvodáktól kezdve az iskolákig és sok más munkahelyen működtetik a települést.
A múlt évben ezt a figyelmességet azzal gazdagította az önkormányzat, hogy a művelődési központban ünnepi koncertet rendeztünk a város hölgyeinek. Tehettük ezt azért is, mert
a váci évek után már nálunk
működik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, és rendre koncertekkel örvendezteti meg a
város közönségét. A múlt évi
nagy siker nyomán, kettőre növelve és hagyományt teremtve ez alkalommal is egy operett gálát állítottak össze. Magam valamint az Önkormányzat nevében kívánok Önöknek

boldog nőnapot és jó szórakozást.
A zenekar parádés volt.
Olyan szerzők dallamai csendültek fel, mint Johann Strauss,
Lehár Ferenc, Ábrahám Pál,
Kálmán Imre, Robert Stolz,
Szirmai Albert, Huszka Jenő.
S azokat, akik a dalokat rendkívül magas színvonalon megszólaltatták, méltán zárta szívébe a közönség. Hiszen egyformán maradandó élmény
volt a színpadon látni és hallgatni Kállay Bori Érdemes művészt, Berkes János Érdemes
művészt, a Halhatatlanok Társulata, valamint a Magyar Állami Operaház örökös tagját,
Szegő Adrienn színművésznőt
valamint Bozsó József Gundeldíjas, Arany Maszk-díjas színművészt, rendezőt, koreográfust.
Az emlékezetben maradandó élményt nyújtó ajándék
hangversenyt a közönség felállva, hosszan tartó tapsviharral köszönte meg. Egyébiránt
ez a koncert az önkormányzat
jóvoltából a településen élő hölgyek számára ezúttal is ingyenes volt.

Nőnapi
polgármesteri
köszöntő
Dunakeszin hosszú évek óta szép hagyomány, hogy
Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, és a
képviselő-testület számos férfi tagja egy csokor virággal köszöntik a dunakeszi intézményekben dolgozó hölgyeket a Nőnapon. Idén Dióssi Csaba polgármestert a Radnóti Miklós Gimnáziumba kísértük el,
aki az országos hírű oktatási intézményben tanító
pedagógus hölgyeket köszöntötte e jeles napon.

A

város polgármestere rövid, ám igazán
kedves hangvételű
köszöntőjében arról
beszélt, hogy a férfiak többsége nehezen vallja meg a párjának, hogy mennyire szereti őt
és mennyire fontos az életében.
Majd kimondta azt az örök
igazságot, hogy: „A nők beara-

nyozzák a napjainkat és nő nélkül nincs férfi, ezt pedig el kell
mondani a nőknek.”
A köszöntő és elismerő szavak után a tanárnőknek virággal kedveskedett Dióssi Csaba
polgármester.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Katona M. István
A szerző felvétele
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Sokak gyermekének, mint nekünk is egykoron,
már az általános iskolában eldől jövendő életútja. A formálódásukban fontos szerepe van a
családi indíttatás mellett a tanítóknak, tanároknak. Ki tovább tanul, ki szakmát választ,
egyéni a döntés, de hosszú távú hatást ebben
a döntésben az alma mater adhat. Ezekről is
beszélgettünk Szalai Ilonával, a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanítójával.

A biciklis
tanítónő
– Hat éves korom óta élek Dunakeszin, már a pályaválasztáskor egyértelmű volt, hogy itt szeretnék pedagógus lenni. Az akkor még 2. sz.
Általános Iskola befejezését követően elvégeztem a Fóti Gyermekváros
óvónőképzőjét. Két évet az akkori 1. sz. Óvodában dolgoztam óvónőként. A tanítóképzőt Zsámbékon
végeztem, miközben már képesítés
nélküli tanító voltam anyaiskolámban Zupán Lászlóné volt tanítónőm
hívására 1981-től. Itt élek, itt van a
családom, barátaim, kollegáim, kedves ismerőseim, a lehetőségeim, szeretem ezt a várost. Más iskolákbeli
kollégáimmal, volt tanítványaimmal tarthatom a kapcsolatot s azok
a szülők, akiket annak idején tanítottam, gyakran hozzám íratják be
a gyermekeiket is, mely igen megtisztelő. Biciklis tanítónő vagyok, a
munkába induláskor és délután is
kerékpárral közlekedek. Szeretem a
természetet, és amelyik utcában kevés az autó, hallom a madárcsicsergést is reggelente.
Pedagógiai elveiről szólva elmondta, hogy a szülőkkel tartott folyamatos kapcsolat nagyon fontos.
Meg kell ismerni a tanítványok családi hátterét, hogyan élnek, milyen
gondjaik vannak, milyen elvárásaik
vannak az iskolával kapcsolatban.
Azt is hangsúlyozta, hogy a jó értelembe vett nevelés személyenként
más és más, mindenkinek a saját jó
oldalát, a közösségbe való beépülését kell megtalálni.
– Mi, pedagógusok szolgálók vagyunk, de nem kiszolgálók. Szolgáljuk, hogy a gyermeknek a szülőkkel
való egyetértésben a legjobb legyen.
Otthon ők mondják el, hogy mit
várnak el gyermeküktől, az iskolában pedig külső és belső értékrend
szerint mi próbáljuk vezetni őket a
közösségi élet útján, a tanulási fo16 Dunakeszi Polgár

lyamat sikeressége felé. Ha ez a kettő találkozik, akkor a kisdiák szeret és akar iskolába járni. Az elvárásaink hasonlóak, mint a családoké,
azzal a különbséggel, hogy otthon
például két gyermek van, itt pedig
huszonkettő, sokszor harminc. Ehhez pedig alkalmazkodni kell mindenkinek.
– Sok gyerek iskolaotthonos éppen ezért is délután négyig. Többen járnak zeneiskolába, sportolni, vagy valamilyen szakkörbe
a napköziotthonos osztályokból.
Szabadidejükben
számítógépeznek, telefonoznak, úgy mondják,
hogy „kockulok”. Mit jelent ez? Az
ő szava járásuk, kockulok, mondják, a kocka a telefon és a számítógép, sajnos egyre ritkább az olvasás
zenehallgatás, beszélgetés, könyvtárba járás. Ezért tartom fontosnak
a rendezvényeket, ahol együtt tudunk lenni, közösségi élményeket
szerezni.
Hatalmas változáson kellett átmenni a tanítási módszereknek,
magyarázza a tanítónő. Számítógépet, projektort használnak. Egy tanítási órán belül két-három-négy
módszert is alkalmazni kell. És rendet, fegyelmet és figyelmet is kell
tartani, fenntartani. Idézte a „nagy
öregek” mondását: „Ha rend van
kint, akkor rend van bent is”.
– Okosabbak a mai gyerekek,
mint mi voltunk valamikor, olyasmikhez értenek, amit nekünk már
nehezebb megtanulni.
Ám a fiatal kollégáim nagy bizalomra adnak okot, ők már más
módszerekkel is közelednek a gyerekekhez. Ez érthető, hiszen egy
huszonévesnek más világlátása van,
mint nekünk, ötveneseknek. Sokat
tanulunk egymástól, a korszerű ismeretek, lendületes vitalitás és a tapasztalat sikerre vezethet.

– A Radnóti Miklós Gimnázium
nagy szívóerő, ugyanakkor szűrő és
magas mércét ad. Érdekes tapasztalatom, hogy a gyerekek „vándorolnak” egyik iskolából a másikba. A
szülők keresik azt az optimális tanárt, iskolát, ahol a legjobban felkészítik gyermekeiket a továbbtanulásra. Lehet ebben jó is, de alapvetően minden iskolában ugyanazok
a követelmények és ugyanaz a rend
is. A gimnáziumba persze nem jut
be mindenki, akkor elmennek másik városba, másik középiskolába.
Azonban jó lenne, ha Dunakeszin is
lenne több szakképző és középiskola, sokkal több gyermek maradhatna itt. A másik lehetőség, ami kinyílt pedig az egyházi iskola. Jó véleménnyel vannak róla szülők, nevelők egyaránt.
Nem mulasztotta el megemlíteni
pályafutásának alakulásában példaképeit. Fótról Pálfi Gyula Apáczaidíjas pedagógust, a volt Fóti Gyermekváros iskolavezetőjét, osztályfőnökét Kunszt Gáborné Kati nénit. Iskolájából tanítóját, vezetőjét,
Zupán Lászlóné, Jutka nénit, Uray
György tanár urat, Lipniczki Ferenc
egykori igazgatóját, és több volt és
jelenlegi kollegáját is említette. Pályafutása során 2000-ben Széchenyi
emlékplakettet kapott kiváló pedagógiai munkájáért, 2005-ben az Év
Pedagógusa lett, 2013-ban Dunakeszi Város Pedagógiai Díj tulajdonosa, 2014-ben pedig Polgármesteri
Elismerésben részesült.
Pedagógiai ars poeticája megegyezik a bibliai Példabeszédek 22.
részének hatodik versével: „Neveld
a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor
sem tér el attól.”
Katona M. István
A szerző felvétele

Tizedik alkalommal rendezték
meg Dunakeszin az immár országos hírű tehetségkutató
versenyt, a Dunakanyar Hangját. A jubileum igencsak emlékezetesre sikeredett, hiszen most
fordult elő a verseny történetében először, hogy egy olyasvalaki lett a győztes, aki két éve
a gyermekkategóriában lett
első. Lady Gagát és Celine Diont
is városunkba elhozó 14 éves
Lingura Diána ráadásul a győztesnek járó vándordíjat a tavalyi bajnoktól, Lingura Tibortól
vehette át. A testvérétől…

LINGURA DIÁNA
megidézte Celine Diont

V

alami nagy dolog
volt készülőben, valami olyan, amire eddig még sosem került sor a Dunakanyar
Hangja tehetségkutató tíz esztendős történetében. No, nem
az, hogy az elmúlt szombaton rendezték meg a Dunakeszin mindenki által jól ismert művelődési központban,
a VOKE-ban a finálét, hanem
benne volt a levegőben, hogy
ezt az estét nem feledi el sokáig az, aki résztvevője volt.
Akár versenyzőként, akár zsűritagként, vagy akár nézőként.
„Elképesztően erős a mezőny, nagyon nehéz lesz eldöntenünk azt, ki is a legjobb.
Még a legfiatalabbak is olyan
hanggal rendelkeznek, ami
szinte elképzelhetetlen. Nekünk nemcsak az a dolgunk,
hogy kiválasszuk a díjazottakat, hanem az is, hogy amen�nyire lehet, segítsük őket a zenei pályán. Nem véletlen, hogy
a Filharmonikusokkal lehetőséget adunk a tehetségeknek,
hogy velünk énekeljenek például az Újévi hangversenyünkön” – mondta Farkas Pál, a
zsűri tagja, Dunakeszi zenei
igazgatója.
Magáról a döntőről kizárólag a dicséret hangján lehet
írni, ugyanis mind a 16 énekes
elképesztő teljesítményt nyújtott. Gondoljanak csak bele
a kedves olvasók, amikor felcsendül Lloyd Webber macskájából az Éjfél egy 11 éves

kislány torkából, ami nemcsak betölti az egész nagytermet, hanem több néző szemébe könnycseppeket csalt, vagy
a mezőny doyenje, a 39 éves
kormánytisztviselő, aki fergeteges Apácashowt varázsolt a
színpadra, vagy az a gyermekkategóriába egyedüli fiúként
bejutó Ella Márk, aki még meg
is tapsoltatta produkciójával a nagyérdeműt. De sokan
a fülüknek sem akartak hinni, amikor a 13 éves Kosz Teodóra zongorán kísérve önmagát Christina Aguilera egyik
legszebb dalát énekelte, vagy
éppen 17 évesen már a francia sanzon egyik leghitelesebb előadóját, Docsa Dórát
hallgatta. Ám mindannyiukat
felülmúlta ezen az estén egy
14 éves hölgy, akiért talán a
legjobban a tavalyi verseny
győztese szurkolt. A testvére,
Lingura Tibor.
„Sokkal könnyebb volt tavaly versenyzőként itt lennem,
mint most, amikor remeg kezem, lábam, annyira izgulok
Diáért” – mondta el lapunknak Tibor.
Aztán valamennyien rájöhettünk, hogy az elődöntőben látott, és Dia által előadott
Lady Gaga és Bradley Cooper
duettjének a szintjét is felül lehet múlni. A két esztendeje a
gyermekkategóriát megnyerő
Dia ezúttal Celine Diont idézte
meg a színpadon, és nem túlzás, ha a díva itt lett volna, talán ő tapsolt volna a leglelke-

sebben. Ám az énektudását
egyvalami talán még felül is
múlta: a szerénysége, és az az
alázat, ahogy a színpadon és
azon kívül viselkedett. Alig
akarta elhinni, hogy sikerült,
és amikor átvette bátyjától a
győztesnek járó vándorserleget, ugyanaz a szeretet csillant
meg mindkettőjük szemében.
„Megígérhetjük, hogy jövőre újra eljövünk, és akkor előadunk egy duettet. Egyelőre
nekem most háttérbe szorul
az éneklés, ugyanis készülök a
felsőfokú angol nyelvvizsgámra, valamint az egyetemi felvételimre” – árulta el a húga kezét szorongatva Tibor.
Dia lapunknak elmondta,
immár ő is énektanárhoz jár,
ám nyolcadikos lévén, most
neki is elsősorban a továbbtanulás körül forog a világ.
„Persze az éneklést nem hagyom abba. A mostani versenydalaimat édesanyámmal
és Tibivel válogattuk, ám elárulom, az elődöntős számot
Lady Gaga és Bradley Cooper
dalát mindenképpen el szerettem volna énekelni. Nagyon
boldog vagyok, el sem akarom
hinni, hogy mindez sikerült”
– fogalmazott Dia, aki Tibivel
összekacsintva mondta: „Van
még egy öcsénk…”
Majd nevetve hozzátették, ő
sajnos nem énekel. Miközben
erről beszélünk, elmegy mellettünk Dunakeszi városának
két különdíjasa, Kosz Teodóra
és Dióssi Melinda, akik város-

unk legjobbjai lettek a megmérettetésen, sőt előbbi ugye
a gyermekek között a legjobbnak bizonyult.
Maga a zsűri egyik legtapasztaltabb tagja, Toldi Tamás – kilencedik alkalommal
mondott ítéletet a versenyzők
teljesítményéről – elismerte, ő
bizony nagyon meghatódott,
amikor az általa írt dalszöveget meghallotta egy csengő
hangú gyermektorokból.
„Egyszerűen nem találtam
szavakat, annyira jól esett
mindez a lelkemnek. A döntő után elgondolkodtam, hogy
ez a verseny hova fejlődött az
elmúlt évek alatt, és bizony be
kell látnom, néhány korábbi
győztes, ha most indult volna,
lehet, a döntőbe sem kerül be”
– közölte a zenész-szövegíró.
Wernke Ádám és Loksa Levente, a Dunakanyar hangja megálmodói bíznak abban,
hogy a következő tíz esztendőben is megrendezésre kerül a
tehetségkutató. Megköszönték
minden támogatónak a segítséget, és kiemelték, a jubileumi tízedik verseny igazán történelmire sikeredett: először
fordult elő, hogy egy korábbi
gyermekek között első énekes
a felnőttek között is a legjobb
legyen, ráadásul a Lingura Tibor és Dia személyében itt az
első testvérpár, akik mindketten elmondhatják magukról:
ők a Dunakanyar hangjai.
M. L.
Fotó: sunnyphoto.hu
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Interjú a szövőszéken festő művésszel
Farkas Éva Kanadában hódította meg a világ legjobbjait
Farkas Éva, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanára -, akit Farkasvölgyi Éva textilművészként ismer a nagyközönség - a minap érkezett haza Kanadából, ahol egy nagy sikerű kiállításon mutatkozott be. Az egyedülálló kárpitszövéssel készült gobelinje a világ legismertebb művészeinek alkotási között is kiemelkedett. A tengeren túli
tárlat sikeréről és közeli terveiről beszélgettem a városunkban élő kiváló művésszel.

rénytelenség nélkül mondom; nagy szakmai büszkeséggel tölt el, hogy a világ „színpadán” mutathattam be ezt az egyedülálló
művet, amely légies, áttetsző, mint egy pókháló. Azt pedig kitüntető elismerésként éltem meg, hogy Magyarországról csak engem hívtak meg a kiállításra, melynek február 16-án volt a megnyitója. Másnap egy
művész kerekasztal beszélgetést rendeztek a
Franciaországból, Írországból, Svédországból, Kanadából, Amerikából, Mexikóból érkezett kollégáim és jómagam részvételével.
A rendkívül tartalmas beszélgetés témája
pedig mi más lehetett volna, mint a kárpitművészet jelene és jövője.

- Kitől kapta a felkérést, milyen alkotásokat láthatott a közönség?
- Tavaly júliusban kaptam egy megtisztelő felkérést Ixchel Suareztől, az Oakvilleben lévő Queen Elizabeth Park Community
and Cultural Centre igazgatójától. A mexikói származású művésznő a világ vezető kárpitművészeinek egyike, ő hívott meg
erre a kiállításra. Az én példám is mutatja,
hogy az internet tényleg ablakot nyit a világra, melynek segítségével Ixchel felfedezte a
Facebook oldalam, és ismerhette meg munkáimat. Már a levelezéseinkből is kiderült,
hogy rendkívül nagyra becsüli alkotásaimat
és munkásságomat, s így számára „természetes” volt, hogy meghívjon a kiállításra.
Egyébként a világ legjelesebb művészeit hívta meg, Angliától kezdve Franciaországon át
egészen Mexikóig bezárólag, akiknek – velem együtt – kizárólag 150x150 cm-es alkotással lehetett bemutatkozni. A kárpitszövésben ez elég nagy méretnek számít. Most
mutattam be először a világon egyedülálló
technikával készült kárpitomat. Nagy részét
átlátszó fonallal szőttem, míg a színes részek selyemmel és fémszállal készültek. Sze-
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- Milyen kihívást jelentett alkotóművészkent elnyeri a tengeren túli közönség, a világ legjobbjainak elismerését, bizalmát?
- Nem kihívást, hanem hatalmas örömet
jelentett, hogy a klasszikus kárpit szövés
technikáját -, amit valaha tudtak a párizsi
Gobelin manufaktúrában, azt a Földön nagyon kevesen birtokoljuk – én mutathattam
be. Ezt a technikát a diploma megszerzése
után tanultam meg egy szövőnőtől. Nagy sikert arattam vele, melyről a kiállító művészek is óriási elismeréssel nyilatkoztak, ami
annak is köszönhető, hogy ezt a különleges
technikát rajtam kívül senki nem alkalmazza a Földön.
- Tervei között szerepel-e, hogy ezt az
egyedi, különleges technikát megismertesse másokkal is?
- Természetesen, hiszen rengeteg tanítványom van Budapesten, és mint oly sok minden másban, a felnőttek körében reneszánszát éli ez a műfaj is. A kanadai konferen-

cián pl. lehetőségem volt bemutatni azt a
tananyagot, amit tanítványaim munkájából készítettem. Talán nem mindenki tud-

Ixchel Suarez és Farkas Éva

ja, hogy grafikát tanítok a Dunakeszi Farkas
Ferenc Művészeti Iskolában. Nagyon sok sikert értünk el a gyerekekkel, akik munkáját magas színvonalúnak találták az alkotóművész kollégák. Pedagógusként ez nagy
boldogságot jelent számomra, de a szülők és gyermekek is büszkék rá. Az oktatás
egyik kézzelfogható fokmérője, hogy minden gond nélkül felveszik a művészeti iskolákba, díjakat nyerünk, legutóbb a gödöllői
rajzversenyről hoztunk el kettőt is.
- Rendkívül gazdag és sikeres alkotói
évekre tekinthet vissza, megannyi egyéni

és csoportos kiállításon gyönyörködhetett alkotásaiban a nagyközönség.
Melyikre a legbüszkébb?
- Természetesen a legutóbbira, a
kanadaira. Ez a meghívás azt tükrözi, hogy a világ élvonalába tartozó
művészek között van a helyem. Gyermekkorom óta ezzel szerettem volna
foglalkozni, alkotás közben úgy érzem, én egy boldog ember vagyok!
- Mi az ön ars poeticája, mit szeretne kifejezni rajzaival, gobelinjeivel?
- Mint mondtam gyerekkorom óta
grafikus szerettem volna lenni, ám a
sors mégis a szövést „kényszerítette”
rám. Mindkét főiskolán szövő szakra
vettek fel, tehát az akaratom ellenére a
sors terelt erre az útra. Most válik világossá számomra -, miután kikísérleteztem ezt az új technikát, és anyag
használatot -, hogy technikailag képes vagyok a képző- és iparművészetet ötvözni. A teljesen átlátszó selyem
és az arany használatával én a szövőszéken festek. Meg tudtam valósítani
a gyerekkori álmom, csak egy kicsit
más technikával. Hogy mit szeretnénk kifejezni? A természet szépségét szeretném megmutatni. Kezdettől
fogva virágokat festek, mostanság pedig gobelinjeimen vannak jelen. Fontosnak tartom, hogy elgépiesített világunkban ráirányítsuk az emberek
figyelmét a Földünket veszélyeztető
káros folyamatokra. Igyekszem ezt a
műveimen keresztül megmutatni.
- Meg lehet ezt a trendet fordítani?
- Ez nem kérdés, MUSZÁJ megfordítani! Ez a mi felelősségünk, azaz a
pedagógusok, művészek felelőssége,
hogy az emberek figyelmét elfordítsuk a technikai eszközöktől.
- Milyen tervek, elképzelések megvalósítása szerepelnek tervei között
napjainkban?
- Hazánk ljubljanai nagykövetének
felkérésére az ottani Balassi Intézetben április 16-án nyílik meg a kiállításom. Most erre készülök, de előtte városunk közönsége is láthatja alkotásaimat a József Attila Művelődési Központban, ahol március 14-én
nyitják meg a DunArt Képzőművészeti Egyesület tárlatát. Terveim közt
szerepel egy nemzetközi mesterkurzus megtartása Budapesten, ami kifejezetten olyan művészek számára
készül, akik tudnak már szőni, de a
klasszikus francia hachure technikát
is szeretnék megtanulni. Ez a legnehezebb technika, és a világon nagyon
kevesek birtokolják. Ezt a tudást szeretném július elején átadni a mesterkurzus résztvevőinek a fővárosban.
Vetési Imre

Hogyan készítsük fel
szervezetünket a tavaszra?
Az infrás és vákuumos fitness gépek jótékony hatásai
Itt a tavasz, ilyenkor még inkább arra törekszünk, hogy a télen felszedett felesleges kilókat leadjuk, és megújuljunk, akár a természet. Mudra Ágnes, IFBB
személyi edző, többszörös magyar és német bajnok, világbajnoki ezüstérmes
bodyfitness versenyző tanácsokkal lát el, mit tegyünk, hogy önsanyargatás
nélkül érjük el az álomalakot.
- Hogyan vágjunk bele az
életmódváltásba?
- Apró változásokkal kezdjük, amiket be tudunk építeni az életünkbe. Kerüljük a fehér lisztes, cukros ételeket, a tejtermékeket, az alkoholt. Lényeges a megfelelő táplálkozás, ami
a saját szervezetünknek és céljainknak megfelelő mennyiségű, arányú (szénhidrát, fehérje és zsír) és minőségű legyen. A
diéta nem fogyókúra, hanem tudatosan irányított táplálkozás.
Napi 30 perc mozgással és egy
kis odafigyeléssel az egész életminőség javítható!
- Hogyan készítsük fel szervezetünket a tavaszra, a fogyásra?
- A télen legyengült szervezet immunrendszerét erősíteni kell. Például felhívnám a figyelmet az infra lámpa immunerősítő és egyéb számos egészségre gyakorolt hatására, a sófal
számos pozitív élettani hatására és a sport egészségvédő hatására. Nemcsak tavasz elején, hanem az év bármely szakaszában
úgy kellene táplálkozni, hogy az
idénynek megfelelő friss dolgokat preferáljuk.

Mudra Ágnes
- Milyen vitaminokat szedjünk? Hogyan töltsük fel a kifogyott vitaminraktárt?
- Ha egy táplálékkiegészítőt
kell választani, akkor az a vitamin legyen. Az az alapja mindennek, az anyagcserétől kezdve mindenünk úgy működik jól, ha a vitaminszintünk
rendben van. Igyekezzünk 100%
természetes készítményeket vásárolni.
- Milyen módszert javasol a
fogyni és méregteleníteni vágyóknak?
- A zuglói szalonomban
Body Space Vaku Therm infrás
és vákuumos fitness gépekkel
(felvőbicikli, futópad és elliptikus taposó) segítem a hozzám
fordulókat. Olyan komplex ha-

tás éri 30 perc alatt a szervezetet,
amely nagyon rövid időn belül
látványos eredményt produkál.
Egyrészt kardió mozgást végzünk, ami kalóriát éget el, másrészt a mozgás közben az izmok
összehúzódnak, és elernyednek,
amelynek következtében belülről is masszírozzuk a testünket. Továbbá a vákuum mint egy
nyirok- vagy cellulitmasszázs
különböző
rezgésszámokon
mozog, átmasszíroz, feltöri a lerakódott zsírt, mérgeket. Továbbá úgymond dunsztolva vagyunk alakformáló krémekkel
és fólianadrággal.
- Fontos volt a számára, hogy
egy ilyen komplex szalont állítson össze?
- Ennek a fajta gépnek van egy
extra funkciója, ami a narancsbőr eltüntetését még hatásosabban végzi: a váltakozó vákuum.
A komplex hatásmechanizmust
támogatom meg a sófallal, a harmónia vízzel és L-karnitinnel. A
mai stresszel teli világban napi
30 perc önmagunkra fordított
időnek több haszna van mint
bármilyen nyugtatónak.
Sárréti Anita
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Teremavató
és képzőművészeti
tárlatnyitó
Különleges ünnepség helyszíne volt március 14-én a VOKE
József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériája. A
három teremből kettő – a korábbi vörös illetve zöld – terem új nevet kapott s ezzel egy időben nyílt meg a DunArt
Képzőművészeti Egyesület „Tavaszi nyitány” című tárlata.

Teremavató

Tárlatnyitó

A megjelenteket Harangozó Katalin moderátor, a kiállítás rendezője köszöntötte. Felidézve a művelődési központ 2016-os nagy felújítását, elmondta, hogy Csoma
Attila igazgató javaslata volt, hogy
a galéria vörös illetve zöld termét
névvel lássák el. – Kegyelmi állapot, hogy Dunakeszi e kicsiny városrészében, a Gyártelepi, hajdan
„kis Párizsként” emlegetett lakótelepen élt két olyan csodálatos
ember, akik életének példája örök
értékként élhet tovább az utókor
emlékezetében – mondotta.
Ez a két személyiség Lányi Ferenc műszaki főtanácsos (18831961), a Dunakeszi MÁV Főműhely vezetője, templomépítő, és
Gérecz Attila öttusázó, költő, ötvenhatos mártír.
Babják Annamária színművésznő Heltai Jenő „Szabadság” című
költeményét adta elő, majd Iványi
László, a Dunakeszi Járműjavító
Kft. beszerzési igazgatója méltatta Lányi Ferenc életútját. A főműhely vezetőjének házasságából három gyermeke, két lánya és egy fia
született. A főműhely vezetésével
1927-ben bízták meg. Ezt a tisztet 1944-ig, nyugdíjazásáig töltötte be. Munkája mellett rendkívül
sokat tett annak érdekében, hogy
a dolgozók és családtagjaik szabad
idejüket tartalmasan töltsék el.
Megszervezte a Magyarság Dal- és
Önképző valamint a Sport Egyesületet, támogatta a műhelytelepi
iskolát. A dolgozók összefogásával
közösen megépíttette a Jézus Szíve Templomot és annak orgonáját.
Gérecz Attila életútját Csoma
Attila idézte fel. A 27 évet élt költő és mártír Dunakeszin született

„A kép első kötelessége, hogy
ünnep legyen a szem számára.”
Ezzel a Delacroix idézettel kezdte tárlatnyitó beszédét Ceglédi
Gabriella művelődésszervező, a
DunArt Képzőművészeti Egyesület titkára. Felidézte az egyesület 2010 decemberi megalakulását. Célja volt olyan szellemi műhely létrehozása, mely színvonalas
tevékenységével hozzájárulhat a
város kulturális, művészeti életéhez. Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy jó döntést hoztak az
alkotók. Újabb és újabb egyéni és
csoportos kiállításokon láthatta a
közönség igényes műveiket.
– Az egyesület képző, fotó- és
iparművészeket tömörít, köztük
hivatásos és hobbi szinten alkotókat. Vannak köztük festők, szobrászok, textilesek, fotósok valamint fafaragó és tűzzománc készítő művészek – mondta a titkár.
Ez a sokszínűség jelent meg a
tárlaton. A tizennyolc művész realisztikus alkotásai mellett a nonfiguratív, absztrakt művek egyaránt láthatók. A beköszöntő tavasz hangulatát jövendölő kiállítást Ceglédi Gabriella egy G.B.
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Harangozó Katalin
a jelenlegi Állomás sétány 15. számú házban, melyet emléktábla is
hirdet. 15 évesen, mint hadapród
francia fogságba esett, ahonnan
1946-ban tért haza. Aktívan sportolt, tagja volt a magyar öttusa válogatott keretének. 1950 decemberében koholt vádak alapján 15 év
börtönre ítélték. A váci Fogházban
a „Füveskert” költőinek biztatására kezdett verseket írni. A Kozma
utcai Gyűjtőfogházból 1956. október 30-án szabadult, tagja lett
az Írószövetségnek és ő fogalmazta meg a „Kiáltvány a Nemzethez” című dokumentumot. November 4-én csatlakozott a szabadságharcosokhoz s ugyanezen a napon halálos lövés érte egy szovjet
tankból. Versei az 1990-es évektől jelentek meg, több posztumusz
elismerést kapott, 2004-ben Dunakeszi Város Képviselő Testülete posztumusz díszpolgár kitüntetésben részesítette.
A Lányi Ferencet bemutató tablót Iványi László és Lányi László
(Lányi Ferenc unokája), a Gérecz
Attila életútját felidéző tablót Csoma Attila és Vörös István, a művelődési központ munkatársa leplezte le.

Lányi Ferenc emlékét a róla
elnevezett terem is megőrzi
Show idézettel nyitotta meg: „A
tükröt használd, hogy lásd az arcodat. Használd a műalkotásokat,
hogy lásd a lelkedet.”
Peti Sándor fotóművész, az
egyesület elnöke köszönetet mondott azért, hogy a művelődési központ rendre helyet ad az alkotó közösség bemutatkozásának.
A rendezvény hangulatát a Farkas Ferenc Művészeti Iskola hegedű tanszakos tanárainak, Dobai
Szabolcsnak és Veres Kornélnak
valamint Begidsán Péter trombitaművésznek, a Dunakeszi Koncertfúvósok zenészének játéka gazdagította.
A kiállítás március 29-ig tekinthető meg.
Katona M. István
A szerző felvételei

A Katonadomb legendája
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc Dunakeszin

A

z 1848. március 15-én kibontakozó pesti forradalom, majd az azt követő
néhány hónap eseményei
Dunakeszit csak közvetett módon
érintették. Nemzetőröket, majd honvédokat kellett kiállítania a falunak,
részt vehetett a vármegye ügyeinek
intézésében és képviselőt választhatott, akit az új magyar országgyűlésbe delegáltak.
Az új év első napjaiban azonban
már hadműveletekre is sor került a
falu területén. Görgey Artúr, a magyar sereg főparancsnoka kénytelen
volt feladni a fővárost, és észak felé
hagyta el a térséget. Dunakeszin január 4-éről 5-ére virradóra haladt át
az ún. feldunai hadtest, majd az őket
üldöző osztrák sereg.
Legközelebb a tavaszi hadjárat idején került sor hadműveletekre a térségben. Az április 6-ai, isaszegi csatát követően Görgey Komárom felmentésére indult, Vácon át. Mivel
a tábornok számított arra, hogy az
osztrákok megtámadják, a Kmetyhadosztályt április 8-án Dunakeszire
rendelte, hogy így fedezze a fősereg
átvonulását. A hadosztályhoz további csapatok csatlakoztak, amelyek folyamatosan zaklatták a Rákospalotán állomásozó császári erőket.
Hatala Péter (1832–1918) tüzérkáplár visszaemlékezéseiből tudjuk: a Dunakeszin táborozó csapatok akadályozták meg, hogy Pestről

Vácra jussanak az osztrák csapatok.
„Az egyik üteg a Duna mellett a sziget irányában egy domb által födve
foglalt állást. A főváros felől egyszerre három gőzhajó ment fölfelé Vácnak. Mind a három katonákkal volt
megrakva. [… ] Hatala Péter célba
veszi az egyik hajó orrát. A gyújtó
csattan, egy föllángolás, hömpölygő
dördülés a levegőben, a lövés elsült.
A golyó a kormánykerékbe ütődött.
Azonnal megfordult mind a három
hajó, és sietve úszott lefelé, hogy a
sziget túlsó oldalára jusson.” A néphagyomány szerint az a domb, amely
mögött az üteget felállították a mai
Katonadomb.
Április 10-én került sor a váci csatára, amelynek napján – elterelés-

kulatokat talált a városban, amelyeket kiűztek. A lovasok egészen Dunakeszi határáig menekültek. Az ún.
második váci csata (1849. július 17.)
előtt két nappal került sor az utolsó
dunakeszi hadi eseményre: a honvédek megütköztek Iván Fjodorovics
Paszkjevics (1782–1856) orosz herceg csapataival. Utóbbiak a huszárok
egy részét a Dunába szorították, más
részüket lekaszabolták, sokakat fogságba vetettek.
A falu lakosságának a háború mindig nagy gondot jelentett. Szigethy
Kilián plébános leírta, hogy hol honvéd-, hol császári tiszteket kellett elszállásolnia és etetnie, de néha közkatonákat is, ahogy a falu lakosságának is. A katonaság a falut és

képpen – Dunakesziről kiindulva
a magyar katonák erőszakos felderítést hajtottak végre. A honvédek
győzelmét követően Dunakeszin –
a főváros körüli ostromgyűrű részekén – továbbra is állomásoztak magyar csapatok.
A júliusi orosz intervenció idején
Görgey Artúr – Komárom alól elvonulva – a Duna bal partján haladva, Vácra indult; az oroszok azonban
már július 12-én ellenőrzésük alatt
tartották a Pest–Vác szakaszt, így a
honvédsereg előhada ellenséges ala-

környékét feldúlta: a veteményesek
elpusztultak, a szalmát tönkretették,
elvitték a tűzifát, kivágták az erdőt,
sőt, az ólakat, ajtófélfákat és ablakkereteket, karókat, stb. is. A hadsereggel együtt kórságok is megjelentek a
térségben. A kolerajárvány Dunakeszin is szedte áldozatait.
A harcok után a falut újjáépítették.
Dr. Kerekes Dóra
történész,
a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„Ebben az áldatlan évben hatalmas robajjal feltört a féktelen szabadság, ami még jobban befurakodott a nép, a hívők lelkébe” – írta Szigethy Kilián dunakeszi plébános az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharc kapcsán a Szent Mihály-templom Historia Domusában.
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A Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium nyolc
tanára 2018 nyarán az
Erasmus+ nyertes pályázatának köszönhetően
módszertani, számítógépes és iskolavezetőknek
szóló külföldi továbbképzésen vehetett részt
Angliában, Máltán, Írországban, Olaszországban
és Németországban. Én
Exeterben, Angliában
tölthettem két hetet
egy drámapedagógiai
képzésen, amely az angol
nyelv kreatív tanításához
adott ötleteket, de az
ottlétem során sok olyan
élményben is volt részem,
amelyet a kurzus szervező iskola falain kívül
tapasztaltam.

Merre van az előre?
M
indig is azt hittem, hogy egy térképpel a kezemben azért olyan
nagyon nem veszhetek el egy
idegen városban. Tévedtem.
Exeter, amely a dél-nyugat angliai Devon megye székhelye,
kifogott rajtam. Nem is csoda,
hiszen történelme igen messze
nyúlik vissza, a rómaiak által
hátrahagyott városfal részletei
még elő-előbukkannak a mára
már modern, egyetemistáktól
és turistáktól nyüzsgő központi részen. Kedvező fekvésének
köszönhetően a késő középkortól kereskedelmi, majd vallási központtá vált. Mára a különböző korok építészeti emlékei jól megférnek a modernebb
épületekkel, a kacskaringós középkort idéző utcáival, az üzletemberekkel és a bóklászó,
térképet bújó utazókkal, mint
magam is.
Aki átlátható városképet és
elrendezést vár, az ne jöjjön
Exeterbe. Az egyenest errefelé
hírből sem ismerik, az utca és a
kacskaringó fogalma elválaszthatatlanul összetartoznak. Ha
valakinek van is érzéke ahhoz,
hogy megtalálja, merre van az
előre, itt biztosan elveszíti. Ehhez jön hozzá az angliai köz-
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lekedés. Azt a jótanácsot kaptam, hogy minden átkelésnél
mondogassam, hogy jobb, bal,
jobb, és sose felejtsem el, hogy
a veszély mindig a hátam mögül közelít. Hála az egyirányú
utcáknak és egyéb közlekedési szabályoknak, az ember egy
idő után úgy érzi, bárhonnan
jöhet az autó. És jön is. Ugyanis hiába forgatom a fejem és
mondogatom a mondókát, ha a
zebránál, gyalogos zöldnél su-

han át – szerencsére nem rajtam, csak előttem – a kedves
autós. Még jó, hogy voltam én
már pesti gyerek is és a szemem se rebben. Hirtelen úgysem találnám, kinek címezzem
a mondókám, mert a másik oldalon ül a sofőr. A jobb és bal
fogalmát dobom a kukába még
egy ideig, itt teljesen felesleges.
Végül már a térkép és az utcanevek sem segítettek. Nem is
csoda, irányérzékemre hagyat-

kozva elkacskaringóztam a teljesen rossz irányba. Szerencsére Exeter nyugodt, békés és
teljesen biztonságos hely, tele
kedves emberekkel, akik segítőkészen elmagyarázzák, merre kanyarogjak haza.
Veres Katalin tanárnő

VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló
Április 1. hétfő 11 óra
Filharmónia bérlet iskolások részére:
„Kell az a capella” címmel
Április 5. péntek- 6. szombat - 7.
vasárnap 10-18 óráig
IV. Dunakeszi KockaShow
Lego kiállítás és Játszóház
Jegyárak:
Családi: 2600,-Ft, Gyerek: 800,-Ft,
Felnőtt: 1200,-Ft,
Csoportos: 600,- Ft/fő
Április 11. csütörtök 18 óra
Örmény kiállítás
Április 12. péntek 17:30 óra
Kőrösi Gála

Április 13. szombat 18 óra
Fúvós hangverseny
Jegyárak: 6 éves kor alatt ingyenes a
koncert megtekintése
6-14 éves korig 1000,-Ft, 14 év felett
1500,-Ft
Április 26. péntek 18 óra
Benkő Viktor kiállításának megnyitója
Április 27. szombat 9-13 óráig
Bababörze
Április 30 kedd 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása:
„Egy életed van”
Jegyár: 2.900.-Ft

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

Április 13.
Fúvós hangverseny

ÁLL ÁS

A VOKE József Attila Művelődési Központ
felvételt hirdet technikusi munkakörbe.
Feladat: a művelődési központ fény- és hangtechnikájának kezelése
Rendezvények technikai előkészítése és lebonyolítása
Követelmény: gimnáziumi érettségi,
jó kommunikációs készség, csapatszellem
Előny: művelődésszervező képesítés.
Jelentkezni lehet az: info.vokejamk@gmail.com email címen,
a 06 20/564-17-56 telefonszámon,
vagy személyesen Csoma Attila igazgatónál a művelődési központban.
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Semes-Bogya Eszter faszobrász, dalénekes, népgyógyász
– számos jeles honi és határon
túli személyiséggel - a Magyar
Kultúra Lovagja kitüntetést
vehette át 2019. január 19-én,
Budapesten. Régi kedves dunakeszi ismerősünk kitüntetésekor felolvasott laudációt
megismerve döbbentem rá a
kesernyés valóságra, hogy
„Senki sem lehet próféta saját hazájában.” Eszter alkotói,
művészi tevékenységét sokkal
jobban ismerik vidéken és a
Kárpát-medence magyarlakta
településein, mint lakókörnyezetében. A városi Sacra Kórus
tagja szerény emberként vallja; „Hosszú és fájdalmas utat
jártam be, mire rájöttem, azért
születtem, hogy segítsek, és hitet adjak az embereknek. Ez a
karmán, ez a sorsom…”

Interjú Semes-Bogya Eszterrel,
akit két lovagrend is kitüntetett

S

emes-Bogya Eszternek lenne oka a büszkeségre, melyre
bizonyság az őt méltató ünnepi gondolatok: „Tanulmányait követő „kitérő” után visszatalált a zenéhez és a fához, így megkezdte zenei, és művészi tanulmányait. Ezt követően többek között,
a Tudó Emberek iskolájában tanult
népi és lélek gyógyászatot. Negyedszázada farag, alkotótáborok rend-

Az élet minden öröme
a tiéd lehet, ha megtanulsz
önzetlenül szeretni.
szeres résztvevője, szívesen foglalkozik gyermekekkel és tanítja népi
énekekre és népi faragásra őket.
2000-től szervezik a „Balázs István”
nemzetközi alkotótáborukat, falu és
községfejlesztés címen. A településeken hidak, padok, buszmegállók, játszóterek, szentszobrok, életfák készülnek az ősi magyar díszítésekkel, élhetőbbé, szebbé téve a falvakat a lakosság bevonásával. A hazai
köztéri szobrok mellett, felvidéki és
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kárpátaljaival is rendelkezik. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend tagjaként segíti a
rászorulókat karitatív tevékenységével. Énekelni is sokat jár ingyen, és
faragást is nagyon sokat készít adományként. Több nyugdíjas kórus
szakmai segítője, négy lemezt adott
ki. Komárom-Esztergom megye Príma Díj különdíjasa, Súr és Üllő Pro
Urbe díjasa, a Népművészet mestere
„Település életminősége fejlesztésért” elismeréseként.”
- Egy interjúban azt mondtad; a
szorgalmat, a fa szeretetét és a famegmunkálás fortélyait szelíd lelkű
apukádtól, Báles Sándor asztalostól lested el. Az énekléshez és a fafaragáshoz viszont a tehetséget a Jóistentől kaptad. „Az élet minden öröme a tiéd lehet, ha meg tanulsz önzetlenül szeretni.” – nyilatkoztad.
- Ez az ars poeticád?
- Igen, így van – mondja szerényen.
- Miből táplálkozik a fa megformálása, faragása iránti vonzódásod? Alkotásaiddal, szobraiddal
mit szeretnél kifejezni?
- Önmagam és a természet szeretetét. Mi mindig olyan fát faragunk
meg, ami már kihalásra ítélt. Viszont

a művészetemmel vissza tudom adni
a fának, hogy még sokáig éljen. Minden faragásomba az ősi magyar díszítést, az ornamentikát örökítem
tovább, hogy ez által is meg tudjam ismertetni a hagyományainkat
a felnőttekkel és a gyerekekkel, akiket bevonok a közös munkába. A
falu apraja nagyja sajátjának érzi az
együtt megformált alkotást, melyre
jobban vigyáznak.
- Szobrászként mit szeretsz leginkább megmutatni a nagyvilágnak?
- Az életfát, ami Istenfát jelent.
A székelyek ezt kopjafának hívják.
Én mindig azt javaslom, hogy életfát kérjenek, amit készíthetünk személynek, családnak, népcsoportnak,
városnak. A rá jellemzőket az ornamentikával rá lehet faragni. Aki ért
hozzá, az el is tudja olvasni, ugyanúgy, mint a kopjafát. A kopjafa a székelyeké, az életfa, pedig a magyaroké. Sajnos az életfát kevesen ismerik,
amit faszobrász csapatommal 2005
óta igyekszünk ismertté tenni az országban. Ahol csak tudjuk, népszerűsítjük. Eredete: a magyarok jurtáiba besütött a Nap, megvilágítva a
tartóoszlopokat. Ezt a jelenséget úgy
élték meg, hogy a napsugarakon lejött hozzájuk az Isten, és ennek tisz-

Adomány a vajdasági magyaroknak
Önkéntes munka vagy gyűjtés az anyaországiaktól a határon túlra.
Amikor összejön egy rakomány ruhanemű, könyv, akkor útra kelnek vele Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre, vagy Délvidékre. Egy
ilyen társaságot, a Dunakesziről érkezett küldöttséget fogadtak a
napokban a temeriniek. Elsőként Kollár Albin, nyugalmazott iskola
igazgatót a magyar Rákóczi Szövetség dunakeszi szervezetének tiszteletbeli elnökét kérdezte munkatársunk, Ternovácz István, Táncsics-díjas újságíró, a Kossuth Rádió vajdasági tudósítója.

teletére megfaragták azokat. Ez több
évszázadra visszatekintő szép magyar hagyomány.
- Szerinted mennyire gazdag, és
leginkább hol ápolják a magyar hagyományokat?
- Nagyon gazdag. Bármerre is elmegyek a nagyvilágba, a magyar ornamentikát mindenhol felfedezhetem. Ez is bizonyítja, hogy nem a
magyarok „lesték el” más népektől

a mintákat, hanem más civilizációk vették át a magyaroktól. Hagyományainkat leginkább a vidéki Magyarországon, az anyaországtól elszakított területeken ápolják, őrzik,
és igyekeznek átadni a fiataloknak.

Hosszú és fájdalmas
utat jártam be,
mire rájöttem, azért
születtem,
hogy segítsek, és hitet
adjak az embereknek.
- Úgy tudom, hogy Dunakeszin is
van alkotásod.
- Igen, de az is régi, és már csak a
festék tartja össze. A Járműjavító bejáratánál található.
- Nemcsak faszobrász, de énekművész, zeneszerző is vagy. Milyen
dalokat szeretsz énekelni?
- Leginkább magyar identitásúakat, de szívesen vállalom kortárs
költők felkérését verseik megzenésítésére is. Ez egy kihívás számomra.
Ami a lelkemet, szívemet megfogja,
arra szinte pillanatok alatt tudok ze-

nét írni. Három közös és egy önálló
lemezem jelent meg. Szigethalmon
alapítottunk egy művésztársaságot,
IRKA néven, és az ott megjelent illusztris költők, írók műveit is zenésítettem meg lemezen. De legnagyobb
boldogsággal az tölt el, hogy szülőhelyem, Súr az én dalommal mutatja be ezt a Bakonyalján elterülő települést.
- Tíz éve, 2009-ben a budapesti Belvárosi Templomban avatott
lord dámává a Jeruzsálemi Szent
Lázár Katona és Ispotályos Lovagrend. Az ünnepség után azt mondtad: „Hosszú és fájdalmas utat jártam be, mire rájöttem, azért születtem, hogy segítsek, és hitet adjak az
embereknek. Ez a karmám, ez a sorsom, ezt kell tennem.” Azzal pedig
már én egészítem ki, hogy immár
két lovagrendnek is tagja vagy. Hogyan éled ezt meg?
- Ez mindent jelent számomra.
Az ispotályos rendet Lázár alapította, akit Jézus feltámasztott. Tehetős
volt, és támogatta a leprások, majd
később más rászorulók gyógyítását.
Halála előtt meghagyta, hogy ezt a
rendet, hogyan kell tovább vinni.
A már svájci központú rend tovább
élt, de hosszú ideig nem volt ismert
a köztudatban. Büszkék vagyunk
arra, hogy a kezünk közt pénz nem
folyik át. Önerönkből segítünk. Felkutatjuk az elesett embereket, és
mindent megteszünk, hogy javíthassunk helyzetükön. Adni tudunk saját pénzből, és erre nagyon büszkék
vagyunk.
- A Magyar Kultúra Napján vehetted át a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést.
- Nagyon nagy boldogság ez nem
csak számomra, hisz a magyar kultúrának ez a legnagyobb elismerése
az állami kitüntetéseken kívül. Ez is
igazolja, hogy jól csináltam azt, amit
eddig csináltam, és ezt ezután is tenni fogom, mert mint korábban fogalmaztam; „Azért születtem, hogy segítsek, és hitet adjak az embereknek.
Vetési Imre

- Látogatásunk szívbéli parancs. Úgy érezzük, kapcsolatot kell
tartanunk a határon túl élő honfitársainkkal. Ennek a parancsnak megfelelően vagyunk most itt Temerinben barátaink körében.
- Temerinbe már sokadszor térnek vissza, de megjárták Kárpátalját és Erdélyt is.
- Ez természetes, mi úgy fogjuk fel, hogy Erdéllyel, Kárpátaljával, és Délvidékkel, az itt élőkkel szoros kapcsolatot kell, ápoljunk.
- Ez hogyan működik, kérnek a magyar államtól támogatást,
hogy utazhassanak?
- Szó sincs állami támogatásról! Otthon tudják, hogy szívesen és
gyakran járunk, és ők maguk jelzik, ha van otthon kinőtt, lábbeli,
ruhanemű, vagy hozzák a könyvtárukból, a családjukból „kinőtt”
főleg ifjúsági könyveket.
- A temerini Kóka Imre általános iskolának is hoztak már hatalmas mennyiségű könyvet!
- Természetesen örömmel találkoztunk az igazgató úrral, és vittünk másfelé is, pl. a szabadkai politechnika iskolának vittünk
szakkönyveket.
- Miként jön mindez össze?
- A Rákóczi Szövetségnek van egy dunakeszi tagszervezete,
amely a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével együttműködik.
Otthon gyakran szervezünk találkozókat, a határon túlról is hívunk előadókat. Mindig elmondjuk, hogy itt mindig milyen szíves fogadtatásban van részünk, és örömmel hozunk mindent. Régóta tartjuk a kapcsolatot Ritz Gáborral, a szabadkai karitász koordinátorával. Az ő segítségét is igénybe vesszük, amikor érkezünk.
- Milyen itt a fogadtatás?
- Óriási! Barátság, melegség, szívügyekről van szó!
- S ebből lehet táplálkozni, amikor visszatérnek?
- Az itteniek helytállása erőt ad a tartásunkhoz. Nagyon sokat
köszönhetünk az ittenieknek.
- Mire készülnek a következő hetekben, hónapokban?
- Nemsokára újra jövünk Délvidékre, majd az erdélyi
Kovásznára készülünk, és gyűjtjük az adományokat.
- Csákó József vagyok, Dunakesziről jöttem, nyugdíjas vagyok!
- Ön a Tungsramban volt igazgató. Egy jólétben élő nyugdíjast mi késztet arra, hogy eljöjjön a határon túlra, s érdeklődjön
a külhoni magyarok sorsa iránt?
- Az összetartozásnak az értéke, és élménye. Én szeretném,
hogy egyre inkább és egyre jobban része legyen minden elszakított magyar terület a 15 milliós magyar nemzetnek. Ehhez minden olyan jelenlétet ki kell használni, ami ebbe az irányba hat, a
személyes jelenlétünkkel, mint pl. a mai felemelő beszélgetéssel.
- Az is nagyon fontos, hogy ez az erő, ez az összetartás kitartson.
- Ezek az építkezések a jövőbe mutatóak. Amit csinálunk úgy
kell csinálni -, mert ez a hitünk, ez a képességünk -, hogy jövőbe mutató legyen.
- Ha hazamegy innen a Vajdaságból, mit mond a gyerekeinek?
- Csak azt, hogy felemelő! Felemelő érzés azt érezni, hogy magyar vagyok, és erre büszke vagyok. Szeretném a családomnak,
gyerekeimnek, a környezetemnek is átadni, éltetni bennük ezt a
fajta hitet.
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EMLÉKEZÉS
a kommunizmus
áldozataira
Dr. Bank Barbara
történész

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Rákóczi
Szövetség helyi csoportja közös megemlékezést szervezett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához
kapcsolódóan a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

A

kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja
megtartását az Országgyűlés egy 2000-ben elfogadott határozata rendelte el, ennek értelmében minden év február 25-én tartják
a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
(FKGP) főtitkárát 1947-ben
ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a
szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték,
ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulágon, majd
az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.
A Dunakeszi megemlékezés
kezdetén Bán Balázs, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulója Faludy György 1951ben írt Recski est című költeményét adta elő. A költőt
1950 júniusában tartóztatták le koholt vádak alapján és
három évet töltött a „magyar
Gulágnak” is nevezett recski
haláltáborban.
Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja előadásában a
kommunista diktatúra kiépítésének elméleti megalapozását ismertette, szovjet példákat is megemlítve. A Szovjetunió tudatosan készült a II.
világháborút követően megszállt országokban az irányítás átvételére és szovjetesítésére. A történelem iránt érdeklődők körében sem nagyon közismert Vladimir Triandafillov
neve. Katonai stratégaként
már az 1920-as években kidolgozta egy katonai támadás
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összes fázisának lépéseit, beleértve a szovjet politikai funkcionáriusok szükséges men�nyiségének a kiszámítását,
akik az elfoglalt területek egységeinek az irányítását végzik. Ugyancsak ő javasolta azt
is, hogy a Szovjetunióban élő
külföldi kommunistákat használják fel az elfoglalt területek
szovjetesítésében.
Hazánk szovjet megszállását követően rohamléptekkel
kezdődött meg a diktatúra kiépítése, amely magával hozta a bolsevik terror megjelenését. Ennek központi szervezete az ÁVH volt, vezetője Péter
Gábor, helyettese pedig Timár
István. Bank Barbara nemrégen bukkant rá egy, a szakirodalomban eddig még nem
publikált Timár István-féle dokumentumra. Ebben az
ÁVH helyettes vezetője arra
tett javaslatot, hogy a katonai igazságszolgáltatás alá tartozó személyeket hogyan lehetne polgári eljárásrend szerint megbüntetni, illetve mi
a módja az eljárások gyorsításának a minél előbbi halálos ítéletek meghozatala érdekében. Elgondolkodtató tény,
hogy az ÁVH terrorszervezetének egykori vezetői a rendszerváltást követően hunytak
el felelősségrevonás nélkül…
Megdöbbentő
számokat
hallhattak az előadótól a megemlékezésen
megjelentek,
amelyből kiemelendő a következő adat: hazánkban 1945 és
1956 között több mint egymillió embert ért retorzió a kommunista diktatúra részéről.
Emlékezzünk!
Dr. Lakatos
István Antal

MEGHÍVÓ

Tisztelt bolgár honfitársaim
és a bolgárokkal szimpatizáló dunakesziek!
A Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt a 2019. 03. 29-én, délután
18:00 órakor kezdődő Bolgár Estre, amikor is a Dunakeszi
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Bulgária 500 éves török
uralom alóli felszabadulásának 141. évfordulójáról egy
ünnepi műsorral emlékezik meg.
Az Est meghívott vendégei:

a T’RAKIJA Bolgár Néptáncegyüttes
zenészei, táncosai és énekesei

Őket megelőzően:
• Egy rövid történelmi áttekintést nyújt számunkra
Kállai László, nyúgdijas hadtörténész
• Kirov Gábor, nemzetiségi önkormányzatunk elnöke pedig
elszavalja a Sipka szoros védői című, Iván Vázov írta vers,
magyar fordítását
*
Helyszín: József Attila Művelődési Központ, 2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17., Magyarság terem
Időpont: 2019.03.29., du. 18:00
Mindenkit nagyon-nagy szeretettel várunk!

A Dunakeszi magasröptű babos keringő
galambfajta bekerült a helyi értéktárba
Február 28-án Dunakeszi Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága a helyi értékek közé választotta a Dunakeszi magasröptű
babos keringő galambot.

A

z 1950-es évek elején Sípos László dunakeszi galambász
elhatározta,
hogy kitenyészt egy új
galambfajtát, egy közepes termetű, fehér testű és szárnyú, koszorús madarat, melynek a szárnyán
pöttyök – babok – helyezkednek
el, vörös és fekete színben, a lábát
fehér tollak fedik. A kitartó és következetes munkája eredményeként 1972-ben a Standard Megállapító Bizottsága elfogadta a fajtát. A Galambjaink 1973. márciusi számának címlapján megjelent
a dunakeszi magasröptű babos keringő fényképe, s az újságban a fajta standard leírása is. A kitenyésztett galamb rendkívül okos, jól falkásítható, könnyen tenyészthető, a
betegségeknek ellenálló és tetszetős lett.
Sípos László 1988-ban bekövetkezett halála után Dunakeszin
Horváth Ferenc folytatta a tenyésztői munkát, és célul tűzte ki a fajta elterjesztését, népszerűsítését.
A galambot kecsesebbé, finomabbá tette: szebb lett a fej, élénkebb a
szín, a lábakat fedőtollak fedik, valamint új szín is megjelent a tollazatban, a sárga. Napjainkban komoly tenyészetek alakultak ki, a
fajta országszerte népszerűvé vált.
A fajta életben tartásában, fejlesztésében és népszerűsítésében elévülhetetlen érdemei vannak a dunakeszi Horváth Ferenc és Ötvös
Attila tenyésztőknek.
2004 áprilisában az Országgyűlés határozatot hozott az őshonos
háziállataink védelméről, amelynek keretében harmincnégy magyar galambfajtát, köztük a Dunakeszi magasröptű babos keringőt is
nemzeti kinccsé nyilvánították. Jelenleg ez a galamb az egyetlen állat, amely településünk nevét viseli. A helyi értéktár ezzel öt tagra bővült, korábban a Késő-római
kikötőerőd, az Árpád-kori templomrom, az alagi lóversenypálya és
tréningtelep, valamint a repülőtér
nyert felvételt.

Országos hírű
galambászok:
Horváth Ferenc
és fia

Csoma Attila
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Labdarúgás

Vívó szakosztállyal
gyarapodott a VSD!
Olimpikon oktatja a fiatalokat
Az idei év sok szempontból egy építkezési időszak a Városi Sportegyesület Dunakeszi életében. Több szakosztály integrálása mellett, januártól a vívás is elérhetővé vált a Dunakeszin élő gyerekek számára. Fiedler
Ferenccel, a szakosztály vezetőjével beszélgettünk.
- A vívás úttörő sport itt nálunk. Honnan jött a gondolat,
hogy szakosztályt alapíts Dunakeszin?
- A kérdés elég összetett, talán
onnan érdemes kezdeni, hogy 91ben szereztem meg a szakedzői
vizsgámat, az 1988-as olimpiai
bajnok Csongrádi Lacival együtt.
Én itt élek Keszin, Laci is a közelben él, innen jött a gondolat,
hogy ketten elég ütős páros lehetünk, ha egy vívó szakosztályt
kell szakmailag felépíteni. Azt
is érdemes tudni, hogy a vívás
messze a legsikeresebb olimpiai
sportág, ami a magyar relációt illeti, ott van Nagy Timi, vagy Szilágyi Áron, de csapatsportként is
messze az egyik legkiemelkedőbb
nemzet vagyunk. Ha egy Dunakeszinél jóval kisebb város, például Tapolca tudott az országnak olimpikonokat nevelni, akkor nem kérdés, hogy Dunakeszi is adhat. Dunakeszi - a maga
hatalmas „gyermek anyagával” egy igazán vonzó helyszín. Ös�szességében nézve, helyben egy
olimpikontól tanulni mindig kivételes dolog! Mi a kardvívó múltunkra támaszkodunk, a kardvívás kapja majd a fő szerepet, de a
többi fegyvernemet is evidenciában tartjuk, ha igény mutatkozik
rá, a legjobb edzőket fogjuk megkeresni.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó
vívó legyen?
- Alázat, az mindenképp! Az
nagyon fontos, de megmagyarázom miért. A vívás minden
egyes mozdulata műmozgás, az
összeset be kell tanulni, azt be
kell gyakorolni: lépések, kitörések, ugrások, erre épül ez a sport.
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Fiedler Ferenc
Ahhoz, hogy egy mozdulatot tökéletesíteni lehessen több ezerszer meg kell csinálni. Ehhez alázat kell! Fizikai kikötések, elvárások gyakorlatilag nincsenek. Sokan – tévesen – azt gondolják,
hogy a gyorsaság, a reakcióidő a
vívó sikerének a kulcsa, pedig ez
nem feltétlen igaz.
- Mikor vannak az edzések?
- Hely szűkében a pénteki és
szombati napokra tudtunk vívópástot szerezni, így ezekre a napokra fókuszálunk most, de bízunk benne, hogy szeptembertől
ennél praktikusabb edzésrendet
tudunk majd kialakítani. Tervezzük ezt, hiszen Dunakeszin a versenysportra alkalmas gyerekeket
szeretnénk megtalálni és kinevelni. Aki szeretne hozzánk járni, azoknak pénteken 16:30-tól a
Kőrösi iskolában, szombaton pedig reggel 8:00-tól vagyunk elérhetőek a Szent István Általános
Iskolában. Várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel!
Mészáros-Schöffer
Zsuzsanna

A középmezőny élén
a VS Dunakeszi
A Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő VS Dunakeszi 19 forduló után 8 győzelemmel,
5 döntetlennel, 6 vereséggel, 31-27-es gólkülönbséggel, 29 pontot gyűjtve a 6. helyen áll.

L

egutóbb, március 16-án a
szomszédvár Szentendre
együttesét győzték le hazai pályán Kecskés Zoltán vezetőedző fiai, Veres Viktor és
Cifra Máté góljával.
Igen kiélezett az élmezőnybe igyekvők között a versengés, hiszen a 4. helyen álló Gödöllő mindössze két ponttal
van fiaink előtt. A tabella jelenlegi 3. helyén tanyázó Pilisi Legenda Sport 34 pontot
gyűjtött. De ugyanilyen szorosan tapadnak a VS Dunakeszi
üldözői is, a Viadukt-Biatorbágynak 28 pontja van, míg az
őt követő Vecsési FC 27 ponttal
büszkélkedhet, igaz egy mér-

kőzéssel kevesebbet játszott.
A VS Dunakeszinek a tavaszi
idényben egy idegenbeli vereség, egy-egy hazai döntetlen és
győzelem a mérlege. Az együttes március 23-án a sereghajtó előtt álló Felsőpakony KSEhez látogat, majd a következő fordulóban, március 30-án,
a jelenleg 21 pontos, a bajnoki
táblázat 12. helyén álló Százhalombattai LK-t fogadja a VS
Dunakeszi.
A VS Dunakeszi játékoskeretét ismerve a szurkolók többsége abban bízik, hogy a csapat a
következő két bajnoki találkozót hat ponttal zárja.
(Vetési)

JÉGKORONGTORNA
az egészségtudatos nevelés jegyében
A VSD Jégkorong Szakosztálya egy teljes hetet átívelő programsorozat részeként, megrendezte városunkban, a
Magyarság Sporttelep jégsátrában a Winter ICE Race-t, amelyre Dunakeszi általános iskoláinak alsós gyerekeit
várták. Koncz Sándor szakosztályvezetővel és Paksai Béla Technikai vezetővel beszélgettünk az eseményről.
- Rengeteg gyereket mozgattatok meg Winter ICE Racen,
mi volt az esemény célja?
- Igen, sikerült megmozgatni
a Dunakeszin lévő általános iskolák alsó tagozatait, mindazokat a gyerekeket, akik szeretnek korcsolyázni, illetve játszanak már valamelyik utánpótlás
jégkorong klubban. Az esemény
elsődleges célja az volt, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat,
másodsorban viszont egy iskolák között rendezett jeges tornát szerettünk volna, amely kicsit a megmérettetésről is szól.
Ez jelenleg kuriózum kis városunkban, de még a megyében is
– avat be a részletekbe Paksai.
- Volt benne küldetéstudat?
- Természetesen igen – tudjuk meg Koncz Sándortól. - A
VSD Jégkorong csapata jó és
szoros kapcsolatot ápol a Ma-

gyar Jégkorong Szövetséggel.
A köztünk lévő hosszú távú fejlesztési stratégia része a jégkorong országos szintű népszerűsítése, illetve önkormányzatunk számára is elsődleges
célkitűzés az iskolás korúak
egészségestudatos nevelése. Ez
a rendezvény – ha úgy tetszik –
a két célkitűzést együttesen hivatott támogatni. Maga a Winter ICE Race egy edzői megbeszélés közben született ötlet,
csodás lehetőség volt a téli, jeges sportok népszerűsítésére.
- Hányan vettek részt és
honnan érkeztek a gyerekek?
- A Magyarság Sporttelep
jégsátrában megrendezett korcsolya sorversenyeken 76 alsó
tagozatos gyermek-, míg az iskolák között rendezett jégkorong tornán további 64 tanuló vett részt, ami így összesen

140 gyermek. A Fazekas, Kőrösi, Széchenyi és Bárdos Iskolákból érkeztek az 1-4. osztályos
gyermekek – sorolja a technikai adatokat Paksai Béla.
- Kik segítettek a lebonyolításban?
- Első körben Eich László
tankerületi igazgató segített az
ötleteivel, tapasztalatával, hogy
hogyan kezdjük el a szervezést az iskolákkal. Nagy segítségünkre voltak az igazgatóhelyettesek, tornatanárok is, akik
összeállították a jelentkező csapatokat. Külön köszönet a kísérő pedagógusoknak, akik eljöttek a versenyző diákokkal. Köszönet illeti Dunakeszi város
program irodáját, a Közüzem
dolgozóit. Erőn felül segítettek a VSD Jégkorong Szakosztályban dolgozó edző kollegák,
akik bíróként, pálya építő-

ként tették bele minden erejüket a rendezvénybe, s akikről
nem szabad megfeledkezni: a
szülők, akik jégkorong klubtól
függetlenül buzdították az iskolás csapatoka. Szuper csapatmunka volt ez így – összegez a
szakosztályvezető.
- Milyen programok, tervek
vannak napirenden?
- Tervek vannak bőven, de
jelenleg a szakosztályban lévő
U8-U10-U12 csapataink magyar bajnokságban való részvétel menedzselése a fő csapás
irányunk, de előttünk van már
a májusi Sportmajális is és készülünk egy Klagenfurti nemzetközi tornára is az U12-es
csapatunkkal. Hajrá Párducok! Hajrá VSD! – zárja gondolatait Sándor.
Mészáros-Schöffer
Zsuzsanna

Téli-nyári
gumi csere!
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Újabb mérföldkőhöz érkezett a VS
Dunakeszi Asztalitenisz Szakosztálya!
A Serdülő Országos Csapatbajnokságon ezüstérmet
szerzett a VSD fiú csapata, Vándor András, Káder Benedek, Oroszki Péter összeállításban.

A

Az ezüstérmes játékosok és edzőik

SAKK

szakosztály életében
először fordult elő,
hogy érmes helyen
végzett a korosztályos országos csapatbajnokságon Dunakeszi csapata.
Az elődöntőben nagy meglepetésre az első kiemelt KSI
csapatát győzte le 3-1 arányban, majd a döntőben a BVSC
csapata ellen maradtak alul a
dunakeszis fiúk.

Dobogósok:
Virág és a Kőrösi felsős sakkcsapata
Február 9-én a 40. Pest megyei nyílt országos
egyéni sakkverseny 5. fordulójában, az első korcsoportban: 2. Virág Levente, az 1- 5, összetettben
is 2. Virág Levente vehette át a kupát. A III. korcsoportban: 6. Turbucz András.
Február 23-án, Vácon került sor Pest megye megrendezésében, a nyílt országos 25. Szalkai De-
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Egyéni számokban is szép
eredmények születtek, hiszen
Volentics Anna a serdülő leány
egyéni számban második helyen végzett, Vándor András 8.
helyen és Nagy Dávid pedig a
13. helyen.
Szép volt gyerekek!
Továbbra is hajrá VSD!
Lindner András
szakosztályvezető

zső – 4. Tóth György csapatemlékversenyre. Alsó
tagozat: 4. Dunakeszi Kőrösi (Schmidt, Erdős,
Rábóczki), 5. Alag (Balázs, Virág, Zahorecz). Felső tagozat: 3. Dunakeszi Kőrösi (Bakó, Baksa,
Almási, Veréb összeállításában) csapata.
Legközelebbi sakkverseny, április 27 - én 10 órától a Radnóti Gimnáziumban a 11. Nógrádi Attila egyéni sakkverseny lesz. Versenykiírás:
pestmegyeisakk.hu-n található.

Solymosi László sakkedző

A Dunakeszihez sok szállal kötődő Sport Magic
egyesület büszkén jelenti, hogy junior csapata
idén februárban kvalifikálta magát a Svájcban
rendezendő szinkronkorcsolya világbajnokságra.

Az országos bajnokságtól a junior
szinkronkorcsolya világbajnokságig

A

szinkronkorcsolya egy csodálatos
sportág, amit az idei dunakeszi jégpálya nyitó rendezvényen a közönség is megtekinthetett. A sport élménye, a tánc kecsessége, a csapatért való küzdelem mind-mind megtestesülnek a szinkronkorcsolya világában, ahol tizenhatan lépnek
egyszerre a jégre. A látvány magáért beszél!
Ahogyan a gondosan megtervezett ruhák és a
precízen megtanult kűrök a versenyen életre
kelnek, nem csupán a profi szemeket, de a laikus nézőket is elkápráztatják.
A Sport Magic egyesület 2016-ban alakult
olyan szülőkből, akik nem titkolt célja, hogy
gyermekeik számára a sport egy egész életen

át tartó örömteli élményt jelentsen. Mostanra
nem csupán élmény, de egy nagyszerű szakmai
szint is társul az egyesület nevéhez, ami mögött
komoly lelki és testi felkészülés rejlik.
Magyarországon egyedüli korcsolya-egyesületként a felkészítés két nyelven, magyarul és angolul történik. Edzőik évente több alkalommal vesznek részt nemzetközi és hazai edzőszemináriumon, fejlesztve önmagukat és alkalmazkodva a legújabb módszertani
sajátosságokhoz, újításokhoz. Kötelező balett
óra, akrobatika, nyújtás, száraz és koreográfia edzések kerülnek be a sportolók edzésnaptárjába. A lányokkal továbbá egy úgynevezett
“mental coach“ is foglalkozik, ami kiemelten

fontos az összhang eléréséhez és a nemzetközi versenyre való felkészüléshez.
Az egyesület csapataiban mintegy tíz dunakeszi kislány szerepel. A Sport Magic Egyesület kezdetektől rendszeresen hirdet felvételt,
keresik a lelkes, korcsolyázni vágyó fiatalokat,
így minden érdeklődő kislányt és szüleit csak
biztatni tudunk, hogy bátran jelentkezzen az
egyesület weboldalán.
Szurkoljunk együtt a Sport Magic Sportegyesület junior lányainak a világbajnokságon,
ahol 18 ország legjobb csapatai, köztük világbajnok és világklasszis csapatok lépnek majd fel
Neuchâtelben.
Hajrá lányok!

Április 7-én rajtol el a Fut a Keszi mezőnye
A Fut a Keszi idén immár 6. alkalommal kerül megrendezésre április 7-én a dunakeszi repülőtéren. Pest megye
egyik legnagyobb és legkedveltebb futóversenyén nevezési díj nélkül vehetnek részt a futás, a mozgás szerelmesei, mivel Dunakeszi Város Önkormányzata a verseny minden költségét támogatja.

A

z elmúlt évekhez hasonlóan
2,5 km (Kiskeszi), 5 km (Fut
a Keszi) és 10 km (Nagykeszi)
távokon lehet elindulni a versenyen. Nem feledkeztünk meg az óvodásokról és a szüleikről sem. Az idén is
lesz ovis futás a kis, középsős és nagycsoportosoknak. A verseny szervezői az
idén is azt kérik a résztvevőktől, hogy
keressék fel a város honlapját (www.
dunakeszi.hu) és nevezzenek elő a versenyszámokra, mert így a verseny napján nem kell annyit sorba állni a regisztrációért. Az előnevezők közül az idén is
Fut a Keszi pólókat sorsolunk és a befutók emlékérmet kapnak. A versenyről Dunakeszi honlapján olvashatják el
a részleteket az érdeklődők. Legyél te is
egy a 3000 futó közül, aki célba ér a dunakeszi reptér gyepén.
Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk!
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