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Legyen tagja Magyarország 
egyik vezető építőipari cégének, 
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt  
gyárunk csapatába:

 gépkezelő és targoncás  
 lakatos  villanyszerelő

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja a 
több műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen 
a 2017-es esztendőben sikeresen újraindított 
őrbottyáni téglagyárunkba!

Plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék, 
munkába járási támogatás, havi bruttó 35 000 Ft 
cafeteria, 13. havi bér.

Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 

E-mail: orbottyan@wienerberger.hu

Tel.: +36 30 460 2093

www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

VÉRVÉTEL ÉS 12 ELVEZETÉSES 
EKG SZALAG KÉSZÍTÉS 
OTTHONÁBAN VAGY AZ ÁRNIKA 
RENDELŐBEN.TELEFONON 
TÖRTÉNŐ ELŐZETES 
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.
LENGYEL ZSUZSANNA
TELEFON: +36 70 333 0774        

A vizsgálatokhoz nem szükséges orvosi beutaló, 
tb kártya, de ha van hozza magával!
Egy laborvizsgálat segíthet a panaszok és tünetek 
hátterében álló betegségek feltárásában.

Több száz féle laborvizsgálat közül kiemelném: 
nagyrutin szűrővizsgálat, szív- és érrendszeri 
kockázat panel, tumormárkerek, műtét előtti 
rutinpanel, cukorkontroll csomag, inzulin rezisztencia, 
pajzsmirigy panelek, allergia vizsgálatok stb…

Szeretettel várom 
leendő és meglévő kedves ügyfeleimet, 

mert legfontosabb az egészség!
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Nagy volt 
a választói 

aktivitás, amely 
meghaladta 

75 százalékos 
részvételi arányt

A Pest megyei 05. számú, DunAkeszi közPontú oeVk-ben jelentős többséggel újrAVálAsztották A Vá-
lAsztókerület országgyűlési kéPViselőjét, tuzson bencét. A FiDesz-kDnP jelöltje 29 437 (43,59%) Vá-
lAsztóPolgár bizAlmát nyerte el. másoDik helyen A Dk színeiben inDuló rónAi sánDor Végzett 24 310 
(36%) szAVAzAttAl, Akinek A jAVárA VisszAléPett Az lmP és Az együtt jelöltje. A jobbik Városi elnöke, 
VArgA zoltán Péter 10 411 (15,42%) VálAsztóPolgár szAVAzAtát nyerte el.

Az országos trendhez ha-
sonlóan a Dunakeszi köz-
pontú – Dunakeszi, Fót, 
Göd, Csomád, Csömör, 

Erdőkertes, Veresegyház - választó-
kerületben is nagy volt a választá-
si részvétel, ahol a 90 089 választó-
polgár közül 68 380 (75,9%) fő jelent 
meg az április 8-i országgyűlési kép-
viselő választáson. Az érvényes sza-
vazatok száma 67 525 (98,81%) volt 
98,94%-os feldolgozottságnál.

A három legjobb eredményt elért 

országgyűlési képviselőjelölt mellett 
a választáson indulók az alábbi ered-
ményeket érték el:

• Kohut Ákos (Momentum) 
  2 354 (3,49%)
• Sebeők Sarolta (SEM) 581 (0,86%)
• Hannl János (A Haza Pártja) 
  204 (0,3%)
• Fazekas Attila (Iránytű) 133 (0,2%)
• Czoma Krisztina (OP) 95 (0,14%)
Mint azt fentebb írtuk, az LMP je-

löltje, dr. Kiss Csaba, és az Együtt 
színeiben rajtvonalhoz álló dr. Var-
gha Nóra a választás előtt visszalé-
pett a DK-s Rónai Sándor javára.

Mint ismert az április 8-i ország-
gyűlési képviselő választást a Fi-
desz-KDNP szövetség nyerte, amely 
91 egyéni mandátum mellett az or-
szágos pártlistán 43 helyet szerzett, 
így a 134 mandátummal immár har-
madszor van kétharmada az ország-
gyűlésben. 

A Jobbik egy egyéni mandátum 
mellett pártlistán 24 képviselői he-
lyet szerzett. Az MSZP-Párbeszéd 8 
egyéni mandátumon kívül 12 képvi-
selői helyet nyert pártlistán. A DK-
nak kilenc fős lesz a parlamenti frak-
ciója, amely a 3 egyéni mandátum 

mellett hatot nyert pártlistán. Az 
LMP egy egyéni mandátum mellett 
hét képviselői helyet szerzett a pár-
listájukra leadott szavazatok alapján. 
Az Együtt egy jelöltje tudott egyé-
ni képviselői helyet szerezni, a párt 
nem jutott be a parlamentbe. A 199 
fős országgyűlés tagja lesz még egy 
független képviselő és a Magyar-
országi Németek Országos Önkor-
mányzatának egy képviselője.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence újra elnyerte 
a választók bizalmát
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két egymást köVető kormányzAti ciklus után A hArmA-
DikrA is FelhAtAlmAzást ADtAk A FiDesz-kDnP szöVetség-
nek A VálAsztóPolgárok. ráADásul immár hArmADszor 
nyertünk kéthArmADDAl – monDtA A VálAsztás estéjén 
A DunAkeszi ereDményVáróbAn tuzson bence ország-
gyűlési kéPViselő, Aki 2014 után újrA elnyerte A VálAsz-
tóPolgárok bizAlmát. 

- nAgy örömömre szolgál, hogy kimAgAsló 
részVétellel zárult Az áPrilis 8-i országgyű-
lési VálAsztás, Amelyen VárosunkbAn Az or-
szágos átlAgnál is többen Vettek részt, és 
nyilVánítottAk Véleményt szAVAzAtukkAl. 
tuzson bence sikeréhez ezúton is grAtulá-
lok, toVábbi munkájához sok sikert és erőt 
kíVánok – írtA lAPunknAk elkülDött közle-
ményében Dióssi csAbA Polgármester. 

„Valótlanul állítottuk, hogy a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola Szuppán Irén Művészeti Ala-
pítványa olyan hangszereket vitt el a művésze-
ti iskolából, amelyeket önkormányzati támoga-
tásból vásárolt. Az elszállított eszközökhöz az 
alapítvány pályázati forrásokból, illetve saját 
bevételeiből jutott.”

A fentiekben közölt bírósági határozat előz-
ménye, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Isko-
la kérésére a városi önkormányzat képviselő-
testülete egymillió forint támogatást szavazott 
meg hangszerek pótlására. A képviselő-testü-
let döntéséről beszámolt a www.dunakeszi.hu, 
s az ott megjelent hírt lapunk is közölte, ami-
ért a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány az ön-
kormányzathoz hasonlóan a Dunakeszi Polgár 
szerkesztőségét is feljelentette jóhírnév megsér-
téséért, sérelemdíj megfizetését indítványozva. 

Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő

- Boldog vagyok, hogy itt a Du-
nakeszi központú választóke-
rületben a korábbinál is sok-
kal nagyobb felhatalmazással 
sikerült nyerni. A győzelem ér-
tékét növeli, hogy 75 százalék-
nál is nagyobb volt a részvételi 
arány miközben támogatottsá-
gunk a korábbinál 6 százalék-
kal magasabb. Ezúton szeret-
nék köszönetet mondani min-
denkinek, aki szavazatával a 
Fidesz-KDNP szövetséget és 
engem támogatott. Ígérem, to-
vábbra is azért dolgozunk, 
hogy fejlődjön Dunakeszi és a 
választókerület valamennyi te-
lepülése. Van még munka előt-
tünk, hisz nagyon sok mindent 
elkezdtünk, amit be kell fejez-
nünk, hiszen elég, ha csak az 
M2-es és a 2. számú főutat ösz-
szekötő út építésére gondolok. 
Dióssi Csaba polgármester úr-
ral és vezetőtársaival egyeztet-
jük az előttünk álló következő 
négy év feladatait, melyek sike-
res megoldásával igyekszünk 
tovább javítani a dunakeszi 
polgárok életminőségét. Erre 
minden esélyünk meg van, hi-
szen hazánk és Dunakeszi pol-
gárainak nagytöbbsége a jövőt 
választotta, szavazataikkal ki-
nyilvánították, hogy Magyar-
ország nem bevándorló, ha-
nem egy fejlődőképes ország.

- Miközben gratulálok a si-
kerhez, arra is kíváncsi va-
gyok, hogy ön szerint mi a tit-
ka ennek a történelmi győze-
lemnek?

- A jó kormányzás és a ren-
geteg munka! Dolgozni kell, 
és ami nagyon fontos, hogy az 
embernek legyenek céljai, me-
lyek megvalósítása érdeké-
ben mindent meg kell tenni. 
De a legfontosabb, hogy sta-
bilalapon álljon, és semmilyen 
irányból ne lehessen kibillen-
teni. Mi így cselekedtünk, és 

ezért jutottunk előre. Ezért tu-
dott fejlődni az ország és Du-
nakeszi. 

- Nagyon intenzív volt a 
kampány, ön milyennek látta, 
hogyan értékeli? 

- Egy választási kampány 
mindig nehéz küzdelem. Az 
volt ez is, és meg is mutatta 
magát, hogy mindig küzdeni 
kell. Hódmezővásárhely után 
még jobban kellett. A győzel-
met soha nem adják könnyen! 
Meg kellett nézni a veszélyeket, 
és hogy mitől kell az országot 
megvédeni. Ebben most sike-
resek voltunk. 

- Véleménye szerint a kam-
pány során követtek-e el olyan 
hibát, amit ki kell javítani, 
hogy a jövőben még sikereseb-
bek legyenek?

- Természetesen mindig 
akadnak hibák, ezt ki kell még 
elemeznünk, de összességében 
sikeres volt a kampány. Azért 
volt sikeres, mert egy jó kor-
mányzás állt mögötte, ami a 
legjobb kampány. 

Vetési Imre

- Pártpolitikától füg-
getlenül közös cé-
lunknak tekintem, 
hogy Dunakeszi foly-
tathassa fejlődését, 
és a már megkezdett 
úton haladhasson to-
vább. Munkálkod-
junk azon, hogy ösz-
szefogással biztonsá-
gos és sikeres jövőt te-
remtsünk magunk és 

gyermekeink számá-
ra, hogy a közösen ki-
tűzött célokat meg-
valósíthassuk, és a 
széthúzás helyett to-
vábbra is arra össz-
pontosítsunk, ami 
összeköt minket, Du-
nakeszire, a Mi Vá-
rosunkra! – fogalma-
zott Dióssi Csaba pol-
gármester.

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat köszönetét és tiszteletét  feje-
zi ki annak a német nemzetiségi válasz-

tó polgárnak, aki részvételével és szavazatával 
hozzájárult Ritter Imre parlamenti képviselői 
mandátumának megszerzéséhez. 

Dr. Mervald Anna elnök, 
Pethő Krisztián és Tóth Tamás képviselők

Tuzson Bence: köszönöm 
a választópolgárok 

támogatását

Polgármesteri 
gratuláció

Közlemény 

Köszönet 
a szavazatokért
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DunAkeszi Város önkormányzAtánAk kéPViselő-testü-
lete A 2014-2019-ig tArtó önkormányzAti ciklus elején 
Pontos ütemterVet FogADott el Az éVente VégrehAjtAn-
Dó FelADAtok kiVitelezéséről, melyek között kiemelt 
szerePet kAPott A Város útjAinAk FelújításA is. A koráb-
bi éVekben elVégzett útFelújítási munkákAt FolytAtVA 
e terV AlAPján áPrilis 9-én elkezDőDött A bArátság út 
FelújításA, melynek szAkmAi részleteiről csoPják AnitA,  
A Polgármesteri hiVAtAl Városüzemeltetési osztály Ve-
zetője nyilatkozott lapunknak.

Megkezdődött 
a Barátság út 

felújítása

A Barátság út (Fő út – Kiserdő és Meder 
utca közötti szakasz) felújításának 

forgalomkorlátozásokhoz kapcsolódó ütemterve

- Közel egy évvel ezelőtt a he-
lyi önkormányzatokért és az 
államháztartásért felelős mi-
niszter közös pályázatot hirde-
tett belterületi utak, járdák, hi-
dak felújítására. Városunk la-
kótelepét körül ölelő Barátság 
út felújítására pályázatot nyúj-
tott be Dunakeszi Város Ön-
kormányzata, amelyben a 208 
millió forintos kivitelezéshez 
30 millió forint támogatást 
nyert – tudtuk meg az osztály-
vezető asszonytól. 

- A húsvéti ünnepek után 
megkezdődtek az idei útfelújí-
tási munkálatok. Elsőként a la-
kótelepi Barátság út felújítá-
sa vette kezdetét, ahol jelenleg 
az előkészületek zajlanak, ami 
forgalomkorlátozással nem jár. 
A részletes ütemtervet a kivite-
lező céggel a napokban végle-
gesítjük – tette hozzá Csopják 
Anita.

Mint megtudtuk az 1590 mé-

ter hosszú Barátság út teljes sza-
kaszán útpálya bontásra, autó-
buszöblök szerkezetének cseré-
jére, szegély bontásra és építés-
re, aszfaltburkolat építésre kerül 
sor. Az átépítésre kerülő szegé-
lyek mentén helyreállítják a jár-
dát, rendezik a terepet. 

- A kivitelező Penta Kft. 
szakemberei elvégzik a köz-
műszerelvények szintbehelye-
zését is. A kivitelezési munká-
latok ideje alatt útszűkületre, 
aszfaltozáskor félpályás útlezá-
rásra lehet számítani. A felújí-
tás a buszmegállók ideiglenes 
áthelyezésével jár, de a busz-
közlekedés jelenleg zavartalan 
– tájékoztatott Csopják Ani-
ta osztályvezető, aki a körzet 
önkormányzati képviselőjével, 
Seltenreich Józseffel rendszere-
sen ellenőrzi a lakótelepen zaj-
ló felújítási munkálatokat. 

V. I.
 Fotó: KesziPress

• 04.03.: munkaterület átadás-átvétel, felvonulás, ideiglenes 
forgalomtechnika kiépítése. 
• 04.03 - 04.25.: Nap u. – Kiserdő és Meder utca közötti szaka-
szokon meglévő szegélyek bontása, új szegélyek építése (sza-
kaszos útszűkület, parkolási korlátozások)
• 04.19 - 05.26.: Nap u. – Fő út közötti szakaszokon meglévő 
szegélyek bontása, új szegélyek építése (szakaszos útszűkület, 
parkolási korlátozások)
• 04.23 - 05.19.: bazaltbeton buszmegállók kiépítése, kapcsoló-
dó szegélyek bontása, építése (buszmegállónál útszűkület, ide-
iglenes buszmegállók használata)
• 04.23 - 06.04.: járda és zöld terület helyreállítások (parkolá-
si korlátozások)
• 05.26 - 06.09.: aszfaltmarás (Félpályás lezárás, jelzőőrrel)
• 05.26 - 06.09.: a szükséges pályaszerkezet csere elvégzése, 
közműszerelvények szintbehelyezése. (Félpályás lezárás)
• 06.04 - 06.12.: aszfaltozás. (Félpályás lezárás, jelzőőrrel)
• 06.10 -06.14.: végleges forgalomtechnika kialakítása. (Útszű-
kület)
• 06.15.:ideiglenes forgalomtechnika bontása. (Útszűkület)

éPítési és Felújítási munkák miAtt 2018. áPrilis 9-től 
ForgAlomterelésre kell számítAni Az m2-es gyorsFor-
gAlmi úton DunAkeszi és Fót térségében. A munkálAtok 
iDejére, VárhAtóAn 2018. szePtemberig, buDAPest és Vác 
irányábA is egy-egy ForgAlmi sáVot hAsználhAtnAk A 
közlekeDők.

Folyamatos forgalomterelés 
az M2-esen

Megkezdődik az M2 
gyorsforgalmi út 
meglévő bal pályájá-

nak átépítése, ezért a 17-22 km 
szelvények között, közel 4,5 
km hosszú szakaszon a jobb 
pályára terelve, 2×1 sávos for-
galmi rendben, csökkentett, 
60 km/h sebességgel halad-
hatnak majd az autósok. A le- 
és felhajtás lehetősége a Duna-
keszi-Fót csomópontban biz-
tosított lesz – közölte a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.

A munkálatok az ideiglenes 
forgalomterelés kiépítésével 

kezdődnek meg, melynek vár-
ható időtartama két hét.

Az áprilistól szeptemberig 
tartó időszakban a bal pályán 
új leállósávot építenek, felújít-
ják és szélesítik a meglévő, Mo-
gyoródi-patak feletti hidat, át-
építik az elválasztósávot, illet-
ve felújítják és megerősítik az 
útburkolatot. A munkálatok 
kiegészülnek vízépítési és for-
galomtechnikai munkákkal.

A beruházásnak köszönhe-
tően 2019 őszétől 2×2 sávon, 
110 km/h sebességgel halad-
hatnak majd a közlekedők a 
teljes Budapest-Vác szakaszon.

A körzet önkormányzati 
képviselője, Seltenreich 
József és Csopják Anita, 
a Polgármesteri Hivatal 

városüzemeltetési 
osztályvezetője már 

az év elején egyeztettek 
a körzetben idén megvalósuló 
fejlesztésekről, felújításokról
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március 21-én letették Az m2-es gyorsForgAlmi 
utAt és A 2-es FőutAt DunAkeszi és göD között 
összekötő út AlAPköVét. 

sikeres PályázAtnAk köszönhetően 150 millió Forintos 
állAmi támogAtásból és 39,5 millió Forintos önkor-
mányzAti önrészből újul meg A Piros óVoDA. 

Az alapkő-letételi ün-
nepségen Dunake-
szin Dióssi Csaba, 
Dunakeszi polgár-

mestere elmondta, hogy az ösz-
szekötő út kis változás lesz Ma-
gyarország közúti térképén, de 
nagy jelentőségű Dunakeszi 
közlekedésében és sokat javít a 
városban élők életminőségén. 

Tuzson Bence kormányza-
ti kommunikációért felelős ál-
lamtitkár elmondta, az út meg-
épülésével 100 ezer ember lé-
legzik fel, mivel tehermentesíti 
Dunakeszit, amelyen eddig át 
kellett autózniuk a Gödieknek 
és a Dunakeszieknek is, ha Bu-
dapest felé indultak el. A beru-
házás 3,2 milliárd forintból va-
lósul meg - fűzte hozzá.

Az államtitkár közölte, az 
utóbbi években 600 kilomé-
ternyi útszakasz épült meg, 
amelyből hozzávetőlegesen 380 
kilométer volt gyorsforgalmi, a 
beruházások 1200 milliárd fo-
rintba kerültek.

Tuzson Bence elmondta, 
hogy a kormány tervei szerint 
2500 milliárd forintból hoz-
závetőlegesen 1000 kilométer-
nyi gyorsforgalmi útszakasz 

fog megépülni Magyarorszá-
gon, és ezzel Magyarországnak 
közel annyi gyorsforgalmi útja 
lesz, mint Ausztriának.

Szűcs Lajos, Pest megye fej-
lesztési biztosa elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban belte-
rületi utak felújítására 53 Pest 
megyei település nyert meg-
közelítőleg 4 milliárd forin-
tot, átadták az M7-es autópálya 
érdi csomópontját, valamint az 
M7-es és az M0-s törökbálinti 
csomópontját. Elkezdődött az 
M4-es gyorsforgalmi út M0-s 
és Cegléd közötti szakaszának 
megépítése és várhatóan 2022-
re elkészül az M0-s hiányzó ré-
sze is - fűzte hozzá a fejleszté-
si biztos.

Mayer András, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgató-helyettese el-
mondta, hogy egy 2,5 kilomé-
ter hosszú, kétszer egysávos út 
épül, külön szintű átvezetéssel 
a vasút felett.

Értesüléseink szerint az ösz-
szekötő út várhatóan 2019 vé-
gére készül el.

Forrás: MTI
Fotó: Ligeti Edina

Az elnyert támoga-
tással lehetőség nyí-
lik az óvoda nyílás-
záróinak cseréjé-

re, a homlokzatok és födémek 
hőszigetelésére, a fűtési rend-
szer és a használati melegvíz 
rendszer korszerűsítésére, a 
forfa épület belső felújításá-

ra és tetőhéjalásának cseré-
jére, új tornaszoba és szertár 
építésére, az összekötő folyosó 
átépítésére, a kerékpártároló 
bővítésére, a konyhai helyisé-
gek korszerűsítésére, eszköz-
beszerzésre és projektarányos 
akadálymentesítésre - írja a 
dunakeszi.hu.

Letették az M2-est 
a 2-es főúttal 
összekötő út 

alapkövét

Megújul a Piros Óvoda
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

A Széchenyi utca 68. szám alatti 
új orvosi rendelőben közel egy 
hónapja megkezdődött a  bete-
gek ellátása. A gondot csak az 
jelenti, hogy a gyalog érkezők-
nek nagyon hiányzik a gyalog-
átkelő a rendelő biztonságos 
megközelítéshez. A gyalogátke-
lő tervezése folyamatban van.

A Képviselői Híradó márciusi 
számában úgy jelent meg, hogy 
a Toldi utcai játszótérnél már el-
készült a gyalogátkelő.  A kivite-
lezőtől kapott tájékoztatás sze-
rint február végén, március első 
napjaiban el kellett volna ké-
szülnie, de a rendkívüli hideg, 
havazás és fagyok miatt nem 
tudták elvégezni a felfestést.  
A festék csak akkor vihető fel, ha 
tartósan 10 fok felett van a hő-
mérséklet. Az időjárás ezt csak 
egy hónappal később tette le-
hetővé. 

A 2/A szélesítésével kapcso-
latban felmerült a zajvédő fal 
kérdése. A tervek szerint a Toldi-
dombliget lakópark teljes hosz-
szában meg fog épülni a fal. 

A faültetéssel kapcsolatban 
sajnos félreértettem egy infor-
mációt. Tavasszal csak az elmúlt 
évben ültették el az ősszel meg-
maradt fákat. Ebben az évben 
az eddig megszokott időben, 
ősszel történik a faültetés. Akik 
eddig jelezték igényüket, min-
denkinek megírtam, hogy ősz-
szel számítsanak a fákra. Az ed-
digi szokás szerint kérem, jut-
tassák el nekem e-mailben, 
hány fát szeretnének az ingatla-
nuk elé név, cím és telefonszám 
megadásával. A kertészek az ül-
tetés előtt felhívják a tulajdo-
nost, egyeztetik az időpontot, 
hogy a kérelmező megmutas-
sa, hova ültessék a fát/fákat. Ed-
dig már tízen jelentkeztek ná-
lam, várom a további kéréseket. 

A Toldi-dombliget lakóparkban 
lévő töltés mellé én kértem fá-
kat, a foghíjakat kitöltve szép fa-
sor szegélyezi majd a Zerkovitz 
és IV. Béla utcát. Ugyanígy a 
Kossuth Lajos utca mentén is ki-
egészül a fasor.

A jó idővel elérkezett a tava-
szi kertrendezés ideje. A zöld 
hulladékot rendszeresen el-
szállítja a Közüzemi Kft. az erre 
a célra rendszeresített zöld szí-
nű zsákban előre megadott idő-
pontokban. A hosszabb ágakat 
is elszállítják feldarabolva, ösz-
szekötve. 

Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy megkérjem azon lakótár-
saimat, akik a Nándorfehérvár 
utca sarkára kihelyezett ÜVEG 
gyűjtő konténer mellé rendsze-
resen kihelyeznek konyhai és 
egyéb hulladékot, hogy ne te-
gyék. Ott egyébként térfigyelő 
kamera van kihelyezve, amely 
rögzíti a történteket. Visszake-

reshető és beazonosítható min-
den esemény és személy. Már 
csak azért se tegyék, mert min-
den környéken lakó szenved a 
piszoktól és a penetráns sza-
goktól.

Köszönettel tartozom figyel-
mes lakótársaimnak a szóbeli és 
írásbeli jelzésekért, észrevétele-
kért. Kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közössé-
günket érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

A 9. számú választókerület hírei

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 
1 éves gyakorlat a szakmában, Dunakeszi 
vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, 

Göd), "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  

Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy 
gyakorlat, dunakeszi lakhely,  alapfokú 

számítógépes ismeretek
 Amit kínálunk: 

Bejelentett, biztos és hosszú távú 
munkahely, versenyképes javadalmazás, 
cafetéria, munkaruha,  szolgálati telefon, 

továbbképzés, barátságos, családias 
munkalégkör, változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási 
vezetőnél (mobil: +36-30-9706-491)

KERTÉSZ SZAKMUNKÁS

Feltételek: 
szakirányú végzettség min. 1 éves gyakorlat 

Előnyt jelent: 
"B"kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: 
Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely, 

versenyképes javadalmazás, cafetéria, 
munkaruha,  szolgálati telefon, barátságos, 

családias munkalégkör, változatos 
munkavégzés

Érdeklődni Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 

(mobil: +36-30-261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.
hu e-mail címre várjuk a titkárságon.

GONDNOK TAKARÍTÓ

Hosszú távú munkalehetőség 
szolgálati lakással a városi tulajdonú 

Sporttelep gondnoki és takarítói 
feladatainak ellátására.

Feltételek:         
- középfokú végzettség
- erkölcsi bizonyítvány

- gyakorlatias gondolkodásmód
- minimum „B” kategóriás jogosítvány

 
Előnyt jelent:

- hasonló munkakörben betöltött 
gyakorlat

- gépkezelői tapasztalat
 

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú 

munkahely, akár házaspár vagy 
család számára

- szolgálati lakás a telephelyen
- Cafetéria

Jelentkezésüket a kozuzem@dkkozuzemi.
hu e-mail címre várjuk a titkárságon. 

PÉNZÜGYI - , SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
napi posta feldolgozása, beérkező 

számlák ellenőrzése, iktatása, 
analitikus nyilvántartások vezetése, 

szállító, vevő folyószámla egyeztetés, 
követelésbehajtás kezelése, 

kapcsolattartás a jogi képviselővel
Feltételek:

önálló munkavégzés, számítógépes 
ismeretek (MS Office)

3-5 év hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat

Előnyt jelent:
mérlegképes könyvelői végzettség

Amit kínálunk:
Hosszú távú munkalehetőség, 

fiatalos, lendületes csapat, egyéb 
juttatások- Cafeteria rendszerben,

AZ ÁLLÁS KEZDÉSÉNEK 
VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 

2018.06.01.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzok 
formájában, fizetési igény megjelölésével 

e-mailben várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.hu  
e-mail címre a titkárságon.

DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:
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Engedjék meg, hogy röviden tájékoz-
tassam Önöket a körzetünket érintő 
eseményekről.

Március 21-én vendég voltam az Is-
kola utca 5-11. lakóközösség közgyű-
lésén, ahol közelebbről megismer-
hettem a közösség ügyeit. A lakók 
több kérést is intéztek az önkormány-
zat felé: új térköves járdát szeretné-
nek az Iskola utcába, közvilágítást a 
Fő út felőli járdához, valamint térfi-
gyelő kamerát a szemétgyűjtő szi-
gethez. Az önkormányzat megvizs-
gálja a kérések megvalósításának le-
hetőségeit. Szó esett a kék iskola tel-
kéről is, ahová hamarosan bevezetjük 
a közvilágítást, ezzel is növelve a köz-
biztonságot a területen.

Megkezdődött a Liget utcai viacolor 
járda megépítése. Az önkormányzat 
2014-ben döntött arról, hogy a nagy 
forgalmú utcákban térkőburkolatos 
járdát épít, ez a program érkezett 
most a körzetünkbe, a Liget utcába. 
Vita volt arról, hogy a járda az északi 
oldalon vezessen vagy a délin. Végül 
is a déli oldal mellett döntöttünk, mi-
vel ott nagy szakaszon nem volt járda 
és ezáltal jelentősen nőtt a járdafelü-
let az utcában. A járda nyomvonalát 
a helyben lakók kérése alapján nem 
a kerítés mentén vittük, így megőriz-
tük azokat a zöldítéseket, amelyeket 
a köztér csinosítása érdekében koráb-
ban elvégeztek. A Katonadombtól a 
Duna felé eső szakaszon azonban át-
vezetésre került a járda a páros oldal-
ra, mivel jelenleg az a lakott rész. Ami-
kor a másik oldal is beépül és kialakul 

annak az oldalnak is a képe, a járdát 
valószínűleg folytatni fogjuk a párat-
lan oldalon is a Dunáig. A járda meg-
épült, de a Katonadombsorhoz terve-
zett zebra még nem, annak megvaló-
sítását május 15-ig tervezzük. Miután 
elkészül a Liget utcai orvosi rendelő, a 
rendelő előtti járdaszakaszt is felújít-
juk majd, erre azonban egy kicsit még 
várni kell. A járdaépítés hatására több 
lakótól is megkeresést kaptam járda-
építési igénnyel. Az önkormányzat a 
lakossági igények közül csak azokat 
tudja térkővel és szegéllyel támogat-
ni, ahol nincs járda, azaz meglévő jár-
dák felújítására jelenleg önkormány-
zati támogatásból nincsen lehető-
ség. Az újépítésű járdák támogatásá-
ra azonban van lehetőség, jelenleg a 
Pozsonyi, a Leiningen és a Knézich ut-
cákból érkeztek ilyen igények.

A hónap folyamán két helyen kija-
vításra került a járda a Kisdobos utcá-
ban és a Fillér utca Kiserdő utca felé 
eső végén egy nagyobb darabon. A 
javításokat bejelentés alapján folya-
matosan végezzük.

Lakossági kérésre a Duna sor Kis-
csurgó utcától északra eső szakaszán 
gallyazási munkákat végzünk, vala-
mint a 42-es szám előtt egy veszélyes 
megdőlt fa is kivételre került.

A Kisfaludy utcából beérkezett már 
az első igény az idei faültetési akció-
ra. Arra buzdítok mindenkit, hogy ve-
gyenek részt az akcióban, a Közüze-
mi Kft. várhatóan november folya-
mán fogja kiültetni az igényelt fákat.

Több kérés is befutott a Malom-

árok lakóparkból. Az önkormányzat 
folyamatosan szólítja fel a vállalkozó-
kat a terület és az utak tisztán tartá-
sára.  Bejelentést kaptam arról, hogy 
a Schweidel utcában nem megfelelő-
en végezték el az útburkolat javítá-
sát. Az esetről fényképpel beszámol-
tam az illetékes osztálynak. Szintén 
bejelentés érkezett a terület vízelve-
zetési gondjairól is. Az önkormány-
zat felméri a területet és a lakosság-
gal együttműködve igyekszik orvo-
solni a helyzetet.

Észrevételeit, javaslatait várom a 
csoma.attila.kepviselo@gmail.com 
e-mail címen.

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Újabb diákcsoportok 
utazhatnak a Határtalanul! 

program keretében

A Határtalanul! program sikeres, évről-
évre egyre többen jelentkeznek és egyre 
többen nyernek - mondta Rétvári Bence,  
az Emmi parlamenti államtitkára új-

ságíróknak Budapesten, miután hétfőn újabb di-
ákcsoportok utazásának támogatásáról született 
döntés.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: ez a kezdemé-
nyezés a nemzeti összetartozás programja, amely-
nek célja, hogy minden magyarországi diák úgy 
végezze el iskolai tanulmányait, hogy közben egy 
határon túli magyar közösséget, osztályt is meg-
látogat.

Jelezte, hogy a pedagógusok kérésére külön tá-
jékoztató kampányt indítanak, Határtalanul tájé-
koztatási napokat tartanak majd országszerte.

   Kitért arra is, hogy a fő úti cél Erdély, Partium, 
amelyet a Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, majd a 
Dráva és Muravidék követ.

   Felhívta a figyelmet, hogy a második fordu-
ló április 30-án zárul, ezért biztatják az iskolákat, 
hogy vegyenek részt a pályázatokban-, tájékoztat 
az MTI.
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Ezen a helyzeten változtatni kell

Dr. Fűzi József utca elnevezése 
az év második felében várható 

Március 29-én a Képviselő-testület 
egységesen elfogadta a már előzőek-
ben kijelölt Tábor-Fazekas M. u köz-
ti szakasz elnevezését, mely a 2018-
as esztendő második felében fog Dr. 
Fűzi József utca névre hallgatni. A vá-
rosvezetésnek a 2014-ben végzett 
aláírásgyűjtés elfogadását, annak a 
800 dunakeszi lakosnak a nevében 
köszöntem meg, akik aláírásukkal tá-
mogatták a kezdeményezést

Forgalomrend változás II. 2017. 
11. 04-én nyújtottam be a Hunyadi-
Tábor utca kereszteződés forgalom-
rend változás kérelmét. A beadvány-
ban részleteztem a problémát, me-
lyet vázoltam a 11.16-i Képviselő-tes-
tületi ülés nyílt, egyebek napirendi 
pontjában. Elképzelésem nem ka-
pott támogatottságot, azzal indo-
kolták, hogy a lakosság az elmúlt 5 
év alatt megszokta a jelenlegi ren-
det. Megjegyzem, az előző bead-
vány óta a kereszteződésben két ka-
rambol is történt, de volt, hogy egy 
nap két alkalommal is majdnem ösz-
szetörték a gépjárművem. A cikk 
megjelenése után többen felhív-
tak és gratuláltak, míg az utcán szá-
momra ismeretlenek megköszön-
ték, hogy foglalkozom a veszélyes 
kereszteződéssel. A Hunyadi u.i fő-
útvonallá tétele nem jöhet szóba, de 
a jelenlegi helyzet sem megfelelő, 
így a körforgalom vagy a lámpás ke-
reszteződés kialakítása lehet a meg-
oldás (lámpás kereszteződés kb. 10 
MFt). A Hunyadi-Tábor utca keresz-
teződésében a közvilágítás, a gyalo-
gos átkelő helyek kialakítása megta-
lálható, így a lámpás kereszteződés 
kiépítése nem kerülne ekkora ösz-
szegbe (Dunakeszi Város 2018. évi 
költségvetése 6890 millió, így a ki-
vitelezés összege nem veszélyez-
teti a város működtetését). Elsődle-
ges szempont, hogy életeket ment-
sünk, biztonságosan közlekedhes-
sünk, melyhez nélkülözhetetlen a 
kereszteződés forgalomrend válto-
zása. Az előzőek érdekében a 03.29-
i Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére 
kértem a beterjesztést. A bizottsági 

ülésen érvelésem ellenére kérésem 
elutasításra került, a továbbiakban 
a sárgán villogó jelzőfény lehetősé-
gét vizsgálják. Utóbbit nem tartom 
jó megoldásnak, ezért az ülés elején 
a polgármester úrhoz fordultam, aki 
szintén támogatja a körforgalom ki-
építését. Nem kell tartani a keresz-
teződés kisebb mérete miatt, mivel 
kialakítható egy biztonságos és jól 
működő körforgalom. Nemcsak a 
közeli Ausztriában, hanem tőlünk 20 
km-re Vácott, kisebb átmérőjű kör-
forgalmak kerültek kiépítésre 

- A Zápolya-Bajtárs utca találkozá-
sánál, a Mányoki tér sarkán lévő ren-
dezetlen ingatlan megszüntetése ér-
dekében ismételten a Jogi Osztály-
hoz fordultam. Az ingatlan tulajdo-
nosát felszólították, kerítse körbe az 
ingatlant. Megkeresték a PMK Váci Já-
rási Hivatal Járási Építésügyi Hivata-
lát, mint hatáskörrel rendelkező szer-
vet a megkezdett, majd abbahagyott  
kivitelezés következményeként ki-
alakult, közvetlen baleset és életve-
szélyes állapot megszüntetése vé-
gett. A váci hatóság előzőleg az épü-
let felülvizsgálatára kötelezte a tu-
lajdonost az omlás és életveszélyes 
állapot haladéktalan megszünteté-
sére ill. jókarbantartási kötelezettség 
betartására

- Közös helyszíni bejárás során el-
lenőriztük a Klapka utcában, a Gör-
gey utca elejétől a Zápolyáig (töltés 
mellett) tartó szakaszt. A 2,5 méter 
széles járda építése várhatóan a nyár 
folyamán fog megtörténni  

-Csatornafedél mellett 5, vízak-
na 2, rácsos víznyelők szintén 3, míg 
kátyúk, úthibák, megsüllyedt asz-
falt helyreállítását összesen 29 címen 
kértem. Szükségessé vált a Zalán 
utca 8 db, Tábor utca 14 db, Hunya-
di úton 7 db és a Rákóczi úton 49 db 
úthiba megszüntetése (117 db fotó az 
illetékes felé)

- Az időjárás nem engedte, hogy 
időben elvégezzék a Tábor-Hunyadi 
utca sarkon történt csőtörés végle-
ges helyreállítását. Többszöri érdek-
lődésem ellenére végül 03. 28-án le-
aszfaltozták a 6 m2-es területet 

- A közvilágítási hibák helyreállítá-
sa: 1. Mátyás király utca 1/A 2.Rákó-
czi-Bajtárs utca sarok  

- Térfigyelő kamerák kihelyezésé-
nek kérelme a József-Rákóczi út sa-
roknál, mivel a környéken több be-
törés volt. A térfigyelő kameráknak a 
bűnözésben nagymértékben vissza-
tartó erejük van, melyet a bűnőzök 
elfogásában mért statisztikai számok 
igazolnak. Köszönöm a megkeresé-
sét a lakóknak 

- Rákóczi úti lakó jelezte, hogy is-
meretlen személyek az ingatlanja 
hátsószomszéd felőli Esze T. utcai ré-
szén betolakodót kergettek el. Saj-
nos ez megismétlődött, mely miatt 
rendőrségi feljelentést tettek. A gya-
koribb járőrözést kérik a Rákóczi út 
és a hátsó Esze T. utca környékén. Az 
előzőek megszüntetése érdekében 
Dr. Tóth Csaba ezredes úrhoz, Duna-
keszi Város rendőrkapitányához for-
dultam, aki másnap válasz e-mailjé-
ben a kért terület visszatérő rendőri 
ellenőrzését ígérte.

Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet 

képviselője  
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A Barátság úti lakótelepen élek fele-
ségemmel, és gyermekeink család-
jával, akikkel együtt, de jómagam 
egyedül is nap, mint nap járom a kör-
zetemet. Nagyon jó érzés találkozni 
az itt élő polgárokkal, akikkel gyakran 
beszélgetünk a „világ nagy dolgairól” 
és szűkebb pátriánk mindennapi éle-
téről. Személyesen is, de nem keve-
sen vannak, akik e-mailben is elújsá-
golják örömeiket, és természetesen 
megosztják velem ötleteiket, kérése-
iket is, vagy segítséget kérnek prob-
lémáik megoldásához. Többek kö-
zött a Folyam utcából azzal a kérés-
sel kerestek meg – ahol nagyon sok 
a kisgyermekes család, de idősebbek 
is élnek -, hogy helyezzünk el egy pa-
dot, és ültessünk néhány fát kényel-

mük, jobb közérzetük érdekében. Ké-
résük meghallgatásra talált, hiszen új 
fákat ültettünk és a régieket, az elszá-
radtakat pótoltuk.  Természetesen a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársai az igényelt padokat is 
kihelyezték, amit ezúton is köszönök 
Glasza Gábornak és csapatának lakó-
társaim nevében is. A Barátság út 28. 
számú épülettömbnél lévő kisjátszó-
térhez is elhelyeztünk egy padot. 

Örömmel írom le, hogy egy na-
gyon szép születésfával gazdagí-
tottuk a Szent István parkban lévő 
kis emlékparkunkat. Az új születés-
fa emléktáblája hamarosan elkészül, 
még ebben a hónapban kihelyezés-
re kerül, melyre felírjuk a körzetünk-
ben született gyermekek neveit. 

Nagy öröm számomra, hogy kezde-
ményezésemet a családok támogat-
ják, és immár közel kétszáz gyermek 
neve szerepel a születésfák mellett 
lévő emléktáblákon. A tavaszi idő-
szakban újítjuk fel a megrongálódott 
táblákat is. Nagyon szomorú vagyok, 
és rendkívül embertelen dolognak 
tartom, hogy ismeretlenek abban le-
lik örömüket, hogy megrongálják az 
újszülött gyermekek neveit büszkén 
hirdető emléktáblákat. Természete-
sen mindegyiket kijavítjuk, mert a 
jóízlést, a humanista gondolkodást 
nem győzheti le a brutalitás. 

Bizonyára mindannyian megta-
pasztalták, hogy valamennyiünk örö-
mére elkezdődött a Barátság út fel-
újítása, melynek időszakára lakótár-
saim türelmét kérem az városi önkor-
mányzat nevében is. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Kárpáti Zoltán: megkezdődtek 
a környezetszépítő és javító munkák

A Dunakeszi Polgár 
szerkesztősége 

a közelgő 
Anyák Napja 

alkalmából 
szeretettel köszönti 
az Édesanyákat!

Megkezdődött a Barátság út felújítása 
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Az iDei Városi kitüntetéseket és DíjAkAt március 29-én ünnePi testületi ülés keretében ADták át A 
Voke józseF AttilA műVelőDési közPontbAn. 

Átadták 
a városi kitüntetéseket

A megjelenteket – köztük 
Tuzson Bence országgyű-
lési képviselőt – Szabó  
Katalin, a programiroda 

vezetője köszöntötte. A Himnusz el-
éneklése után Dióssi Csaba polgár-
mester elnökletével, 12 egyhangú 
szavazással a képviselő-testület el-
fogadta az ünnepi ülés egyetlen na-
pirendi pontját, a kitüntetések át-
adását. Ezt követően a városvezető 
mondta el gondolatait.         

– Nagy tisztelettel köszöntök min-
den megjelentet, országgyűlési kép-
viselő urat, a képviselő-testület tag-
jait, díszpolgárainkat, kitüntetettje-
inket. Megtisztelő számomra, hogy 
én köszönthetem az elismerésben ré-
szesülőket. Önöket, akik odaadó, ál-
dozatos munkájukkal példát állíta-
nak mindannyiunk számára. Min-
den közösségnek, városunknak, Du-
nakeszinek is szüksége van olyan 
emberekre, akik élen járnak, akik 
mindig, minden körülmények kö-
zött fáradhatatlanul teszik a dolgu-
kat, s ezzel példát mutatnak a közös-
ség többi tagjának. A városért vég-
zett kiemelkedő munkásságukért 
tisztelet és megbecsülés illeti Önö-
ket. Dunakeszi Város Önkormány-
zatának és a város teljes lakosságá-
nak a nevében szeretném kifejezni 
hálánkat és nagyrabecsülésünket. 
Köszönjük, hogy fáradhatatlanul 
dolgoznak Dunakesziért és remé-
lem, még hosszú évekig városunk 
közösségének aktív tagjai marad-
nak. Munkásságukkal példát és út-

mutatást adnak valamennyiünknek.   
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola ta-
nárai – Bergl Noémi zongorán, Ju-
hász Terézia csellón és Dobai Sza-
bolcs hegedűn – Piazzola Tavasz 
című kompozícióját szólaltatták, 
meg, majd kezdetét vette az elisme-
rések átadása. 

Kitüntetésben 
és Díjban részesültek:

• Életmű Díj – Terbe Józsefné
• Dunakeszi Város Díszpolgára –   
   Sajdik Ferenc
• Dunakeszi Városért kitüntető cím 
   – Denke Emma
• Dunakeszi Városért plakett 
   – Dunakeszi Közüzemi 
   Nonprofit Kft.
• Dunakeszi Városi Közszolgálati 
   Díj – Glasza Gábor
• Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj – 
   Csomós Mihályné
• Dunakeszi Város Egészségügyéért 
   Dr. Bayer Emil Díj – Dr. Pál Miklós 
• Dunakeszi Városi Közművelődési 
   Díj – Farkas Pál
• Dunakeszi Város Sport Díja – 
   Nagy Bandor

Az elismeréseket Dióssi Csaba 
polgármester, Erdész Zoltán alpol-
gármester, a képviselő testület tag-
jai valamint Tuzson Bence adták át. 
A laudációkat Szabó Katalin olvasta 
fel. Denke Emma méltatását Bocsák 
István Károlyné képviselő asszony, 
Sajdik Ferenc laudációját Harangozó  

Katalin ismertette. Az elismerést a 
művész távollétében leányai, Saj-
dik Ildikó és Sajdik Zsuzsanna vet-
ték át. Sajdik Ferenc – akinek al-
kotásaiból kamara kiállítás nyílt a 
Magyarság Galériában – egy színes 
grafikát ajándékozott Dióssi Csa-
ba polgármesternek, és a városban 
élő Hubadúr (Street Gábor Huba) ze-
neszerző egy, a kitüntetettnek szóló 
dalt adott elő.

Az ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel fejeződött be, majd az ezt köve-
tő fogadáson Tuzson Bence mondott 
pohárköszöntőt: „Egy közösség ak-
kor válhat erőssé, ha mindig vannak 
olyanok, akik viszik a fáklyát. De kik 
lehetnek azok, akik egy közösséget 
vezetnek? Szükség van a tehetség-
re, a tudásra, az erőre és a kitartásra. 
De fáklyavivővé az válhat, aki tudja 
az irányt, hogy honnan hová akar el-
jutni”, mondta a képviselő, majd ar-
ról beszélt, hogy erős értékrend nél-
kül senki sem válhat egy közösség 
meghatározó személyiségévé. Duna-
kesziről szólva kiemelte, hogy a vá-
ros, ezekkel a kiemelkedő személyi-
ségekkel, példát tud mutatni. A dí-
jazottakkal válhat erős közösséggé 
a település, nélkülük ezt nem tudta 
volna elérni a városvezetés, sőt az or-
szág vezetése sem. Fejlődött a telepü-
lés infrastruktúrája, oktatása, kultú-
rája, sportja, hangsúlyozta. „Köszö-
nöm az önök munkáját”, mondta be-
fejezésül Tuzson Bence. 

Katona M. István
A szerző felvétele
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A DunAkeszi, Fóti és göDi görögkAtolikusok különlegesen széP, lélekemelő nAPként élték meg 2018. március 24-ét, 
Amikor kocsis FülöP, A hAjDúDorogi görögkAtolikus Főegyházmegye érsek-metroPolitájA ünnePélyes szertArtás 
keretében szentelte Fel A DunAkeszi egyházközség PArókiáját.

A város Kegyeleti parkjában két 
éve épült fel a görögkatolikusok 
temploma a Barátság úton, 
amelynek intézménye és szol-

gáltatása egy modern parókiával bővült az 
állam támogatásának köszönhetően. 

A templomban tartott ünnepélyes litur-
gia elején Dióssi Csaba köszöntötte az egy-
házi vezetőket, a görögkatolikus közös-
ség tagjait. Dunakeszi polgármestere elis-
meréssel beszélt a helyi közösség tagjairól, 
akik mások számára is példát mutatnak 
hitük megélésében és céljaik megvalósítá-
sában. Egy város erejét a közösségek ere-
je határozza meg – mondta elismeréssel 
a politikus. Dióssi Csaba a két éve emelt 
templom építésére, és a parókia felszente-
lésére utalva köszönettel a hangjában be-
szélt a számos helyről érkezett segítség-
ről, az önzetlen támogatókról. Külön kö-
szönetet mondott Tuzson Bencének, aki a 
város országgyűlési képviselőjeként segí-
tette az egyházközség céljainak megvalósí-
tását. Dunakeszi polgármestere gratulált a 
görögkatolikus gyülekezet tagjainak, akik 
tevékenységükkel hozzájárulnak Dunake-
szi egyházi-, közösségi, és társadalmi életé-
nek gazdagításához. 

A közel két órás ünnepélyes szertartást 
celebráló Kocsis Fülöp érsek-metropolita 
is elismeréssel beszélt a templomépítőkről, 
élükön Bubrik Miklós parókusról, és mind-
azokról, akik a parókia létrehozásában is 
aktívan közreműködtek. 

Napjainkban kevés hír szól arról – főleg 
a nagyvilágban -, hogy valahol templom 
vagy parókia épül – kezdte ünnepi beszé-

dét Tuzson Bence. – Önöknek volt hitük 
és erejük, hogy tégláról téglára megépítse-
nek egy templomot és egy parókiát. Ezek a 
téglák a hit kis darabjai, melyekből épülhet 
újra Európa hite.  

A város országgyűlési képviselője ki-
emelte: Ma a keresztény Európa a hitét 
kezdi elveszteni, melyre egykoron felépül-
tek Európa értékei, amit európai kultúrá-
nak nevezünk. 

– Egy utópisztikus kísérletnek vagyunk 
tanúi, amikor arra gondol Európa, hogy 
a hit nélkül megtartja értékeit, és az ér-
tékeire építve meg tudja tartani kultúrá-
ját.  Meggyőződésem, ha elveszítjük hitün-
ket, az enyészetté válik a ráépülő érték is, 
eltűnik a kultúra is. Nagy a felelősségünk 
– húzta alá Tuzson Bence, aki szerint az 
Európán kívüli keresztény közösségek az 
öreg kontinens keresztény közösségeinek 
mintáját követik, ami megmutatkozik pl. 
a születések alacsony számában is. Majd 
arra hívta fel a hallgatóság figyelmét: ha mi 

elveszítjük hitünket, kultúránkat, akkor az 
egyiptomi, a szíriai keresztények is elveszí-
tik hitüket és kultúrájukat. Ezért fontos az, 
hogy Dunakeszin ez a templom és a paró-
kia felépült, melyet egy új katolikus iskola 
megnyitása is követ a városban. Fóton ka-
tolikus óvoda és református óvoda, Csö-
mörön református templom épül, Veres-
egyház katolikus gimnáziumot létesít. 

Tuzson Bence ünnepi köszöntőjét így 
zárta: fontos, hogy épüljenek ezek az épü-
letek, melyeket, ha megtöltünk tartalom-
mal, akkor a hitünk is újra épül. - Ez a pa-
rókia megépült, és szolgálja az önök hitét. 
Erre a hitre van szükség ahhoz, hogy mi 
magyarok is meg tudjunk maradni, képe-
sek legyünk megőrizni saját kultúránkat. 

Bubrik Miklós parókus egy szép tör-
ténet elmesélésével azt érzékeltette, hogy 
a felszentelt parókia olyan „fészek” lesz, 
amely mindenki számára oltalmat és sze-
retetet nyújt. – Soha nem lesz gond, hogy 
ezt a házat és a templomot megtöltsük tar-
talommal, mert szerencsére ma már sokan 
vagyunk – mondta Tuzson Bence beszédé-
re utalva, akinek és a kormánynak köszö-
netet mondott, hogy a parókia építésének 
teljes költségét biztosították. 

A parókiát Kocsis Fülöp érsek, metropo-
lita szentelte fel, aki köszönetét fejezte ki, 
hogy a két éve épített templom után újabb 
közösségi létesítménnyel gyarapodott a 
dunakeszi görögkatolikusok egyházköz-
sége.   

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina 

FELSZENTELTÉK 
a görögkatolikus parókiát 

Az új parókia 
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Balatinecz Gábor, Serfőzőné Kozma Ilona, Szőke Nóra

A Fenti megállAPítást A DunAkeszi renDőrkAPitányság közlekeDés-
renDészeti osztály Vezetője jelentette ki A márciusi sAjtótájékoz-
tatón. serFőzőné kozmA ilonA AlezreDes A géPjárműVezetőktől Azt 
kéri, hogy VigyázzAnAk A kerékPárrAl és A motorrAl közlekeDőkre, 
A gyAlogosok biztonságA érDekében mérsékelt sebességgel közelít-
sék meg A gyAlogátkelőhelyeket. 

Rutinból vezetünk

A rendőrség aktuális havi 
sajtótájékoztatóját Szőke 
Nóra rendőr törzsőrmes-
ter nyitotta meg. Serfő-

zőné Kozma Ilona alezredes, a köz-
lekedésrendészeti osztály vezetője a 
közlekedési helyzet elemzéseként el-
mondta, hogy a közlekedési balese-
tek száma az elmúlt év azonos idő-
szakához viszonyítva nem változott, 
melyen belül azonban a gyalogosok 
sérelmére elkövetett balesetek ará-
nya emelkedő trendet mutat. Márci-
us elejéig Dunakeszin, Fóton és Gö-
dön összesen hét alkalommal történt 
sérüléses baleset gyalogátkelőhelyen. 
Az osztályvezető asszony kiemel-
te, hogy a szakmai elemzések során 
megállapították, mind a hét baleset 
más-más ok miatt következett be. 

Felhívta a gépjárművezetők figyel-
mét, hogy a gyalogátkelőhelyeket 
csak fokozott óvatossággal és mér-
sékelt, a KRESZ-ben meghatározott 

sebességgel közelítsék meg. A gya-
logosoktól körültekintést, nagyobb 
odafigyelést kért, és azt, hogy féktá-
volságon belül ne lépjenek a gépjár-
mű elé. „Vegyék fel a szemkontaktust 
a gépkocsivezetővel, hogy megadta-e 
az elsőbbséget” – javasolta Serfőzőné 
Kozma Ilona alezredes.

A közlekedésrendészeti osztály 
vezetője a rendőrség tapasztalata-
it megosztva azt hangsúlyozta, hogy 
„nagyon sokan rutinszerűen veze-
tünk, nehezen reagálunk az időjárá-
si viszonyok változásaira.” 

A kellemes, tavaszi évszaknak kö-
szönhetően megjelentek az utakon a 
kerékpárosok és a motorosok, akik 
biztonságára, védelmére hívta fel a 
gépjárművezetők figyelmét. - Külö-
nösen a kerékpárosokra figyeljünk, 
mert nekik nem kell KRESZ vizsgát 
tenniük, és sajnos sokan nem ismerik 
a közlekedési szabályokat – osztotta 
meg tapasztalatait a rendőrtiszt.  

Az M2-es bővítésével összefüg-
gésben kiemelte, hogy a közlekedők 
többsége betartja az előírt szabályo-
kat, ám az utóbbi hetekben több bal-
eset is történt, mert nem tartották be 
a követési távolságot. A reggeli csúcs-
időben a főváros irányába, míg dél-
után, 16-18 óra között Budapestről a 
Dunakanyar településeire tartó gép-
járművek sokasága miatt keletkezik 
torlódás. – Dunakeszi északi végénél 
egyre szűkül a kétsáv, ahol gyakran 
előfordulnak koccanásos balesetek – 
mondta Serfőzőné Kozma Ilona alez-
redes, a közlekedésrendészeti osztály 
vezetője. 

Balatinecz Gábor őrnagy, a nyomo-
zó alosztály megbízott vezetője ismer-
tette azt a felhívást, melyben ismeret-
len személy ellen folytatnak eljárást 
szeméremsértés vétségének gyanúja 
miatt, aki a fóti Sikátorpusztánál kö-
vette el tettét a feljelentőt zaklatva a 
buszmegállónál. A január 28-án tör-

tént szeméremsértés után az ismeret-
len férfi bordó színű, régebbi típu-
sú Ford Fiesta gépkocsival távozott a 
helyszínről. Az eljárás során megál-
lapítást nyert, hogy az ismeretlen el-
követő a helyszínen több alkalom-
mal, más-más időpontban követett el 
szeméremsértést, ahová nem mindig 
ugyanazzal a személygépjárművel ér-
kezett. Az elkövető személyleírása: kb 
165 cm magas, átlagos testalkatú, 30-
40 év körüli roma származású férfi.  
A rendőrség a sértettek, illetve azok 
jelentkezését kéri, akik cselekmény-
nyel vagy az elkövetővel kapcsolat-
ban információval rendelkeznek. Be-
jelentést a 112-es segélyhívón vagy a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 06-27-
341-055, illetve 06-27-341-402-es tele-
fonszámon, valamint a dunakeszirk@
pest.police.hu e-mail címen tehetnek.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Az első osztályos beirAtkozás iDőszAkA AlAtt A bárDos iskolábAn is nAgy A jöVés-menés, hiszen éVről éVre nöVek-
szik Az iskolábA beirAtkozni szánDékozó tAnulók létszámA. A múlt tiszteletét, A jelen megélését és A jöVő megte-
remtését neVelési céljául tűző iskolát szilágyi Ferencné igAzgAtó mutAttA be számunkrA.

Tehetséggondozás, sokszínűség 
és elfogadó környezet a Bárdos iskolában

Intézményünk Dunakeszi 
egyik legrégibb iskolája, 
közel 100 éve simul bele 
a régi MÁV-telep 20-as 

években épült „mézeskalács” 
házai közé. 

Az iskola főépületét az eltelt 
évek alatt bővítették, korszerű-
sítették, így ma már a kornak 
megfelelő, mégis tiszteletet pa-
rancsoló épületben tanulhat-
nak itt elsősorban felső tago-
zatos diákjaink. Alsó tagozatos 
osztályaink a 2011/2012-es tan-
évben vették birtokukba az ön-
kormányzat által felújított egy-
kori szakmunkásképző intézet 
épületét, ahol jelenleg 14 osz-
tály működik. Ebben a két épü-
letben tanul az iskola 726 diák-
ja 29 osztályban, 61 pedagógus 
irányításával. 

Iskolánk arculatát az ének-
zene és az angol nyelv emelt 
szintű oktatása határozza meg 
leginkább. 1971 óta tanítjuk 
emelt szinten az ének-zenét, 
mert hisszük és naponta ta-

pasztaljuk, hogy az ének-ze-
nei nevelés a gyerekek értelmi 
és érzelmi képességeire, szemé-
lyiségére egyaránt pozitív ha-
tással van. Szorosan kapcsoló-
dik hozzá a kórusmunka, ami-
ben jelentős sikereket mutat-
hatunk fel mind a Kicsinyek 
Kórusa, mind a felső tagozatos 
Cantemus kórus jóvoltából. 

Az angol nyelv emelt szintű 
oktatását az 5-8. évfolyamon 

1983-ban kezdtük el. A heti 5 
angol óra jó alapot nyújt a gye-
rekek számára a középiskolai 
továbbtanuláshoz és a nyelv-
vizsgához. Az emelt szintű an-
golnyelv-oktatás eredményes-
ségét kiváló megyei és országos 
versenyeredményeink, illetve 
nyelvvizsgát szerzett tanulóink 
is bizonyítják.

Mindkét terület kiemelt 
színtere tehetséggondozó 
munkánknak. 2013-ban ered-
ményes tehetséggondozó te-
vékenységünkért elnyertük 
az Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont címet, amit 2016-ban 
megújítottunk. Tehetséggon-
dozó munkánk az ének-zene és 
az angol nyelv mellett kiterjed 
a matematika-logika, a mozgás 
és sport, a drámajáték és a vi-

zuális kultúra, valamint a kéz-
művesség területeire is.

A környezettudatosságra, 
fenntarthatóságra nevelés szin-
tén kiemelt feladatunk, 2014-
ben iskolánk a magyarországi 
Ökoiskola hálózat tagja lett.

A gyerekek számára sokfé-
le és változatos tanórán kívü-
li programot biztosítunk, ame-
lyek élményszerűvé teszik az 
iskolai hétköznapokat. Kóru-
saink, énekes-hangszeres cso-
portjaink rendszeresen szere-
pelnek városi, területi, országos 
rendezvényeken, ünnepélyeken, 
minősítő hangversenyeken.  

Mint iskola, legfontosabb fel-
adatunk természetesen a min-
dennapi hatékony nevelő-okta-
tó munka, a ránk bízott gyer-
mekek optimális képesség-
fejlesztése, legyen szó egyéni 
fejlesztésről, felzárkóztatásról 
vagy tehetséggondozásról. Pe-
dagógusaink szaktudása, elhi-
vatottsága, lelkesedése ennek 
biztosítéka.

Az iskolába lépő gyerekek 
nagyon különbözőek, ezért a 
leendő első osztályok egyéni 
arculatával segítjük, hogy min-
denki megtalálja az egyénisé-
gének, érdeklődésének legin-
kább megfelelő területet.

Az emelt szintű ének-zenei 
osztályba jelentkezők az ének-
lés mellett furulyázni tanul-

nak és néptánc-oktatásban ré-
szesülnek. A „b” osztályban 
népi éneket, néptáncot, furu-
lyát tanulnak majd, és aki ked-
vet érez hozzá, elkezdhet cite-
rázni is. A „c” osztályosokra 
változatos sportélet vár, meg-
ismerkedhetnek többféle sport-
ággal (korfball, atlétika, stb.), 
a fiúk a futsalt, a lányok a mo-
derntáncot is választhatják. A 
„d” osztály iskolaotthonos jel-
legű rendben fog működni, a 
mindennapjaiba beépül a ma-
tematika-logika és a drámajá-
ték. Emellett ebben az osztály-
ban is lesz moderntánc oktatás.

Már első osztályban elkezd-
jük az idegen nyelv tanítását, a 
„zeneisek” a német, a többiek 
az angol nyelvvel fognak meg-
ismerkedni.

Valamennyi első osztá-
lyunkban természetesen a leg-
fontosabb pedagógiai felada-
tunk az alapozás, az olvasás, az 
írás, a számolás képességének 
kialakítása és fejlesztése. Ehhez 
nagy tapasztalattal rendelke-
ző tanítóink változatos, a gye-
rekek életkori sajátosságaihoz 
igazodó módszereket alkal-
maznak, aminek szerves része 
a játék, a mozgás, a tevékeny-
kedtetés. Mert szeretjük, ha a 
„bárdosos” gyerekek vidáman, 
mosolygósan élik meg az isko-
lás éveket.
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Költészet napja 2018

A diákokkal együtt mondta a verset 
Laczkovich Krisztina igazgató asszony és Dióssi Csaba polgármester 

„Harminckét éves lettem én – …”

A költészeté, mely visszate-
kintve műfaji szempont-
ból is irodalmunk rendkí-
vül gazdag tárháza. Balas-

si Bálinttól Csokonai Vitéz Mihályon, 
Vörösmarty Mihályig, Petőfi Sándortól 
Arany Jánoson át Ady Endréig, Babits 
Mihálytól Nagy Lászlóig sorolhatnánk 
még számtalan névvel azokat az alko-
tókat, akik műveikkel beleírták nevü-
ket a költészetünk aranykönyvébe. 

De mivégre a vers az olvasónak? 
Gyönyörködésre, töprengésre, felisme-
résre, továbbgondolásra, olyan szelle-
mi táplálékra, ami gazdagabbá teszi ér-
zelmeinket, erősíti gondolkodásunkat. 
De manapság, az agyontechnicizált vi-
lágunkban van-e még létjogosultsága a 
versnek? Az okostelefonok, az internet, 
a facebook világában figyelünk-e még 
egy szépen cizellált, tökéletesen meg-
formált szonettre? Persze, az iskolában, 
irodalomórákon a tanárok még bizo-
nyára mindent elkövetnek, hogy egy-
egy költemény értéke, értelme eljusson 
a diákokhoz. Ám azt már nem tudjuk, 
hogy ez az érték maradandóvá nemese-
dik-e, vagy tovaszáll, mint a léggömb? 

Ki-ki döntse el magában, kell-e a 
vers? Reméljük, kell! Mindenesetre 
Dunakeszin, a tanintézmények im-
már harmadik éve ünnepelték ezt a 
szép napot, – miként az országban 
sok helyütt – közös versmondással, 
ragyogó napsütéses időben a Fő té-
ren. Most is összegyűlt a diáksereg – 
ezúttal zömében a Dunakeszi Szent 
István Általános Iskola felső tagoza-
tosai, hogy közösen elmondják a Szü-

letésnapomra című költeményt. Ezút-
tal Deézsiné Telek Ágnes felső tagoza-
tos igazgatóhelyettes szervezte és lel-
kesítette a fiatalokat. Köszöntőjében 
Laczkovich Krisztina igazgató asz-
szony a vers, a költészet fontosságá-
ról beszélt, remélve, hogy a diákság 
gondolatvilágában helyet kap egy-egy 
szép költemény.

S aztán együttesen, értelmesen el-
hangzott a kiválasztott költemény, me-
lyet együtt mondott a diákokkal Dióssi 
Csaba polgármester is. S aztán ő és 
munkatársai az eseményt követően 
Smile palacsintával lepték meg a fiata-
lokat.  

Katona M. István
A szerző felvételei

A Fenti címből bizonyárA isme-
rősen cseng ez A Fél monDAt. 
s A FolytAtás: „meglePetés e 
költemény/csecse/becse:” igen 
józseF AttilA születésnAPom-
rA című Versének kezDő sorAi 
ezek. Azé A költőé, Aki 1905. 
áPrilis 11-én született, s ez A 
dátum 1964 ótA A mAgyAr költé-
szet napja. 
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Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY VALÓBAN A BARÁTAIRA 
FIGYELHESSEN, AMIKOR EGYÜTT VANNAK.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

ADÓBEVALLÁS
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március 20-án elkezDőD-
tek Az átAlAkítási, bőVíté-
si munkálAtok Az ősszel 
inDuló krisztus király ró-
mai katolikus általános 
iskolában. ez alkalomból 
március 27-én ünnePélyes 
keretek között álDottA 
meg A leenDő tAnintéz-
ményt Dr. beer miklós 
Váci megyésPüsPök.

A bensőséges han-
gulatú rendez-
vény jelentősé-
ge abban állt, 

hogy hetven éve nem volt 
Dunakeszin katolikus is-
kola s most ugyanabban 
az épületben kezdik el az 
oktatást, ahol egykor mű-
ködött felekezeti iskola. 
Mint ismeretes, itt volt a 
Szent István Általános Is-
kola, amelynek tantestüle-

te a múlt év őszétől új, im-
pozáns épületében kezdte 
el a tanítást.

Az ünnepségen megje-
lent Dióssi Csaba polgár-
mester, Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő, ál-
lamtitkár, Puskás Balázs, 

az Egyházmegyei Katoli-
kus Iskolák Főhatóságá-
nak főigazgató helyette-
se, Eich László Dunakeszi 
tankerületi igazgató, Sza-
bó József önkormányzati 
képviselő, Deézsiné Telek 
Ágnes, az iskola igazgatója, 
Szádoczky Károly, a Jézus 
Szíve templom plébánosa, 
Varga Tibor, a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimná-
zium nyugalmazott igaz-

gatója, aki eredményesen 
támogatja az iskola létre-
jöttét. Jelen voltak a leen-
dő iskolások, szüleik, s az 
építkezésen részt vevő dol-
gozók.    

Elsőként a Szent Erzsé-
bet Katolikus Óvoda nagy-

csoportos gyermekei, leen-
dő első osztályosok szép 
műsorát nézték meg a ven-
dégek. Dióssi Csaba pol-
gármester köszöntőjében 
méltatta az egyház, az ál-
lam és a város együttmű-
ködését. Dunakeszi már 
negyvenhétezres lakosú 
város, óriási a demográfi-
ai fejlődés, nagyon fontos 
az új iskola.

A püspök atya úgy fogal-
mazott, hogy Isten tervét 
kívánjuk beteljesíteni azért, 
hogy fény legyen az iskola. 
Megköszönte a város és az 
állam támogatását.

Tuzson Bence kiemel-
te, hogy hit nélkül nem lé-

tezhetnek értékek, a katoli-
kus iskola feladata pont az, 
hogy az ott tanuló gyerme-
kek, s a családok a hitükben 
és az értékeikben növeked-
jenek, mert így a társada-
lom építésében is eredmé-
nyen közreműködhetnek.

Végezetül a püspök atya 
megáldotta az ünnepé-
lyesen birtokba vett in-
tézményt, a gyermekeket, 
szülőket, pedagógusokat, 
a kivitelezőket és minden 
támogatót. 

Katona M. István
Fotó: www.sites.

google.com/view/ 
dunakeszi/főoldal  

és archív 

Püspöki áldás

Egyház és oktatásügyi 
sikertörténet: új iskola született 

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
áldotta meg az intézményt

A leendő első 
osztályosok 

szép műsorral 
köszöntötték 
a felnőtteket
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Válasszunk óvodát! 
De hogyan?
Az óVoDAVálAsztás több tényezős FolyAmAt, Ahol rengeteg szemPontot kell mérlegelni – ebben 
segítenek A VArázshíD tAnoDA PeDAgógusAi. kArDos éVA, A tAnoDA AlAPítójánAk és A kincsem sziget 
óVoDA FenntArtójánAk interjújA.

- Egyetértetek azzal a kijelentéssel, 
hogy az óvodaválasztásnál csak a pe-
dagógus személye számít?

Pósa Ildikó, tanító: - Meghatáro-
zó a pedagógus személye, ezen kívül 
azonban fontos szempont az óvoda 
felszereltsége, összetétele, étkeztetés-
nél figyelembe vesz-e egyéni igénye-
ket és nem utolsósorban nagyon so-
kat számít, hogy milyen az intézmény 
pedagógiai programja. Ez utóbbi a 
Tanodában kiemelt szerepet kap.

Kerekes Fruzsina, óvodapedagó-
gus: - Persze, fontos a pedagógus sze-
mélyisége, hiszen a gyerekek a napjuk 
nagy részét velünk töltik, ugyanak-
kor még ennél is lényegesebbnek tar-
tom, hogy az óvoda és a család értékei 
megegyezzenek, hiszen így válik a ne-
velés közössé. 

- Mit felelnétek, ha egy szülő garan-
ciát kérne tőled a Tanoda sikeréről?  

Izsóf Anita Ditta, óvodapedagó-
gus: - Amellett, hogy csoportos és 
egyéni foglalkozások keretében min-
den héten más témát dolgozunk fel, a 
szabad játék lehetőségét is megadjuk 
a gyerekek számára. Ez az arany kö-
zépút biztosítja a gyerekek kiegyen-
súlyozottságát és így a Tanoda sike-
rét.

P. I.: - Tanodánk 2017 szeptembe-
rében indult szülői igényekre reagál-
va. A gyerekek szeptember óta óriá-
si fejlődésen mentek keresztül: óvo-
dásokból igazi, iskolára érett lurkók-
ká váltak mind a pedagógusok, mind 
pedig a szülők megelégedésére.

K. F.: - A mai világban garanciát 
vállalni valamire nagy felelősség. He-
lyette a tapasztalataimat tudom el-
mondani. Elképesztő a fejlődés és a 
változás a csoportban, köszönhető-
en a Tanoda jól kidolgozott program-
jának.

- Visszatérve az előző kérdésre. Ti, 
pedagógusok nem voltatok szkeptiku-
sok, amikor a Tanoda elindult? Nem 
voltak kétségeitek a működéssel kap-
csolatban?

P. I.: - Nem voltak kétségeim, mi-
vel a Tanoda egy olyan hiánypótló, 
innovatív kezdeményezés az oktatás-

ban, aminek a bevezetésével minden-
ki nyer: gyermek, szülő, tanító egy-
aránt. 

I. A. D.: - Kétségeim egyáltalán 
nem voltak, inkább az izgalom volt 
meghatározó. Aggódtam, hogy tet-
szeni fog-e a gyerekeknek a csoport-
szoba, hogy biztonságban érzik-e ma-
gukat majd, elfogadnak-e minket, pe-
dagógusokat. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy kár volt aggódni.

- A Tanoda jelenleg 18 fővel műkö-
dik. Az egy emberre hat főt jelent. Ho-
gyan tudjátok biztosítani a gyerekek 
számára a megfelelő törődést?

K. F.: - Nagy átfedésben dolgozunk 
egymással, mind a foglalkozásokon, 
mind a gondozásban pont azért, hogy 
egymást segítsük. 

I. A. D.: - Igen, a Tanoda valóban 
18 fős, mi egységben és folyamatos 
összhangban dolgozunk, ez a kulcsa 
annak, hogy a gyerekek minőségi tö-
rődésben részesüljenek.

- Ki az, aki rajtatok kívül még részt 
vesz a csoport életében? 

K. F.: - Angol-magyar óvodaként 
kiemelném a „mi” Márti néninket, 
aki a napi angol foglalkozásokat tart-
ja nálunk, illetve Judit nénit is, aki 
a gyermekek logopédiai fejlesztését 
végzi. 

P. I.: - Az egészséges életmódra ne-
velés, ezen belül is a mozgás a Tano-
da életében kiemelt szerepet kap. A 
KELLYS Kids foglalkozások kere-
tében a gyerekek komplex gerinc-, 

és vázizom erősítő tornán vehetnek 
részt, emellett vízi mozgásfejlesztésre 
és futsal edzésre is járnak. Az edző-
ink munkája ilyen szempontból meg-
határozó.

I. A. D.: - A dadus nénink, Ani-
kó munkáját említeném, aki, ha kell 
háttérbe húzódva segít nekünk, de ha 
szükség van rá, azonnal ott terem. 

- Az iskola-előkészítő pedagógiai 
programja összetett és sokoldalú. Sze-
rintetek miben rejlik a legfőbb erőssé-
getek?

P. I.: - Mindannyian, akik együtt 
dolgozunk a program sikerességéért 
magas szakmai elvárásokat támasz-
tottunk magunkkal szemben, a leg-
nagyobb elismerés mégis a gyerekek 
szeretete. Ezek szerint jól csináljuk, 
amit csinálunk.

K. F.: - Nehéz egy dolgot kiemel-
ni, mert pont az összetett és sokolda-
lú program miatt egyedi, amit csiná-
lunk. Ha mégis mondanom kellene 
valamit, a projektmódszert, a komp-
lex foglalkozásokat és a bontott cso-
portokat említeném, hiszen így még 
jobban tudunk a gyerekekre figyel-
ni, akik a törődést kedvességgel há-
lálják meg.

I. A. D.: - A projektmódszernek kö-
szönhetően a témákat heti bontásban 
dolgozzuk fel, vagyis a gyerekek egy 
témakörben még mélyebb ismerete-
ket tudnak szerezni, méghozzá ta-
pasztalás útján – az ő sikerélményük 
és lelkesedésük minket is felvillanyoz 
és boldoggá tesz.
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Szakáll Lászlóné 
színes előadásban 

ismertette 
Dunakeszi 

és a Helytörténeti 
Gyűjtemény értékeit 

izgAlmAs, érDekes és nem utolsósorbAn tAnulságos iDőutAzás résztVeVői lehettek március 13-án A széchenyi 
istván általános iskola negyedik osztályos tanulói. A tAnintézményben e nAPon zAjló széchenyi nAPok kere-
tében Felkeresték A réVész istVán helytörténeti gyűjteményt, hogy megismerkeDjenek telePülésünk múltjá-
VAl Az itt őrzött relikViák segítségéVel.

A kezdeményezés Cservid 
Ildikó tanítónő, a 4.b. osz-
tályfőnöke nevéhez kö-
tődik. – Úgy vettük ész-

re, hogy a gyerekek többsége nem is-
meri a település történetét, múltját. 
Fontosnak tartom, hogy tudják, hol 
élnek, honnan hová fejlődött város-
unk. A kezdeményezésnek a gyere-
kek örültek, kiderült, hogy még nem 
jártak a gyűjteményben. Dr. Kerekes 
Dóra történész, a gyűjtemény veze-
tője is jól fogadta kérésemet, így hát 
a három negyedik osztállyal eljöt-
tünk. Tanító társammal, Papp Krisz-
tina tanítónővel hoztam el az osztá-
lyomat, az a. osztályt Győző Ágnes és 
Nagy Mária, a c. osztályt Makkainé 
File Edit és Kertészné Láda Bernadett 
tanítónők kísérték el. 

A tanulókat a bejáratnál Szakáll 
Lászlóné Lujzi néni, a gyűjtemény 
létrehozója és dr. Kerekes Dóra fo-
gadták. Lujzi néni a kihelyezett tab-
lókon látható korabeli fotók segítsé-
gével beszélt a hajdani országos hírű 
paradicsomtermesztés jelentőségé-
ről. A gyűjtemény belső tereiben az 
egykori iskolai felszerelésekkel – pa-
latáblával, lúdtollal, tintás tollal, ko-
rabeli olvasókönyvvel és egyéb tár-
gyakkal – ismerkedve alkothat-
tak képet a korabeli iskolai életről. 
Majd megcsodálhatták az üvegvit-
rinekben lévő felöltöztetett babákat, 
s hallhattak az esküvői szokásokról. 

Néhány leány felpróbálhatta a neve-
zetes rezgős menyasszonyi koszorút. 
Végül megnézték a konyhai berende-
zéseket, köztük a különleges csikó-
tűzhelyt, régi szódásüvegeket, egyéb 
eszközöket. Sokan közülük például 
azzal sem voltak tisztában, mire is 
használták egykor a lavórt. 

A gyerekek nagy figyelemmel kö-
vették a bemutatót, sokan közü-
lük jegyzeteket is készítettek, azért 
is, mert visszatérve az iskolába, fel-
adatlap várta őket a látottakat fel-
idéző kérdésekkel. Ennek célja kizá-
rólag az ismeretek felfrissítése volt, 

rangsor és osztályzás nélkül. Többe-
ket megkérdeztem az élményeikről, 
mindenkinek tetszett a bemutató s jó 
volt, hogy eljöhettek.

– Örültem az iskola kezdeménye-
zésének, mert a terveinkben is szere-
pel a diákok fogadása, bár ehhez ha-
sonlóak korábban is voltak – mond-
ta kérdésünkre a gyűjtemény vezető-
je. – A feladatsor kitöltése mellett azt 
is kértük a gyerekektől, hogy akinek 
kedve van, készítsen egy Facebook 
oldalt egy, az 1890-es években szüle-
tett gyereket „kitalálva”, hogy ő mi-
lyen bejegyzéseket tenne önmagáról 
s a korabeli településről.

Megtudtam még, hogy készül egy 
Helytörténeti Mesekönyv óvodások-
nak. A történeteket és az illusztráció-
kat óvónők írják-rajzolják. A történe-
tekben a város nevezetes helyszíneit 
jelenítik meg a Fő tértől a lóverseny-
pályáig, a Szent Mihály templomtól a 
Járműjavítóig. A könyv szeptember-
re elkészül és az Önkormányzat tá-
mogatásával minden óvodás kap be-
lőle. Fóton és Szentendrén már van 
ilyen, ideje, hogy a mi gyerekeinknek 
is legyen hasonló, fogalmazott Kere-
kes Dóra, s mindehhez hozzátette: – 
Tervezzük, hogy ott leszünk az idei 
majálison és gyermeknapon. Kivisz-
szük a tablóinkat és az érdeklődő 
gyermekes családoknak a már elké-
szült mesékből felolvasást is tartunk.       

Katona M. István
A szerző felvételei

Találkozás a múlttal 
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Április 20-22. csütörtök-
vasárnap 10-18 óráig

„Kockashow”
Lego kiállítás

Jegyárak:
2.300.-Ft (családi-4 fő)

500.-Ft (csoportos)
1.000.-Ft (felnőtt)
600.-Ft (gyerek)

Április 25. szerda 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház:

Badár Sándor és a Szomszédnéni 
Produkciós Iroda
Jegyár: 2.900.-Ft

Április 28. szombat 9-13 óráig
Bababörze

Április 29. vasárnap 
14-18 óráig

Papagáj kiállítás

Május 7. hétfő 18 óra
Nyitott Akadémia:

„Jól értem a gyerekemet?”
Vekerdy Tamás előadása

Jegyár: 2.400.-Ft

Május 17. csütörtök 18 óra
A Bárdos Lajos Általános Iskola 

gálaműsora

Május 26. szombat
Pest megyei Fúvószenekari Találkozó

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

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

programajánló

A Dunakeszi Evangélikus Gyülekezet
szeretettel meghívja

2018. április 22-én, vasárnap délután 5 órakor
a dunakeszi evangélikus templom (Verseny u. 2.)

alagsori gyülekezeti termében tartandó 
szeretetvendégségére, amelyen Fráter Erzsébet,

a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert kurátora tart 
vetített képes előadást 

A Biblia növényei címmel.

A belépés ingyenes, 
adományokat köszönettel fogadunk.



22 Dunakeszi PolgárDunakeszi PolgárDunakeszi Polgár

minDenki, Aki Akár gyAlogosAn Akár bicikliVel járjA be  
A DunAkeszi-göDi-Váci DunA-PArtot bizonyárA észreVette, hogy 
A korábbAn létező FAntAsztikus mADárPArADicsom ismét egyre 
több Fészkelő, illetVe Vonuló mADárrAl örVenDezteti meg A ter-
mészetkeDVelőket.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Bör-
zsönyi Helyi Csoportja 1975-
óta munkálkodik a Börzsöny, 

a Naszály és a Nyugat-Cserhát termé-
szeti értékeinek, ezen belül is elsősor-
ban a vadon élő madarak védelmében. 
A csoportot királyréti erdészek alapítot-
ták, akik felismerték, hogy az erdő, a ter-
mészet védelme nem történhet a civil la-
kosság bevonása nélkül. A szemléletvál-
tozást jól jelezte, hogy Brellos Tamás és 
Homoki Nagy István 1981-ben megszer-
vezték az első madarász tábort, amely ké-
sőbb Terbe Józsefné, Csöpi néni vezeté-
sével működött tovább. Azóta már több 
ezer felső tagozatos gyermek vett részt a 
nyári táborok programjain. Sokukból lett 
hivatásos természetvédő, erdész, vagy bi-
ológia tanár, de a legszebb bizonyítéka a 
sikerességnek, amikor a rég volt táboro-
zó, mint szülő hozza gyermekét a legen-
dás táborba.

Természetvédelmi tevékenységünk 
kiterjedése magával hozta, hogy a cso-
port tagjai 2004 évben létrehozták Du-
nakeszi székhellyel a Börzsöny Termé-
szet és Környezetvédelmi Közhasznú 
Alapítványt, amely számos természet-
védelmi vagy ismeretterjesztő program 
megvalósulását segíti a régióban.

A csoport önkénteseinek egyik fő te-
vékenysége az odúprogramban való 
részvétel. Nagy Csaba szervezésében 33 
telepünkön ezernél több madárodút ke-

zelünk rendszeresen. Erre leginkább a 
fiatal erdőkben van szükség, ahol a fák 
még nem alkalmasak harkályok által 
vájt természetes odúk képződésére, pe-
dig az erdőnek itt is szüksége lenne a 
madarak segítségére. Madarászaink 2-3 
hetente végigjárják az odútelepeket és a 
terepnaplóban feljegyzik tapasztaltakat. 
Az eredmények egy országos adatbázis-
ba kerülnek, melyből nem csak az állo-
mány változásokat lehet figyelemmel kí-
sérni, de a természet romló, vagy javuló 
állapotát is hűen tükrözik.

Dr. Kertész Péter tagtársunk foglalko-
zik a sérülten kézre került vadonélő álla-
tok mentésével. Évente 30-50 állat - nem 
csak madár - kerül hozzá, ezek nagy részét 
gyógyultan engedjük szabadon. A nem 

gyógyítható állatok méltó elhelyezéséről 
és további sorsáról is gondoskodunk. 

Sajnos a jó szándék bizonyos esetek-
ben rossz dolgot eredményez: az erdő-
ben, vagy mezőn bandukoló sünöket 
például nem kell "megmenteni", ők ott 
élnek, ott nevelik kicsinyeiket. A fekete 
rigó fiókái röpképességük elérése előtt 
kiugrálnak a fészkükből, de ez is termé-
szetes folyamat, a szülők a földön még 
hetekig etetik és védelmezik őket.

Az egyik legizgalmasabb tevékenység 
a felmérőké. Fokozottan védett, igen rit-
ka állatok után kutatunk, csodálatos er-
dei környezetben figyelhetjük meg éle-
tüket. Ilyen többek között a fekete gólya, 
melyek fiókáit évről-évre színes gyűrűk-
kel jelöljük meg. A börzsönyi fekete gó-
lyák többször távcső elé kerültek már Iz-
raelben, a fő vonulási útvonalukon Afri-
ka felé, de Gibraltárnál, Hollandiában, 

sőt Skóciában is találkoztak már velük. 
Persze ez fordítva is működik: egy Szer-
biában kelt fekete gólya sikeresen alapí-
tott családot a Börzsönyben és párjával 
két fiókát is felneveltek.

Igen ritka és nemes állatok a vadmacs-
ka és a hiúz. Ezeket, rejtőzködő életmód-
juk miatt még a szakemberek sem láthat-
ják, többnyire csak hóba írt nyomaikkal 
találkozhatunk. Ilyenkor hívjuk segítsé-
gül a modern technikát. Alapítványunk 
kameracsapdái minden előttük elhala-
dó állatot lefényképeznek, és jellegzetes-
ségeik alapján azonosítani tudjuk őket.

Önkénteseink iskolákban, óvodákban 
tartanak bemutatókat, előadásokat, de a 
természetvédelem jeles napjain ismeret-
terjesztő kirándulásokat, erdő takarítá-

sokat is szervezünk. Jelenleg a Dunake-
szi önkormányzattal közösen egy Duna-
parti madártani tanösvény kialakításán 
dolgozunk.

Ha Ön is érdeklődik a madarak és a 
természet iránt, szívesen látjuk prog-
ramjainkon, melyeket honlapunkon kí-
sérhet figyelemmel.

A természet iránt érdeklődő felső ta-
gozatos gyermekeket várjuk madarász 
táborainkba!

Tevékenységünkről itt informálódhat: 
www.borzsony.org.

Ha egyetért céljainkkal, de körülmé-
nyei, vagy ideje nem engedi, hogy részt 
vegyen a programjainkban, segítse 
munkánkat adója 1%-ával!

A Börzsöny Alapítvány adószáma: 
18702862-1-13

Vigyázzunk együtt a jövőnkre!
Cserép György

Nézz körül 
és látod a csodát… 

Madárodú 
kihelyezése 
a dunakeszi 

Duna-parton
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Végre itt A jó iDő, és ezzel együtt megkezDőDik 
A Városi szAbADtéri események sorA. hAgyomá-
nyAinkhoz híVen iDén is A kAtonADomb AD ott-
hont az áPrilis 30-án megrenDezésre kerülő 
renDőr-és kAtAsztróFAVéDelmi nAPnAk, VAlA-
mint a május 1-i majálisnak.

Me g t i sz te l te té s , 
hogy az elő-
ző évekhez ha-
sonlóan, idén is 

mi szervezhetjük a Rendőr-
és Katasztrófavédelmi Napot. 
Érdemes április 30-án a Kato-
nadombra látogatni, ugyanis 
aznap betekintést nyerhetünk 
a rendőrök, tűzoltók, bűn-
ügyi helyszínelők titokzatos 
és izgalmakkal teli munkájá-
nak világába. 

Egész nap színpadi progra-
mokkal, bemutatókkal és elő-
adásokkal várjuk az érdeklő-
dőket, többek között rendőr-
motoros bemutatóval, közle-
kedési baleseti szimulációval, 
rajzversennyel és bűnügyi 
kutyás bemutatóval is készü-
lünk. Fellépnek a Tűzoltó Ze-
nekar és a Gyáli fúvósok, va-
lamint a Fekete lakkcipők – 

Komár László emlékzenekar, 
továbbá ingyenes ugrálóvárat 
is biztosítunk. 

Május elsején pedig a ha-
gyományos majális sportos 
köntösbe bújik, bemutatkoz-
nak a városi Sportegyesület 
szakosztályai és más egye-
sület, így számos különböző 
sport kipróbálására nyílik le-
hetősége a Katonadombra lá-
togatóknak. Természetesen 
majálisi hangulatból nem lesz 
hiány, étel-ital, körhinták, 
ingyenes ugrálóvár, színpa-
di és egyéb izgalmas progra-
mok várnak kicsiket, nagyo-
kat egyaránt, a nap végén pe-
dig a V-Tech és Csordás Tibi 
zenél nekünk! 

Szeretettel várunk min-
denkit április 30-án és május 
1-jén a Katonadombra! 

Rendőrnap és Sportmajális 
a Katonadombon

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

Üzletünkbe önállóan dolgozni tudó, szakmáját 
szerető virágkötő munkatársat keresünk!
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Tévé-, internet- és telefonszolgáltatások értékesítése  
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

Invitel Nap: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.  
Minden hétfőn 13:00-19:00 között

Értékesítőnk, Magda István a +36 20/211-2360-as telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Nap Dunakeszin

invitel.hu

tavaly juhász Péter – Aki 2005 ótA tArt előADásokAt Városunk iskoláibAn A 
Problémás gyerekekről, A Velük VAló bánásmóDról – egyéni kAtegóriábAn, 
A csAláDokért Végzett szociális munkájáért kAPott jószolgálAt-DíjAt. ez-
zel Az elismeréssel AzokAt A szociális területeken teVékenykeDő ProFesz-
szionális és önkéntes segítőket ismerik el, Akik álDozAtos és PélDAértékű 
munkájukkAl sokAt tesznek A hátrányos helyzetű társADAlmi rétegekért. 
hA VAlAki, hát juhász Péter, A buDAPesti jAVítóintézet igAzgAtójA megérDe-
melte ezt. tAlán ennél is többet érDemelne.

Immár idén lesz a 13. éve annak, hogy Ju-
hász Péter Dunakeszin is elkezdte a ma-
gatartászavaros és drogproblémás gyer-
mekek életére egyfajta megoldást kínáló 

programjával kapcsolatos előadásait. Hosszú 
évekig kizárólag a Radnótiban tartott előadást, 
külön vagy együtt gyerekeknek, pedagógusok-
nak és szülőknek. A város vezetése is felismerte 
ezen előadások hasznosságát, így pár éve már 
Dunakeszi valamennyi iskolájába elmegy, aho-
va hívják. És hívják, mint legutóbb április 12-
én, csütörtökön, amikor a Szent István Általá-
nos Iskola pedagógusaival találkozott.

„Nagyon érdekes ez a szakterület, szerin-
tem nem sokan gondolnák azt, hogy amikor 
1998-ban egy kutatás vezetőjeként azzal kellett 

szembesülnöm, hogy a gyerekek éppen az ak-
kor nagyon divatos preventációs program kere-
tein belül találkoztak a drog és az alkohol okoz-
ta problémákkal, és ez egyúttal a figyelmüket is 
felhívta a kábítószerekre és az alkoholra. Ekkor 
határoztuk el, hogy egy olyan programot ho-
zunk létre, amely úgy segíti a megelőzést, hogy 
a gyerek és az előadó között kapcsolat is legyen, 
hogy a bajba került fiatal valakihez fordulni 
tudjon a gondjával” – árulta el lapunknak Ju-
hász Péter, a Budapesti Javítóintézet igazgatója. 

A szakember elmondta, nemcsak előadáso-
kat vállal, ha van rá igény, akkor természete-
sen egyénileg is foglalkozik gyerekekkel, vala-
mint a családjukkal, mert azt vallja, mindig azt 
kell minél hamarabb megtalálni, ami az egész 

tünetet kiváltja, valamint ezt a hátteret segíti 
megoldani. Ha ez megvan, akkor nagy az esé-
lye annak, hogy a fiatal visszatalál oda, amit a 
helyes útnak tartunk.

„Bőven kapunk visszajelzést azzal kapcso-
latban, hogy igenis van értelme a programunk-
nak, hiszen rengeteg gyereket sikerült már visz-
szavezetnünk a családjukba, ahonnan előzőleg 
menekültek, és az esetek nagy részében a dro-
gokhoz és az alkoholhoz menekültek. Persze 
senki se a csodát várja csak, azért bizony tenni 
is kell!” – fogalmazott a tavaly Jószolgálat-díjat 
kapó Juhász Péter. M. L.

 „Senki se várja a csodát, 
azért tenni kell!”
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A Békési Renault Márkakereskedés 
a fóti telephelyére munkatársakat keres:

AUTÓMOSÓ munkakörbe:
Feltétel: B kategóriás jogosítvány,

AUTÓSZERELŐ munkakörbe:
Feltétel: szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány
Szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Kiemelkedő fizetési lehetőség, magas szintű technológiai 
továbbképzést biztosítunk.

Jelentkezni lehet: Nargangné Békési Szilviánál.
06-209-770 0310  vagy Önéletrajza elküldésével: 
bekesi.szilvia @bekesi.hu címen

Vendégünk volt Joshi Bharat 

ApróHIrDETÉS
• NÉMETTANÍTÁST vállal diplomás tanár 
sok éves tanítási tapasztalattal alapfoktól 
felsőfokig: felkészítés felvételire, érettségi-
re, nyelvvizsgára, beszédkészség fejlesz-
tése, passzív nyelvtudás felfrissítése. Tel.: 
+36-20/330-6620.

2018. Február 26-án A DunA összeFűz nemzetiségek klubjA 
meghíVásárA DunAkeszire látogAtott joshi bhArAt.

Joshi Bharat igen színes, vi-
dám történetekben gazdag 

előadással mutatta be Indiát. 
Saját gyermekkora és felnőtté 
válása kapcsán megismerhet-
tük az indiai életet, az indiai 
gyermek és serdülőkort, vala-
mint a népszokásokat, hagyo-
mányokat. Bevezetést kaptunk 
az indiai mítoszvilágba, a val-
lás alapjaiba, szépségébe, a 
mindennapi életben betöltött 
szerepébe. Megismertük, mi-
ként lett Joshi Bharat az eltelt 
38 év alatt indiai emberből ma-
gyar ember úgy, hogy gyökere-
itől nem távolodott el.

A közel két órás kötetlen be-

szélgetés közelebb hozta hoz-
zánk ezt a távoli országot, so-
kunk számára titokzatos vilá-
gát. 

Köszönjük Joshi Bharatnak 
ezt a szép, tartalmas estét!

Éberling József
a Összefűz Nemzetiségek  

Klubja klubvezető
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FAntAsztikus sikert ArAttAk Az sVse kemPósAi A március Végén megrenDezett VilágbAjnokságon. A klub hAt Ver-
senyzője összesen 15 érmet szerzett, melyből 4 ArAny, 4 ezüst és 7 bronz. Flórián ilonA, csonkA máté, gyökeri no-
émi és seres AnDrás DáViD szerzett sAját kAtegóriájábAn és korosztályábAn VilágbAjnoki címet. A PortugáliábAn, 
cAlDAs De rAinhA-bAn került megrenDezésre A 8. WorlD All-styles VilágbAjnokságon 39 ország több mint 2000 Ver-
senyzője mutAttA be A tuDását.

Négy vb-aranyat szereztek kempósaink

A harcművészeti sportág, a kempo 
legnagyobb idei nemzetközi 
versenyét rendezték meg márci-
us 21-25 között Portugáliában, 

Caldas De Rainha-ban, ahol a 8. World 
All-Styles világbajnokság küzdelmeire ke-
rült sor. A viadal nagyságát mutatja, hogy 
39 ország több mint 2000 versenyzője 6318 
nevezést adott le a különböző versenyszá-
mokban.  Az SVSE kempósai 6 fővel vettek 
részt a magyar válogatottban.

„Csapatunknak ez volt az első külföldi 
megmérettetése, amelyre több szülő is el-
kísérte a gyermekét. Lisszaboni megérke-
zésünket követő napon még volt időnk egy 
kis kikapcsolódásra, így tettünk egy ki-
rándulást Nazaréba, ahol az Atlanti Óce-
án hullámaiban gyönyörködhettünk, és a 
merészebbek még térdig meg is mártóztak 
benne. Ellátogattunk a helyi piacra, ahol 
óriási kínálatot láthattunk a "tenger gyü-
mölcseiből". Így aztán nem csoda, hogy 
egy helyi étteremben meg is kóstoltuk azo-
kat” – elevenítette fel a kiérkezést köve-
tő időszakot Verók Péter, az SVSE meste-
re, aki szintén indult a világbajnokságon, 
mégpedig a 40 éven felüliek kategóriájá-
ban.

A második napon is folytatták a környék 
felfedezését, és megtekintették Óbidos ne-
vezetességeit, majd innen Foz do Arelho-
ba az óceánhoz tettek egy kirándulást. Ám 
ezzel véget is ért számukra a turistaszezon, 
ugyanis elkezdődtek a világbajnoki küz-
delmek. Mégpedig reggeltől estig egy ha-
talmas sportcsarnokban, ahol 15 tatamin, 
1 ringben és 1 ketrecben folytak a küzdel-
mek. Az SVSE versenyzői remekeltek, hi-
szen a klub hat versenyzője összesen 15 ér-
met szerzett:  4 arany (Flórián Ilona, Cson-
ka Máté, Gyökeri Noémi és Seres András 
Dávid), 4 ezüst és 7 bronz lett a vége, amit 
több, értékes helyezés egészített ki.

„Nagyon büszke vagyok a tanítványa-
imra, hiszen minden reményünket felül-
múlóan szerepeltek a világbajnokságon. A 
rengeteg munka beérett, láthatta minden-
ki, a sikerhez sokat kell edzeni, de meg is 
van az eredménye. Külön köszönöm a szü-
lőknek az általuk nyújtott erkölcsi és anya-
gi támogatást, hiszen a részvétel nem cse-
kély költségét önerőből kellett előterem-
tenünk” – tette hozzá Verók Péter, aki 
három 4. helyet szerzett a Mesterek ver-
sengésében.

M. L.

Eredmények
Flórián Ilona

Light WAC küzdelem, nő, 19-35 év, -55 kg 
II. hely,

Low WAC küzdelem, nő, 19-35 év, -60 kg 
III. hely,

Pusztakezes Soft Formagyakorlat, nő, 
30-39 év, haladó, I. hely,

Pusztakezes Hard Formagyakorlat, nő, 
30-39 év, haladó, IV. hely,

Fegyveres Soft Formagyakorlat, nő, 
30-39 év, Mester, IV. hely.

Fegyveres Hard Formagyakorlat, nő, 
30-39 év, haladó, II. hely.

Csonka Máté
Semi WAC küzdelem, férfi, 11-13 év, -45 kg, 

II. hely,
Gi Submission, férfi, 11-13 év, -46 kg, 

I. hely.

Csonka Tamás
Semi WAC Küzdelem, férfi, 41-50 év, 

-84 kg, III. hely,
Light WAC Küzdelem, férfi, 41-50 év, 

-84 kg, III. hely,
Pusztakezes Formagyakorlat, férfi, +40 év, 

Mester, V. hely.

Gyökeri Noémi Éva
Knockdown Küzdelem, nő, 16-29 év, 

-60 kg, II. hely,
Gi Submission, nő, 16-17 év, -56 kg, I. hely,
Pusztakezes Formagyakorlat, nő, 16-17 év, 

haladó, III. hely,
Fegyveres Formagyakorlat nő, 16-17 év, 

haladó, III. hely.

Seres András Dávid
Semi WAC Küzdelem férfi, 8-10 év, +40 kg, 

III. hely,
Light K WAC Küzdelem, férfi, 8-10 év, 

+40 kg, III. hely,
Gi Submission férfi, 8-10 év, -49 kg, I.hely

Verók Péter
Fegyveres Soft Formagyakorlat, férfi, 

+40 év. Mester kategória, IV. hely.
Fegyveres Hard Formagyakorlat, férfi, 

+40 év. Mester kategória, IV. hely. 
Pusztakezes Formagyakorlat, férfi, +40 év. 

Mester kategória, IV. hely. 

Az SVSE hat versenyzője összesen 15 érmet szerzett 
a Portugáliában megrendezett világbajnokságon
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Sportoló 
politikusok; 
Dióssi Csaba 
polgármester és 
Szíjjártó Péter 
külgazdasági és 
külügyminiszter 
társaságában 
Boti édesanyja, 
aki szintén 
teljesítette 
a Fut a  Keszi 
távját

immár Az ötöDik AlkAlommAl renDezték meg DunAkeszi rePülőterén – 2018. áPrilis 7-én, szombAton – A Fut A keszit, 
amelyen hAtAlmAs részVételi rekorD született, hiszen 2500-An inDultAk el A renDezVényen. A neVezők ezúttAl is 
három táV között VálAszthAttAk (2,5 km, 5 km és A 10 km), és A szerVezők iDén is megrenDezték A kicsik számárA A 
szokásos kis, közéPső és nAgycsoPortos luFis oVis Futást. 

Részvételi rekord a Fut a Keszin!

Szemerkélő eső, a beígértnél 
hűvösebb idő. Vajon mind-
ez valakit el fog ijeszteni az 
ötödik alaklommal meg-

rendezett Fut a Keszitől? Vélhetően 
sok embernek eszébe jutottak ezek 
a gondolatok, akik éppen az ablaku-
kon kinézve az eget szemlélték. Az-
tán mindenkiben győzött a sport 
szeretete, legalábbis a verseny előtti 
dugók, majd a rajthoz állók létszáma 
mindenképpen erre utalt.

„Miután tavaly megközelítőleg 
ezerötszázan vettek részt a verse-
nyen, így az időjárási előrejelzése-
ket is figyelembe véve, hasonló lét-
számban reménykedtünk. Ehhez 
képest hatalmas rekord született, 
hiszen kétezerötszázan érezték fon-

tosnak azt, hogy valamilyen távon 
rajthoz álljon. Egyébként ugyanúgy, 
mint tavaly, idén is indulhattak pro-
fik, ugyanis a Fut a Keszin tényleg a 
mozgás és a sport szeretete a lényeg” 
– árulta el lapunknak Seltenreich Jó-
zsef, a rendezvény egyik főszervező-
je, városunk sportigazgatója.

Az időjárás egyébként a rajtra a fu-
tásnak lehető legkedvezőbben válto-
zott, így a repülőtér gyepén – mond-
juk ez kissé erős kifejezés a megle-
hetősen tarackos füves területre – 
mindenki nekivághatott választott 
távjának. A versenyen ezúttal is részt 
vett Dunakeszi polgármestere, Dióssi 
Csaba, valamint hazánk külgazdasá-
gi és külügyminisztere, Szíjjártó Pé-
ter, valamint a Városi Sportegyesület 
több szakosztályának versenyzői, ve-
zetői. Valamint rengeteg kutya kísér-
te el a gazdiját, és ha már ott voltak, 
hát végig is futották a kijelölt ver-
senytávot.

Akik nem futottak, azok lelke-
sen bíztatták azokat, akik hol gyor-
sabban, hol lassabban, de haladtak a 
futóknak kijelölt pályán. A 83 éves 
Gyuri bácsi, aki szinte megszámlál-
hatatlan maratont és félmaratont tel-
jesített már élete folyamán, ám ezút-
tal 5 kilométert vállalt, amit sok fia-
tal által is megirigyelhető tempóban 
teljesített is.

A célban mindenkit frissítő várt, 
míg kategóriánként az első há-
rom helyezett díjazásban részesült, 
ugyanakkor az 5 és a 10 kilométeren 
indult futók idejét egy chip segítsé-
gével mérték, és a verseny teljesítését 
követően mindenki megtudhatta, 
milyen időeredményt ért el a válasz-
tott távon. Persze az ovisok aratták a 
legnagyobb sikert, akik az utolsó 10 
kilométert teljesítőkkel együtt futot-
ták végig lufival a kezükben a szá-
mukra kijelölt helyen a versenytáv-
jukat.

A végén aztán a fáradt, kipirult 
emberek abban mindenképpen meg-
egyeztek, hogy jövőre ugyanitt talál-
kozni és futni fognak. 

- Molnár -
Fotó: Simonffy Norbert

A sportolásra kedvező időjárás is hozzájárulhatott ahhoz, 2500-an 
álltak rajthoz az ötödik alkalommal megtartott rendezvényen
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A tenisz A Világ sPortjábAn közPonti szerePet ját-
szik, nem csoDA, hA sokAn szeretik, műVelik ezt A 
széP, De nem könnyű sPortágAt. A 13 éVes FAluDi Vi-
Vien A széchenyi iskolA 7/c osztályos tAnulójA is eb-
ben A néPszerű, ám renDkíVüli elszántságot és sok 
eDzést kíVánó sPortágbAn szeretne sikeres lenni.

Vivien nagy álma
TENISZ

- Kezdetben balettoztam, majd 
az iskolában kosárlabdázással 
folytattam Ibrányi Márta ta-
nárnő vezetésével – mondja be-
mutatkozásként a 173 cm ma-
gas lány. - 2016-tól áttértem a 
teniszre, a Future Tennis Team 
tagja vagyok, Horváth Hen-
rik edző irányítása alatt heti öt 
edzéssel, napi három órában 
készülök a versenyekre. Jelenleg 
a magyar ranglistán a 14 évesek 
között 55. vagyok, de verseny-
zem 16 évesek között is.

- Milyen eredményekkel 
büszkélkedhetsz, mi a legfőbb 
erényed? 

- Az eredményes játék egyik 
alapja a jó adogatás, most 120 
km/h tartok, jól látok a pályán, 
erősségem a tenyeresek ütése. 
Tudom, hogy sok gyakorlással 
és versennyel léphetek előre, a 
sikerért mindent megteszek, ha 
esik, ha tűz a nap, én akkor is 
edzek. Eredményeim? 2017-ben 
Budaőrsön indultam először 
versenyen, majd Budafokon az 
I Park Kupán bronzérmesként 
felállhattam a dobogóra. Janu-
ár végén, a Dekatlon kupán sze-
repeltem. 

Vivien elmondta; fel kell ké-
szülni az új szabályra, aminek a 
lényege, hogy adogatásnál eltör-
lik a necces szervák megismét-
lésének lehetőségét. Tudja, hogy 
csak az érhet el igazán kiemel-
kedő sikereket, aki azért meg-
szállottan küzd. Vivien ilyen 
sportember szeretne lenni, aki-
nek nem titkolt célja, hogy egy-
koron ő legyen a világelső. - 
Példaképem Simona Halep – 
mondja Vivien, aki a teniszezés 
mellett a tanulásra is összpon-
tosít. Hobbija a salsa tánc, és 
már három éve furulyán is ját-
szik. 

Solymosi László

Téli-nyári
gumi csere!
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IV. Botos Ferenc emléktorna 

Ahogy Az már hAgyomány minDen esztenDő márciusábAn, 
iDén – immár negyeDik AlkAlommAl – is megrenDezték A 
Városi kőrösi csomA sánDor áltAlános iskolábAn A bo-
tos Ferenc emléktornát. Az egykori kiVáló sPortember, 
szAkeDző, szöVetségi kAPitány A mAgyAr röPlAbDA sPort 
kiemelkeDő személyisége Volt, hét bAjnoki ArAnyérmet, 
számtAlAn kuPát és tornát nyert csAPAtAiVAl. Ahogy Azt 
özVegye, olgi néni is monDtA, hA „Feri minDezt látjA oDA-
Fentről, biztos VAgyok AbbAn, hogy mosolyog”…

A legenda 
a szívünkben él tovább

Botos Ferenc neve or-
szágszerte ismert, és 
akinek csak egy kis af-
finitása is van a sport-

hoz, azonnal rávágja, ő mindig 
is a hazai röplabdázás legendá-
ja marad. Élt-halt ezért a sport-
ágért, igyekezett minél többet 
átadni azoknak, akik kötőd-
tek a röplabdához. Feleségével, 
akit mindenki csak Olgi néni-
nek szólít, közösen alapították 
meg a Botos Röpi sulit itt, Du-
nakeszin, együtt élesztették fel 
ezt a valahavolt nagyon sikeres 
sportágat, és több mint hatvan 
gyermek játszott a kezük alatt. 
Az, hogy újra van röplabda, 
hogy a városi sportegyesület, 
a VS Dunakeszi egyik legjobb 
utánpótlás képzése újult erő-
vel folyik, azt nagyban a Botos-
házaspárnak köszönheti a tele-
pülés.

Feri bácsit azonban elragadta 
a halál, ám emlékét sosem fog-
ja kitörölni a dunakesziek szí-
véből. Immár negyedik alka-
lommal rendezték meg a Kő-
rösi Általános iskolában – ép-
pen ott, ahol Olgi néni férjével 
együtt hosszú éveken keresz-
tül tanított – a Botos Ferenc 
Emléktornát, ahol a hagyo-
mányoknak megfelelően nyolc 
csapat mérkőzött meg egymás-
sal. Amatőrök, egykori játéko-
sok és a városi utánpótlás leg-
jobbjai emlékeztek a legendára.

„Amennyiben ezt a férjem 
látja odafent, már pedig eb-
ben biztos vagyok, biztosan 
mosolyog. Azt is látja, hogy az 
unokái közül az idősebb Eu-
rópa-bajnok lett, amivel félig 
teljesült a vágya, hiszen nem 
röplabdásként állt a dobogó te-
tején, ugyanakkor eljátszották 

a tiszteletére a Himnuszt. Jó 
látni, hogy a városban ennyien 
szeretik a röplabdát, nagyon 
jól esik, hogy ennyien gondol-
nak szeretettel Ferire, az edző-
re, a tanárra, az emberre, a férj-
re és édesapára” – jelentette ki 
Olgi néni.

A tornát megelőző megnyi-
tón Pozáczky Rita igazgató-he-
lyettes, valamint Ludvig Zsolt, 
a Magyar Röplabda Szövetség 
főtitkára – aki szintén hosz-
szú ideje már városunk lakója 
– emlékezett meg Feri bácsiról.

„Nagyon fontos, hogy a 
sportág legnagyobbjainak 
megőrizzük az emlékét, példa-
képpé állítva őket a fiatal kor-
osztálynak. Az ilyen tornák is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
sportág egyre népszerűbbé vál-
jon. Hiszem azt, hogy beérik 
az, ami Feri bácsinak az egyik 

legfontosabb álma volt, hogy 
fellendül az utánpótlás nevelé-
se a röplabdában is, és bízunk 
abban, hogy hozzá hasonló 
univerzális edzők foglalkoznak 
a legkisebbektől a profi sporto-
lókig mindenkivel” – fogalma-
zott Ludvig Zsolt, aki hozzátet-
te, azzal, hogy a röplabda be-
került a látványsportágak közé 
nagy lehetőség kapujához érke-
zett, és csak a sportágon múlik, 
miként él ezzel.

A negyedik alkalommal 
megrendezett Botos Ferenc 
Emléktornán végül a Maradék 
elnevezésű csapat végzett az 
első helyen, miután megnyer-
ték a csoportjukat, és a finá-
léban legyőzték a Zergéket is. 
A dobogó harmadik fokára a 
Spontán állhatott fel.

M. L.

Botos Ferenc özvegye (középen) és az emléktorna szervezői 
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csoDálAtos, hA egy csAláD együtt sPortol, együtt készül A FelADAtokrA és együtt örül A sikereiknek. A szülők 
PélDAmutAtásA átrAgAD A gyerekekre is, egy ilyen csAláDhoz látogAttAm el. semsei Ferenc 51 éVes sPortember, 
jelenleg A Városi sPortegyesület DunAkeszi (VsD) kézilAbDA mérkőzéseinek jegyzőkönyV Vezetője, AkiVel PárjA és 
két gyereke is ott VAn A küzDőtéren.

Látogatóban egy sportos családnál

- Hogyan kezdődött a te spor-
tos életed? – kérdeztem a csa-
ládfőt.

- Budapesten nőttem fel, 10 
éves koromtól kosárlabdáz-
tam, majd 13 évesen áttértem 
a kézilabdára és ez a „szere-
lem” 38 éve tart – mondja az 
édesapa. - A Budapesti Hon-
védban kézilabdáztam olyan 
nagyok példamutatásával, 
mint Kovács, Kenyeres. A Bu-
dapest bajnokságban játszot-
tam, a serdülő csapatban be-
állós és szélső voltam. Katona-
ság után átmentem MALÉV 
SC-be, de egy sérülés megaka-
dályozott a sportpályafutá-
som folytatásában. A 2011-es 
esztendőben bekapcsolódtam 
a dunakeszi kézilabda életébe, 
már csak azért is, mert gyere-
keim a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi csapatában játsza-
nak a mai napig is. Napköz-
ben, munkaidőben a VSD lo-
gisztikai ügyeit intézem, 2017 
óta rendszeresen szállítom a 
csapatokat a mérkőzésekre. 
Öröm együtt lenni a családdal 
a sportpályán, ők játszanak, 
én dolgozom, és így nem tű-
nik munkának a szórakozás, 
vagy fordítva. 

Párja Mittli Adrienne a Du-
nakeszi Szent István Általános 
Iskola Szülői Munkaközösségé-
nek 12 éve vezetője, egy élelmi-
szer kereskedelemmel foglalko-
zó spanyol cég munkatársa, tős-
gyökeres dunakeszi lakos.

- Dunakeszin a 3. számú Ál-
talános Iskolába (ma Bárdos 
Lajos ) jártam, majd amikor 
megépült a Kőrösi, átkerült az 
osztályunk oda, így hetedik-
től már ott tanultam – mond-
ja Adrienne. - Középiskolai ta-
nulmányaimat a Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban végeztem, 
s ott részt vettem a kosárlab-
da, kézilabda tömegsport-
ban. Teniszezni is jártam, ma 
is nagyon szeretem, s ha tehe-
tem ezt a szép sportágat sza-
bad időmben űzöm. 2012-től 
gyermekeimmel együtt járok 
a mérkőzésekre, és ott fotózom 
rendszeresen. Megörökítem az 
érdekesebb jeleneteket és azt az 
internetre felteszem, a képek-
ből a gyerekek válogathatnak.

Semsei Mercédesz 19 éves, 
aki fiatal kora ellenére gazdag 
sport múlttal rendelkezik.

- Kisiskolásként a kézilab-
dát választottam, és ma is ezt 
játszom szabadidőmben. A 14 
éveseknél beállósként kezd-
tem, de egyszer nem volt ka-
pus Vácon és engem állítottak 
be a kapuba, azóta ott marad-
tam nagy örömömre. A 2013-
as évben a Pest megyei régi-
ós válogatottban is szerepel-
tem. Öröm számomra, ha a 
csapatunk nyer és a védés is 
jól megy. Kalmár Móni edző-
nél kezdtem kézilabdázni. Jól 
érzem itt magam, játékommal 
és tudásommal a hazai csapa-
tot akarom erősíteni. Hobbim 

a lovaglás, nagyon szeretem a 
lovakat. Dallos Gyula bácsinál 
szoktam segíteni, így a lovak 
közelében lehetek, és sokat ta-
nulhatok a lovak ápolásáról. A 
lovas sportok közül a díjugra-
tás tetszik a legjobban, de a díj-
lovaglás sem áll messze tőlem. 
Tanulás? Jelenleg a Radnóti 
Miklós Gimnázium 11. osztá-
lyos tanulója vagyok. Érettségi 
után szeretnék továbbtanulni 
a Kodolányi János Főiskolán, 
rendezvényszervező, turisztika 
szakon. Szívesen vennék részt 
lovas versenyek szervezésében 
és lebonyolításában. 

A 14 éves Semsei Roland a 
Szent István Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója. 

- A kézilabda nálunk csalá-
di hagyomány, én is folytatom 

– mondja Roland. Dunakeszin 
kezdtem 2012-ben, én is Kal-
már Móni edző irányítása mel-
lett, kapusként, de az utóbbi 
években beállós vagyok a csa-
patban, amely nagy örömöm-
re sikeresen szerepel Povázsay 
György tanár – edző vezetésé-
vel, az U 14 évesek korosztályá-
ban. Gyűjteményem van kézi-
labda tornákon szerzett érme-
imből, s erre büszke vagyok. 
Csapatunk FU 14-es (másod-
osztály) felsőházba jutott és je-
lenleg a 2. helyen állunk. Imá-
dok kézilabdázni!

- Tanulás?
- Az  informatika érdekel, 

ebben az irányban szeretném 
tanulmányaimat folytatni. 

Solymosi László

Semsei Ferenc és családja 
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Négy csapattal a bajnokságban
A DunAkeszi széchenyi istVán áltAlános iskolábAn  
ibrányi mártA testneVelő tAnárnő 1990-ben inDítottA 
el hóDító útjárA A kosárlAbDA életet. Az elmúlt éVtize-
Dek sikereiről mesél. 

Kosárlabda sikerek 
Ibrányi Mártával

A 2017-18-as tanévben négy 
bajnokságban szerepelnek 
csapatai. A 2009-2010-

esek a Vasas szervezésében a Nyu-
szi kupán. A Pest megyei gyerek 
bajnokságban szerepelnek 2006-
2008-as lányok, a serdülő bajnok-
ságban a 2004-2006-sok, valamint 
a kadet bajnokságban a 2003-
2005-ös születésűek.

- A szívem „csücske”a kosár-
labda. Mindig is örömömet leltem 
benne, a sikerek pedig újabb fel-
adatokra ösztökéltek. Jó volt látni 
a lányok arcán a sikerrel járó örö-
möt – mondta a tanárnő. - 2004-
ben indult be a leány kosárlab-
da, Dunakeszi Kiscicák néven. A 
Csata DSE utánpótlás csapataként 
működött 2010-ig, majd átvette 
a 2. számú DSE és ennek keretén 
belül működik tovább.  A 2003-
2005-ös korcsoporttal a 2014/15-
ös tanévben az országos gyerek 
bajnokságon 6., majd az országos 
kenguru bajnokságban szintén 6. 
helyen végeztünk.  

- Nemzetközi sikerek?
- 2011-ben Bécsben, a nemzetkö-

zi húsvéti tornán aranyérmes lett a 
2000 – 2001-es születésű lány csa-
patom, a következő évben a bronz-
érmet szereztük meg. A 2015/16-
os évben, a 2004-2005-ös csapattal 
ezüstérmesek lettünk, rá egy évre 
szintén a II. helyen végeztünk Bécs-
ben. Idén, március 26-31. között jár-
tunk Bécsben, ahol 27 csapat indult. 
Ebből 26 egyesületi csapat volt, mi 
egyedül iskolás csapatként szerepel-
tünk és hatodikok lettünk. Csapat 
tagjai: Juhász Réka, Juhász Anna, 
Hajdu Petra, Kecskeméti Blanka, 
Szarvas Panni, Hámori Bernadett, 
Gajdos Enikő, Gajdos Emese.

- Milyen eredményeket hoztak 
a bajnoki szereplések?

- A 2011/12-es évben Pest me-
gyei bajnokságban a 2000-2001-
ben született lányokkal aranyérmet 
szereztünk. A 2015/16-os évben a 
2004-2005-ös, majd 2016/17-es év-
ben a 2003-2005-ös korosztállyal 
lettünk megyebajnokok.

- Minden sportoló vágya, hogy 
olimpián szerepeljen. Igaz ez a fi-
atalokra is, akik az első lépéseket 
a Diákolimpián teszik meg. Itt is 
sikeresek vagytok?

- Igen, bár itt már az országos 
döntőkön nehezebb volt. A 2000-
2001 éves korosztály 6. és 4. he-
lyet hozta el. A 2002 – 2005-sök 
nyolcadik, 2004-2005-ös korosz-
tály 5. lett.  Az idei 2017/18-as év-
ben a 2003-2005-s és 2005-2008-
s korosztályos csapatom országos 
elődöntős.

 A B 33 (4 fős csapatokból 3-an 
szerepelnek a pályán egy palánk 
alatt. Itt a támadási idő 10 mp és a 
játékidő 12 perc.) A 2000 – 2001-
sek az országos döntőn 6.-ok vol-
tak, az idei bajnokságban, országos 
döntős a 2004-es csapatunk (Kecs-
keméti Fanni, Gelei Karola, Juhász 
Réka, Juhász Anna összeállításban 
képünkön Ibrányi Mártával).

- Ott vagytok Street ball baj-
nokságban is?

- A 2004-2005-ös korosztály-
lyal a 2015/16-os tanévben arany-
érmet szereztünk, majd a követke-
ző tanévben is az első helyen vé-
geztünk. A 2017/18-as bajnokság-
ban a 2005-2006-os lányokkal az 
országos bajnokságon ezüstérmet 
szereztünk.

Solymosi László




