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4 Dunakeszi Polgár

A Honfoglalás adta meg az alaphangulatát Dunakeszin Szent István ünnepének

Immár hagyomány DunakeszIn, hogy az újjáépített Főtéren ünneplI a város lakossága szent István 
és az új kenyér ünnepét. a renDezvényen ezúttal a honFoglalás című rockopera IDézte Fel a ma-
gyarság történelmének egyIk legFontosabb évtIzeDeIt, amelyet aztán az Ilyenkor elmaraDhatat-
lan tűzIjáték zárt le.

Még világos volt, amikor 
Dunakeszi ünnepelni 
vágyó lakói elkezdtek 
szállingózni az évek-

kel ezelőtt újjáépített főtér irányába. 
Idősebbek és fiatalok, mind jöttek, 
hiszen hazánk első királyának, az ál-
lamalapító Szent Istvánnak az ün-
nepe ez a nap. A nagyszülők mesél-
tek unokáiknak a nagy királyról, és 
a kicsik tátott szájjal hallgatták, mi-
ként győzte le a Vajkból Istvánná lett 
uralkodó Koppányt, majd a magyar-
ság megmaradása érdekében miként 
alapított keresztény államot a Kár-
pát-medencében. Ott, ahol immár 
több mint ezer éve él e nép.

Amikor este hétkor a Dunakeszi 
felirat előtt felcsendült a Dunakeszi 
Koncertfúvósok térzenei koncert-
je, szinte mindenki a zenészek köré 
gyűlt. Játszottak ők komolyat, jazzt, 
dixiet és könnyed dallamokat, vala-
mennyit olyan szinten, hogy a há-
lás közönség nem győzte játékukat 
tapssal jutalmazni. Aztán eljött a pil-
lanat, és a Nagyszínpadon kezdetét 
vette a városi ünnepség. A Himnusz 
közös eléneklése után Dióssi Csaba 
polgármester ünnepi köszöntőjében 
elmondta, ma Magyarországon há-
rom állami ünnep létezik, de egyedül 
augusztus 20-a szól népünk megma-
radásáról. 

Együtt szállt a sólyom 
szárnyán több ezer ember



– Ez a nép István királynak kö-
szönhetően megmaradt, és mai is 
itt él a Kárpát-medencében, az őse-
ink által kiválasztott hazában. Kü-
lön öröm számomra, hogy ezen a na-
pon immár hagyományosan a ma-
gyar értékeket bemutató és őrző elő-
adásokkal színesítjük az ünnepet. A 
főtér felújításának évében az István, 
a király rockoperát mutatták be re-
mek művészek, míg ezúttal egy ki-
csit visszalépve az időben, a Honfog-
lalást állítottuk színpadra – jelentet-
te ki a polgármester.  

A városvezető rövid megnyitó-
ját követően Tuzson Bence lépett a 
mikrofonhoz. A térség országgyűlési 
képviselője ünnepi beszédében kitért 
arra, hogy a magyarság történelmi 
múltját mennyire megbecsüli Du-
nakeszi. Úgy vélte, István király tö-
rekvései ma is időt állóak, és ahhoz, 
hogy hazánk ne csak megmarad-
jon, hanem húsz-harminc év múlva 
a térség vezető államává váljon, ah-
hoz három területen kell nagyon so-
kat tennünk. 

– Államalapítónkra emlékezve ki-
jelenthető, hogy Szent István életét a 
nemzet, a magyarság megmaradá-
sáért folytatott folyamatos küzde-

lem jellemezte. A megmaradás kér-
dése mindig az alapkérdés, mely-
re mindig meg kell találni a választ. 
Erről minden generációnak újra és 
újra gondoskodnia kell, hogy bizto-
sítsa az ország, egy nemzet fennma-
radását. Magyarország, akkor lehet 
sikeres, ha elkövetkezendő húsz év-
ben képes lesz ennek az európai ré-
giónak a központjává, a húzó erejé-
vé válni. Ehhez pedig az szükséges, 
hogy a magyar népesség növeked-
jen, a gazdaság erősödjön, és védjük 
és fejlesszük a kulturális értékein-
ket. Mindannyiunknak feladata van 
abban, hogy az ország kultúráját, a 
bennünk lévő történelmünket, tudá-
sunkat képesek legyünk és akarjuk 
átadni a következő nemzedékeknek 
– hangzott el többek között Tuzson 
Bence ünnepi beszédében. 

A megemlékezések után minden 
szem a színpad felé fordul, hiszen a 
Sziget Színház művészei szívmelen-
gető előadásban hozták el Dunake-
szire Szűts István és Koltai Gergely 
örökéletű művét, a Honfoglalást. A 
magyar zenei élet egyik történelmi 
rockoperájának dalait sokan ismer-
ték, és az előadás közben együtt dú-
dolták a szereplőkkel. Erre a több 
mint másfél órára mindenki egy ki-
csit beköltözött a táltos, vagy éppen 
Árpád szerepébe, egy kicsit minden-
kiből hont foglaló ős lett, és az sem 
volt zavaró egy pillanatra sem, hogy 
a legkisebbek időnként ismét szüle-
ik és nagyszüleik segítségét kérték 
egy-egy jelenet megértéséhez. Ami-
kor az utolsó dal felhangzott, szin-
te mindenki együtt szállt a sólyom 
szárnyán, és az előadás végén feláll-
va tapsolt a nép. A sokadik újrázás-
tól aztán „megmentette” a színésze-
ket az ünnep fénypontja, a tűzijáték, 
amelyet a Honfoglalás zenéjére néz-
hette végig mindenki.

Aztán elcsendesedett, elsötétült 
minden. Előbb szórványosan, majd 
egyre erősebben csattan fel az ün-
neplők tapsa. A tömeg hazaindult, 
és egyre több helyről lehetett halla-
ni, ahogy itt-ott éneklik:

„Szállj, szállj, sólyom szárnyán,
Három hegyen túl.
Szállj, szállj, ott várok Rád,
Hol véget ér az út…”

Molnár László
Fotó: Bocskay Zsolt, 

KesziPress,
Ligeti Edina
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Dunakeszi 
fejlődését 

illusztráló kiállítást 
Kárpáti Zoltán 

mutatta be 

Rafai Emíl, Székelykeresztúr polgármestere köszöntötte 
a tizenkét testvérváros küldöttségét

DunakeszI város önkormányzatának külDöttsége kárpátI zoltán - önkormányzatI képvIselő, külkapcsolatokért 
Felelős tanácsnok - vezetésével négynapos látogatáson vett részt az erDélyI testvérváros, székelykeresztúr 
nagy érDeklőDéssel övezett kIstérségI napok, petőFI-hét kulturálIs renDezvényén. a székelyFölDI testvérváros 
ünnepI képvIselő-testületI ülése után nyílt meg a DunakeszI FejlőDését bemutató kIállítás a molnár István mú-
zeumban.

A Petőfi-hét rendez-
vény-sorozattal a köze-
li fehéregyházi csatá-
ban elesett költőről -, aki 

Székelykeresztúron töltötte az utol-
só estét -, Bem tábornok hűséges kö-
vetőjéről, a magyar szabadságharc 
rendíthetetlen katonájáról, a legen-
dás Petőfiről évről évre az emlékezés 
múlhatatlan szeretetével emlékeznek 
meg a Székelykeresztúriak. „A mi 
Petőfink” – vallják a kisváros lakói, 
akik e ragaszkodás és tiszteletadás 
jegyében szervezik meg esztendőről 
esztendőre a lánglelkű költő és bátor 
hazafi emlékére a kulturális és sport-
programokat. Így volt ez idén is.

A dunakeszi delegáció tagjai a 
rendkívül tartalmas programokba 
augusztus 3-án reggel, 9 órakor kez-
dődött ünnepélyes zászlófelvonáskor 
kapcsolódtak be a Millecentenáriu-
mi emlékműnél.

A vendéglátók a történelmi Ma-
gyarország területéről tizenkét - 
Ajka, Csurgó, Derecske, Dunakeszi, 
Dévaványa, Karcag, Kalocsa, Kun-
szentmiklós, Pesterzsébet, Szepsi, 
Zenta és Gersekarát - település ön-
kormányzati küldöttségét, a kultu-
rális és gasztronómiai programok-
ban résztvevő közel 250 személyt fo-
gadtak a székely vendéglátás igényes-
ségével és szeretetével.

A zászlófelvonást követően a Mol-
nár István Múzeumban a városi kép-
viselő-testület ünnepi ülésével foly-
tatódott a rendezvény, melyen Rafai 
Emil, Székelykeresztúr polgármes-

tere szívélyes hangon köszöntötte a 
meghívott önkormányzatok delegá-
ciót.

A nívós kulturális műsorral szí-
nesített ünnepségen adták át a 
Pro Cultura-díjat, melyet idén a 
BEMUGRI, a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium színjátszó csoport tagjai 
vehettek át Rafai Emil polgármester-
től. "Székelykeresztúr város gazdasá-
gi fejlődéséért”- díjat az elmúlt évek-
ben végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréseként, a város első üzletlán-
caként ismert Szilveszter Comprod 
kft, és cégvezetője: id. Szilveszter 
Gergely érdemelte ki.

A díjazottak sokrétű és rendkívül 
gazdag szakmai tevékenységét be-
mutató színvonalas laudációit Sán-
dor-Zsigmond Ibolya írta és ismer-
tette.

Az ünnepi képviselő-testületi ülést 
a magyar és a székely himnusz el-
éneklése foglalta keretbe.

Az ünneplő közönség ezt követő-
en megtekinthette azt a fotókiállítást 
a múzeumban, amely Dunakeszi fej-
lődését, az elmúlt években megvaló-
sított beruházásokat, fejlesztéseket, 
a város sokszínű és tartalmas min-
dennapjait tárja az érdeklődő elé. A 
tárlatot Kárpáti Zoltán mutatta be 
a vendéglátó város vezetőinek, és az 
érdeklődőknek.

Az ünnepi program délután a re-
formátus templomban tartott öku-
menikus istentisztelettel folytató-
dott, majd az ünneplők a főtérre vo-
nultak, ahol Rafai Emil köszöntöt-

te a vendég küldöttségek tagjait, az 
ünneplő helyi lakosságot, a népmű-
vészeti vásár és kiállítás közönsé-
gét. Este Erdély ifjú énekes tehetsé-
ge, a 2011-es Csillag születik győzte-
se, László Attila aratott tomboló si-
kert a több ezres közönség előtt.

Szombaton a „mesterszakácsoké” 
és a borászoké volt a főszerep. A ven-
dég küldöttségek és jó néhány he-
lyi közösség a város fő utcáján ízle-
tesebbnél ízletesebb ételkülönleges-
séggel versengtek a neves zsűri és 
a lakosság kitüntető elismeréséért. 
A dunakeszi csapat két bográcsban 
főzte a finom gulyást, melynek a he-
lyiek körében olyan nagy sikere volt, 
hogy a tíz „kiskukta” csak néhány 
falattal tudta enyhíteni étvágyát.

A néptánc gálán fellépő dunakeszi 
Rokka Néptáncegyütteshez hason-
ló siker koronázta a neves magyaror-
szági együttes, az Üzletembers kon-
certjét is, melynek egyik gitárosa, a 
dunakeszi Cserép György.

Az erdélyi utazás egyik legfel-
emelőbb eseménye volt, amikor 
Jakubinyi György gyulafehérvári ér-
sek a Szent Mihály székesegyházban 
fogadta Kozsuch Zsoltot, a dunakeszi 
Szent Mihály templom plébánosát és 
a küldöttség tagjait. 

A közel kéthetes kulturális és 
sportrendezvény-sorozat augusz-
tus 4-én este Nagy Feró és a Beatri-
ce koncertéjével zárult, melyet bera-
gyogott a látványos tűzijáték. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tizenkét testvérvárossal ünnepeltünk 
együtt Székelykeresztúron
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Jakubinyi György gyulafehérvári érsek 
fogadta a dunakeszi küldöttséget

a székelykeresztúrra látogató DunakeszI külDöttség tagjaI mInDen bIzonnyal az egyIk legmaraDanDóbb él-
ményként őrzIk azt a színes, renDkívül tartalmas és alapos történelmI Ismeretekből táplálkozó „IDegenveze-
tést”, melyben a szIklák és hegyek között kanyargó maros mentén emelkeDő magyar települések bemutatásán 
keresztül az utazók előtt Feltárult erDély történelme, kultúrája, IroDalma kárpátI zoltánnénak, a kőrösI Isko-
la Igazgatójának köszönhetően. köztük gyulaFehérvár ezeréves múltja, ahol a rómaI katolIkus egyházmegye 
érseke, jakubInyI györgy és potyó Ferenc pápaI prelátus FogaDták kozsuch zsoltot, a DunakeszI szent mIhály 
templom plébánosát és kíséretét.  

- Ismerem Jakubinyi érsek atya több kom-
mentárját és biblikus teológiai műveit, de 
személyesen most találkoztam vele először, 
amit ezúton is köszönök a látogatás előkészí-
tésének nagy feladatát magára vállaló gyula-
fehérvári lelkésznek, dr. Gudor Botond Kund-
nak -, akivel a Kárpáti-házaspár több éves ba-
rátságot ápol -, Kárpáti Zoltán külkapcsola-
tokért felelős tanácsnoknak, és Szabó József 
egyházügyi tanácsnoknak. Ők ajándékoztak 
meg az érseki találkozás életre szóló élmé-
nyével – nyilatkozta a találkozó után a Duna-
keszi Polgárnak, püspökség épületéből kilép-
ve Kozsuch Zsolt, akire különösen mély ha-
tással volt az érsek közvetlensége és rendkí-
vüli lexikális tudása. 

Érdeklődésünkre elmondta, hogy Jaku-
binyi György rövid áttekintést adott a he-
lyi társadalmi viszonyokról, melyek gyöke-
re és történelmi háttere több évszádos múlt-
ban ered.

– Nagy öröm volt találkozni az érsek atyá-
val, aki fáklyaként képviseli azokat az értéke-
ket, amelyek mindannyiunk számára fonto-
sak az itt élő magyarság jelene és jövője szem-
pontjából. Nagyon kedves és szívélyes embert 
ismertem személyében, aki tovább adja az 
evangéliumi tüzet, aki az evangéliumot nem-
csak ismeri és hirdeti, hanem éli és szolgálja 
is. Érdeklődésemre Jakubinyi György úr el-
mondta, hogy érsekként, püspökként a gyu-

lafehérvári egyházmegyében azt tartja a leg-
fontosabbnak, hogy a magyar ajkú hívek a 
nehézségek ellenére is megmaradjanak ma-
gyarnak. Ez küzdelmes és nehéz feladat, ám 
egyben óriási kincs is, hogy magyar nyelven 
lehet ünnepelni a szentmisét, a közösségi éle-
tet megélni! – mondta a dunakeszi plébános, 
aki ennek kapcsán megosztotta velünk egy 
kedves élményét. 

- Néhány éve itt voltam a csíksomlyói 
búcsúban, amikor az érsek atya celebrál-
ta a szentmisét. Másnap megkértek, hogy az 
egyik kis magyar faluban én celebráljam a 
szentmisét, melynek végén elénekeltük a ma-
gyar és a székely himnuszt. Potyogtak a köny-
nyeim. Akkor értettem meg igazán, hogy mit 
jelent magyarnak lenni, és mit jelent itt ör-
vendezni a magyar öntudatnak, a magyar lét-
nek – fogalmazott elérzékenyülve a fiatal pap.

Az érseki látogatáson résztvevőkhöz csatla-
kozva a dunakeszi küldöttség valamennyi tag-
ja dr. Gudor Botond Kund szakavatott kalau-
zolásával bepillantást nyerhetett a Szent Ist-
ván által alapított erdélyi püspökség gyulafe-
hérvári Szent Mihály Székesegyház rendkívül 
változatos történelmébe, megismerhette ní-
vós építészeti alkotásait. Főhajtással tiszteleg-
tek a magyar történelem jeles személyiségei, a 
törökverő Hunyadi János kormányzó, testvére 
és László fia szarkofágjánál, Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem és a többiek emléke előtt.   

A széles körű előkészítő tevékenységnek 
köszönhetően a Székelykeresztúrra látogató 
küldöttségek tartalmas programokon vehet-
tek részt a vendéglátók jóvoltából. Az együ-
vé tartozás, a határon túl élő magyarság és az 
anyaország megbonthatatlan egységét erősí-
tette a református templomban megtartott 
ökumenikus istentisztelet, melyen a római 
katolikus plébános, az unitárius és reformá-
tus lelkész egyaránt a magyar nemzet össze-
tartozásának történelmi jelentőségét hangsú-
lyozta.

Ezt a gondolatot emelte ki - többek között 
- Kozsuch Zsolt is, akit arról kérdeztünk mi-
lyen élményként éli meg a Székelykeresztúron 

töltött napokat; - Jézus a főpapi imájában az 
egységért imádkozott, így fogalmazta meg 
legfontosabb kérését a tanítványok felé: 
„Atyám azt akarom, hogy legyenek mind-
nyájan egy”. Én ezt a gondolatot tartom na-

gyon fontosnak saját lelkipásztori szolgála-
tomban is, hogy mit jelent az egység építése, 
az egység megélése, és annak az egységnek a 
keresése, amit a szeretetben meg tudunk ten-
ni.  Mindaz, ami összeköt bennünket, ezt 
kell, hogy képviseljük, ezt kell, hogy megva-
lósítsuk életünkben. 

Egyébként nagy öröm számomra, hogy itt 
lehetek Székelykeresztúron a dunakeszi kül-
döttség tagjaként. Igazi vendégszerető embe-
rekkel találkoztam. Nagyon szép az az egy-
ség, az a közösség, amit itt megélünk ezekben 
a napokban. A plébános úrral, a lelkészekkel, 
az önkormányzat vezetőivel való találkozás 
sokat jelent számomra. Örömmel tölt el, hogy 
a határon túli testvéreinket erősíteni tudjuk, 
és megélhetjük azt, hogy összetartozunk kö-
zös gyökerünkben. Megéljük a találkozás 
csodáját, és ez reményt és erőt ad mindnyá-
junk számára – fogalmazott Kozsuch Zsolt, a 
Szent Mihály templom plébánosa.

Vetési Imre
Fotó: Szabóné Ónodi Valéria 

és KesziPress

Kozsuch Zsolt plébános: 
Örömmel tölt el, hogy a határon 
túli testvéreinket erősíteni tudjuk

Az ökumenikus istentisztelet 
utáni ünnepi felvonuláson 

városunk delegációja 
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A Barázda és Bajtársnál 
lévő keresztrácsos víznyelő 

tisztítása 07.06-án

körzeti képvi  selőink jelentik

A július 5-i esőzés emlékezetes marad sokak számára

Az időjárás okozta vis mayor 
óriási problémákat okozott 
egyes ingatlanokon városszer-
te. A körzetben 8 címen kérték 
segítségemet a csapadékvíz el-
vezetés megoldása érdekében. 
A vártalanul érkező felhőszaka-
dást nem bírta el a város csapa-
dékvíz elvezető hálózata. A Bat-
thyány utcából hárman, a Kos-
suth L., a Kossuth köz, a Baráz-
da, a Királyhágó és a Rákóczi 
útról egy-egy lakó jelezte csa-
padékvíz elvezetésének prob-
lémáját. Volt, akinek a telke ke-
rült víz alá, de volt, hogy a pin-
cét, s garázst öntötte el az eső. 
Számos helyen jelentős anyagi 
kár keletkezett  

Július 23-án a vizsgálatok ered-
ményéről érdeklődtem. Tájé-
koztattak, hogy a város vízelve-
zető rendszerének tisztítása üte-
mezetten, folyamatosan zajlik
- Érdeklődések: - Hunyadi utca 
7. előtti megsüllyedt rácsos, a 
Barázda és Bajtárs utca találko-
zásában lévő keresztrácsos, a 
Kossuth L. utca 22. előtti 6 hó-
napja beszakadt rácsos víznye-
lő helyreállítása felől
- a Tábor és Király utcai zebrá-
nál kért akusztikus jelek kialakí-
tása elutasításra került
- a Tábor és Bajtárs utcai sarkon 
az akadálymentesítés és a tor-
kolat szélesítése megtörtént
- a Zápolya utca 31. előtti be-

szakadt víznyelő cseréjét elvé-
gezték
- Kátyúzás végeztével a Rákóczi 
út 8., a Rákóczi-Sződi sarokin-
gatlan előtt 2 hónapja ott felej-
tett aszfalt törmelék miatt fel-
szólítás a kivitelező felé. A tör-
melék pár nappal később el-
szállításra került 
- a Dugonics utca 20/1 lakójá-
nak 1db gömbjuhar kérelme
- Minden egyes esőzés után a 
Dobó utcai aluljáró takarítá-
sát elvégezték a Közüzemi Kft. 
munkatársai, majd a jelzett ár-
kok takarítását. KÖSZÖNJÜK!
- Esőzések után a körzet 11 
pontján kért hordalék eltakarí-
tása megtörtént 
- Gaz levágása parlagfű meg-
előzése érdekében: - Klapka 
utca vízelvezető árok és a sínek 
közti terület -Alkotmány-Vasvá-
ri utca sarok – Görgey utca 5. 
- Báthory utcai hölgy a Bátho-
ry utca teljes hosszában 40km/
órás sebességkorlátozó KRESZ 
táblák kihelyezését szeretné. A 
rendőrség és a városüzemelte-
tési osztály szakmai álláspont-
jának elkészítése végeztével a 
pénzügyi és jogi bizottság fog 
érdemben dönteni   
- A Hunyadi járdaépítése a II. 
ütem kezdetének időpontja fe-
lől írásban, majd a 07.26-i Testü-
leti ülés - Nyílt egyebek - pont-
ban érdeklődtem. Kérdésem-
re a polgármester úr a 2019-et 
ígérte a Hunyadi út, Tábor-Kos-
suth L. közötti szakasz páros ol-
dalán való járdaépítést
- a Dobó utca 6. előtti felpúpo-
sodott K szegély helyreállításá-
nak bejelentése
- a Dobó utca 11. csőtörés 07.31-
én. A DMRV gyors helyreállítása 
megtörtént 
- Kezdetét vette a járdaépítés 
(2009-ben kértem első alka-
lommal), mely a Klapka-Görgey 
utca és a Klapka-Zápolya utca 
találkozásáig készül el
-a Klapka utca 30-tól kezdődött 
a járdaépítés, melyet az ott lakó 

hölgy telefonon köszönt meg
- a kidőlt szemetes helyreállítá-
sának kérelme a Kossuth és Kál-
vin sarkon
- A körzetben 13 árok tisztítá-
sa miatt a Közüzemi Kft-hez for-
dultam, majd a közigazgatá-
si szünet végeztével az osztály 
illetékesének intézkedését kér-
tem – csatornafedelek körüli hi-
bák megszüntetése 3 utcában – 
úthibák helyreállítása 6 címen – 
kátyúzási munkálatok 17 címen 
– Brassói utca 7. előtti árok töre-
dezett szélének betonozása (a 
fenti problémák címei a hírlevél 
87.sz.-ban)
- Csapadékvíz elvezetés meg-
oldásában kérte intézkedése-
met a Klapka utca 30. tulajdo-

nosa. A hölgy kérelmével az 
osztály illetékeséhez fordul-
tam
- a Kossuth L. utca 13. tulajdo-
nosa az ingatlanja közelében 
egy hulladékgyűjtő kihelyezé-
sét szeretné a kulturáltabb kö-
rülmények miatt        
- a Dr. Kemény F. utca 1/A-ban 
lakó úr az ingatlanja előtti köz-
világítás bővítése miatt kere-
sett meg, mivel több esetben 
betörtek hozzá és szomszédja-
ihoz.   

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6. számú választókörzet 
képviselője  
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az Önkormányzat 2018. júliu-
si képviselő-testületi ülésén az 
egyik napirendi pont témája át-
tételesen a mi körzetünket is 
érintette. Az előterjesztés lénye-
ge az volt, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be városi 
piac építését támogató forrás el-
nyerésére. Az előterjesztés tar-
talmazta, ha elnyerjük a pályáza-
ti forrást, akkor a piac a repülőtér 
környékén valósul meg. 

Ezért a téma tárgyalásakor el-
mondtam, hogy én is rendkívül 
fontosnak tartom a kérdés felve-
tését, hiszen szinte naponta sze-
gezik nekem lakótársaim, hogy 
mi lesz a sorsa a rendkívül „lela-
kott” állapotban lévő Barátság 
úti piacnak. Felszólalásomban is 
elmondtam és itt is leírom, hogy 
sajnos a lakótelepi piac sorsáról 
azért nem tud érdemben dön-
teni a város  – noha közel ötven 
százalékban tulajdonosa az in-
gatlannak, - mert a többségben 
lévők nem fogadták el az önkor-
mányzat vételi ajánlatát. Ebben 

a patthelyzetben az önkormány-
zat a kínálkozó pályázati lehető-
séggel a város másik területén, 
a repülőtérnél kíván élni, hiszen 
egy kulturált, modern városi pi-
acra évek óta nagy igény van Du-
nakeszin. A város vezetői, a pol-
gármester úr és az alpolgármes-
ter úr minden pályázati lehető-
séget igyekszik Dunakeszi javára 
realizálni, ezért a hosszú évek óta 
nyitott kérdésként szereplő vá-
rosi piac létrehozását segítő pá-
lyázaton is részt vesz az önkor-
mányzat. 

A város polgáraként örülnék, 
ha mielőbb lenne egy Dunake-
szihez méltó városi piacunk, ám 
mint a 2. számú körzet önkor-
mányzati képviselője nagyon saj-
nálom, hogy nem itt a lakóte-
lep szívében lévő régi piac kerül 
felújításra, átépítésre, mert né-
hány tulajdonos nem fogadja el 
az önkormányzat vételi ajánla-
tát. A piac állapota miatt rendkí-
vül kritikus hangvételű lakossá-
gi véleményekkel szembesülök 

naponta, melyekre nem tudok 
mást mondani, hogy a megoldás 
kulcsa nem az önkormányzat, ha-
nem az ingatlan többségi tulaj-
donosai kézében van. Többször 
tárgyaltam a tulajdonosokkal, 
akikkel igyekeztem megértetni, 
hogy az önkormányzat ajánlata 
után nekik kellene érdemben nyi-
latkozniuk és optimális igényük-
kel elősegíteni az érdemi tárgya-
lást és megállapodást. Ugyanis 
amennyiben teljes egészében a 
város tulajdonába kerülne a piac, 
akkor az önkormányzat minden 
bizonnyal ezzel a területtel pá-
lyázna. Egyébként ígéretet kap-
tam a polgármester úrtól, hogy 
ha rendeződnek a tulajdon viszo-
nyok, a piac száz százalékban a 
város tulajdonába kerül, akkor az 
önkormányzat a szükséges anya-
gi források elteremtése után egy 
kulturált vásárcsarnokot építene 
a lakótelepen. Más városok pél-
dája bizonyítja, hogy a helyi la-
kosság számára mennyire elő-
nyös, ha településük vásárcsar-

nokában szerezhetik be a friss 
gyümölcs, zöldség és húsárut. Én 
azt is el tudom képzelni - bár ez 
nem az én kompetenciám -, hogy 
a megállapodás után a jelenlegi 
tulajdonosok számára előbérleti 
jogot biztosítson az önkormány-
zat. A vásárcsarnokban – az ős-
termelők kínálatával kiegészít-
ve – nemcsak a lakótelepen élők, 
hanem Dunakeszi valamennyi 
polgára igényes környezetben, 
bőválasztékból vásárolhatna. 

Ez az önkormányzat és az én 
képviselői ambícióim is. Bízom 
benne, hogy megvalósításáért 
tett erőfeszítéseinket siker kíséri, 
mindannyiunk örömére. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Az év ezen időszakában a 2018. 
évben tervezett fejlesztések 
többségének az év elején el-
fogadott költségvetéssel össz-
hangban történő végrehajtása 
zajlik, mivel az intézményekben 
csak a szorgalmi időszak végén, 
azaz a nyári szünetben valósítha-
tó meg. Más beruházásoknál ter-
mészetesen változhatnak a kez-
dési időpontok. Ezen bevezető 
után lássuk a körzetünkben ter-
vezett beruházásokat 

1. Folyamatban van körzetünk 
legnagyobb beruházásának a 
Szakorvosi Rendelő Intézet bővíté-
sének és teljes belső felújításának 
az előkészítése. A kivitelezés során 
sor kerül a belső tér teljes felújítá-
sára, új orvosi műszerek beszerzé-
sére, az épület körüli parkoló bőví-
tésére és teljes felújítására. 

2. Eszterlánc Óvodában elké-
szültek az építési munkák. 2 cso-
port szobában padló burkolat 
cseréjére, a locsoló rendszer fel-
újítására, az épület régi részen 
tisztasági festésre, a titkárságon 
plusz ablak beépítésére került 
sor. Ezen kívül egy új kerékpár tá-
roló állvány telepítésre is sor ke-
rül.

3. A Meseház Óvodában elké-
szült az udvar ütéscsillapító felü-
leteinek felújítása.

4. János utcai tagóvodában 
még zajlanak a munkálatok. Itt 
is telepítésre kerül egy kerék-
pár tároló állvány, valamint a 
csoportszoba nyílászárók utóla-
gos szigetelésére, a kazán és fű-
tés felújítására, valamint tiszta-
sági festését végzik el a szakem-
berek.

5. Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz. 
alatti iroda épületben megújul 
az informatikai rendszer, új klí-
ma berendezés és szúnyoghálók 
beépítésére kerül sor, kicserélik a 
tárgyaló padló burkolatát és fel-
újítják a térvilágítást.

6. Helytörténeti Múzeumban 
a tavaly elvégzett nyílászáró cse-
réket követően a kőműves javítá-
sokra és a múzeum belső terei-
nek teljes festésére kerül sor.

7. Hosszú időszakot követően 
megújul a Lányi Ferenc park. Bí-
zom benne, hogy a park megúju-
lását követően nem válik a van-
dálok áldozatává. Első lépcső-
ként a park szökőkútja újul meg. 
A kivitelezésre várhatóan szept-
emberben kerül sor.

8. A már említett SZTK beruhá-
zás mellett itt említem meg kör-
zetünk másik nagy beruházását. 
Ugyan nem Önkormányzati be-
ruházásban, de gőzerővel zaj-
lik a katolikus iskola átépítése is.  

A szakemberek ezekben a na-
pokban a régi épület külső szi-
getelését és a belső terek felújí-
tását végzik. Az iskoláról ezen ki-
adványban olvashatnak egy bő-
vebb riportot.

A nyári időszakban a prog-
ramok körzetünkbe költöznek. 
Nagy siker volt a már hagyomá-
nyosnak mondható Jam Jazz 
Fesztivál és az augusztus 20-i ün-
nepség. Aki ott volt látta és tudja. 
Aki nem, annak javaslom, hogy 
látogassa ezeket a rendezvénye-
ket.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

Napirenden a városi piac

Kedves Lakótársaim!
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 Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről.

Július 10-én Bognár Zoltánnal, a 
Gödi Tesco igazgatójával Csopják 
Anita osztályvezetőnél járunk az 
önkormányzatban. A megbeszé-
lésen újfent ismeretettem a kör-
zetben lakók igényét, miszerint 
az Alsógödi út felől kulturált kö-
rülmények között járdán, esetleg 
autóval is szeretnék megközelí-
teni az áruházat. A megbeszélés 
során rögzítettük, hogy a terület, 
amelyen a fejlesztés megvalósul-
na a Tesco tulajdonában van. Az 
áruházigazgató továbbította a ké-
résünket a cég ingatlanos részle-
géhez. Augusztus 15-én rákér-
deztem az ügyre és azt a tájékoz-
tatás kaptam, hogy a cég illeté-
kes részlege felmérte a területet 
és árajánlatokat kér vállalkozóktól 
a munkára. Reményeink szerint 
minél hamarabb megépül a kért 
járda, és teljesülni fog a környé-
ken élők jogos igénye, hogy biz-
tonságosabban és kényelmesebb 

közelíthessék meg az áruházat. 
Több megkeresést kaptam a hó-
nap folyamán a Városi Strand-
dal kapcsolatban. A megszóla-
lók többsége még több szeme-
test szeretne a partra. A strand-
szezonban rengetegen keresik 
fel a partot és, hogy rendet tud-
junk tartani valóban sok szeme-
tesre van szükség. A témában fel-
vettem a kapcsolatot a Közüzemi 
Kft. illetékeseivel, akik egyébként 
egy héten hat alkalommal ürítik a 
kukákat. Szintén többen jelezték, 
hogy a kutyás strandon is helyez-
zünk ki szemeteseket és kutyapi-
szok gyűjtő edényeket. A kérést 
továbbítottam az illetékesek felé.

A horgászok közül is volt, aki 
megkeresett, hiszen továbbra is 
fájlalják, hogy az év egy részében 
kiszorultak a területről. Mint isme-
retes tavaly az ő kérésükre jártam 

közre az önkormányzatban, hogy 
októbertől áprilisig használhassák 
a strand területét. Kezdeményez-
ni fogom, hogy lehetőség szerint 
1-2 hónappal hosszabbítsuk meg 
számukra ezt a lehetőséget.

Lakossági kérésre behajtani ti-
los tábla került a Duna sor a nyá-
ri napközis tábor előtti szakaszá-
ra Vác felől. Egy környékbeli lakos 
arra, hívta fel a figyelmet, hogy a 
Csurgó étterembe látogatók egy-
két kellemesen eltöltött óra után 
néha megfeledkeznek arról, hogy 
egyirányú utcába hajtottak be és 
arra távoznának amerről jöttek. A 
tábla kihelyezésével ezen a hely-
zeten szerettünk volna javítani.

Körzetünkből sok családból jár-
nak a gyerekek a Bárdos Iskolába. 
Július folyamán elkészült egy kis 
járdaszakasz a Kandó Kálmán sé-
tányon, amely az iskola alsós és 

felsős épülete közötti mozgást te-
szi biztonságosabbá.

Továbbra is bíztatok mindenkit, 
hogy vegyenek részt a város jár-
daépítési programjában és a faül-
tetési programunkban is. Emailen 
szívesen tájékoztatok mindenkit a 
részletekről.

A hónap folyamán két babacso-
magot kézbesítettem. Isten hozta 
Alízt, Lénát közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

A Gida, Táltos és Forgács utcák-
ban tartottunk augusztus elején 
helyszíni szemlét a lakók kezde-
ményezésére, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztályvezetőjé-
nek részvételével.  

A lakók által jelzett problé-
mák nagy része az út minőségé-
re, a csapadékvíz elvezetés meg-
oldatlanságára és a csatorna ki-
építettség hiányára vonatkozott. 
Erős csapadék esetén (mint ami-
lyeneket a nyár folyamán több-
ször is tapasztaltunk), rengeteg 
hordalék kerül az útra, amelynek 
tisztításáról a város részéről gon-
doskodni fogunk. A csapadék-
víz elvezetés Táltos utcai kanyar-
ban történő megoldására javas-
latot tett az egyik lakó, amelynek 
megvalósíthatóságát a városhá-
za szakemberei megvizsgálják. 

Ezek az utak évekkel ezelőtt 
ideiglenesen lettek leaszfaltoz-
va, ez okozza a sok kátyút, ame-
lyek felmérésére és javítására a 
műszaki osztály ígéretet tett. A 
végleges aszfaltozásra korábban 
a csatorna kiépítettség hiánya 
miatt nem került sor, ez utóbbira 

vonatkozó tervekre a DMRV-nél 
rákérdezünk, és a választól füg-
gően fogom felvenni a kapcsola-
tot a városvezetéssel a végleges 
aszfaltozás időpontjának meg-
határozása céljából. Az utakon 
sok nehézgépjármű is áthalad, a 
döntésnél ezt is figyelembe kell 
majd venni. 

További kérés volt a járdaépí-
tés folytatása a Fóti úton, annak 
érdekében, hogy civilizált mó-
don lehessen eljutni a jelenlegi 
és a most épülő gyalogos átkelő-
helyekig. Erre vonatkozóan ren-
delkezésre állnak a tervek, amint 
lesz információm a beruházás 
megvalósulásáról, értesíteni fo-
gom az itt lakókat. 

Hasonlóan a Határ úton lakók 
kéréséhez, itt is megfogalmaz-
ták az igényt a Toldi utca végéből 
egy elkerülő út kiépítésére a Tes-
co körforgalomig. Reményeink 

szerint a tervezett Kossuth Lajos 
utcai M2 felhajtó a reggeli átme-
nő forgalom csillapítását is lehe-
tővé fogja tenni. Az ez irányú ta-
pasztalatok birtokában tudjuk 
csak napirendre venni az esetle-
ges elkerülő utakra vonatkozó ja-
vaslatokat.

A Fenyő lakóparkban is vissza-
térő probléma csapadékvíz elve-
zetés Esch Győző utcai kanyar-
ban. Minden nagyobb esőzésnél 
a csapadékvíz beömlik a gará-
zsokba és komoly károkat okoz. 
Kértem a Városházát, hogy vizs-
gálják meg, milyen utcai vízelve-
zető megoldás jöhet szóba. 

Az augusztus egyben a parlag-
fű szezonja is. Lakossági bejelen-
tésre intézkedtem, hogy a Fenyő 
lakóparkban az egyik magánte-
lek teljes területén nyírják le az 
allergiát okozó parlagfüvet. Mi-
vel közérdekből magánterületen 

történt a kényszerintézkedés, le-
hetővé válik a költségek áthárítá-
sa a telektulajdonsra. 

Több kérdést kaptam az 
Alagligeten épülő óvoda-böl-
csőde komplexum megközelít-
hetőségével kapcsolatban. A je-
lenlegi tervek szerint az intézmé-
nyeket az Alagi majori út felől le-
het majd megközelíteni, a feltáró 
út mentén pedig a tervek sze-
rint parkolók is kialakításra ke-
rülnek, ami enyhítheti a lakóöve-
zet parkolási problémáit. Az ed-
dig rendelkezésemre bocsátott 
információk szerint a Tamás Győ-
ző és Legindi utcákkal párhuza-
mos bekötő útra autóval nem le-
het majd behajtani, csak a gyalo-
gos forgalom lesz lehetséges. A 
lakók a bekötő út sövénnyel való 
elválasztását is kezdeményezték, 
az igényt továbbítottam a Város-
házára. Az intézmények Tesco 
körforgalom felől történő alter-
natív megközelítését a műszaki 
osztály szakemberei vizsgálják. 

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet 
és ember találkozik

sok gondot okoznak a gyakori 
nagy esőzések
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körzeti képvi  selőink jelentik

a 9. számú választókerület híreiIskolakezdési 
adománygyűjtő akció

Ahogy mondani szo-
kás a hagyomány 
kötelez. Ez a történet 
még – a 2013-ban 

indult karácsonyi ajándékdo-
boz akció sikerét látva – 2014 
nyarán indult útjára. Akkor 
fogalmazódott meg bennem 
az a gondolat, hogy hasonlóan 
a karácsonyi időszakhoz meg-
szólítsam a városunkban élő-
ket, és arra buzdítsam őket, 
hogy lehetőségeikhez mérten a 
társadalmi felelősségvállalás, a 
szociális érzékenység jegyében 
csatlakozzanak ehhez az akci-
óhoz is. Nagy örömömre szol-
gált, hogy mind Dióssi Csaba 
polgármester úr, mind Erdész 
Zoltán alpolgármester úr tá-
mogatásra érdemesnek tartot-
ták a kezdeményezést, amelyet 
azóta is minden évben szemé-
lyes adományaikkal is támo-
gatnak.

Ezen sorok írásakor még ja-
vában zajlik az akció, de a meg-
jelenéskor már átadásra kerül-
nek a csomagok. Ahogyan em-
lítettem, nehéz helyzetben lévő 
gyerekek – itt elsősorban kis 
iskolásokat kell érteni – kap-
ják a csomagokat. Azt minden-
képpen szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy csak olyan adomá-
nyok kerülnek átadásra, ame-
lyeknek akár mi magunk, vagy 

gyermekünk is örülne, tehát új, 
vagy újszerű állapotban lévő 
tárgyakat kell érteni.

A kezdeményezést min-
den évben Polgármester úrral 
egyeztetve indítom útjára. Az 
előkészítő munkákban, az ado-
mányok fogadásában, váloga-
tásában és szétosztásában pe-
dig a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ munkatársai közre-
működnek, akiknek ezúton is 
köszönöm áldozatos munká-
jukat.

Az akció minél szélesebb 
körben történő kommuniká-
cióját a Programiroda munka-
társai segíti elő.

Előzetes információ alap-
ján elmondhatom, hogy évről 
évre sikeresebb a gyűjtés, ez 
nem csak azt jelenti, hogy több 
gyermeknek tudtunk ajándé-
kot adni, hanem azt is, hogy 
egyre értékesebb felajánlások 
érkeztek, de még mindig nagy 
örömünkre szolgálna, ha a jö-
vőben bővülne az adományo-
zók és az adományok köre.

Szívmelengető érzés min-
den alkalommal azt tapasztal-
ni, amikor pl. egy egész család, 
egy teljes családot ajándékoz 
meg, mindezt névtelenül.

Szabó József 
önkormányzati 

képviselő

az IDeI évben Is meghIrDetésre került az „IskolakezDé-
sI aDomány” aDománygyűjtő akcIó, melynek célja, hogy 
a szeptemberI tanévkezDetekor azon gyermekeknek Is 
kapjanak új Iskolatáskát, tolltartót és egyéb tansze-
reket, akIk olyan körülmények között élnek, hogy csa-
láDjuk csak a mInDennapI szükségleteket tuDja előte-
remtenI, és ezt a terhet már nem tuDják vállalnI. 

 Tisztelt Lakótársaim!
Az elmúlt két hónapban is-

mét nagy gondokat okozott a 
váratlanul lezúduló hatalmas 
mennyiségű esővíz. A sok víz 
egyébként is problémát okoz, 
mert a szilárd burkolatú utak, 
a mellettük kiépített vízelve-
zetők nem képesek elnyelni a 
nagymennyiségű csapadékot. 
Ha azonban a felelős szervek 
elmulasztják a víznyelő ku-
tak, a csatornák tisztítását, 
akkor „árvízzel kell számol-
ni.” Ezt a bajt – kisebb mér-
tékben ugyan – de növeli az a 
tény is, hogy a lakók egy része 
nem fordít gondot az ingatla-
na előtt lévő vízelvezető tisz-
títására, sőt eltűri, hogy isme-
retlenek beledobálják a gazt, 
a lenyírt fűvel, levágott ága-
kat. Ez természetesen nem 
ad felmentést azoknak, akik-
nek kötelessége lenne a kar-
bantartás. Az elmúlt időszak-
ban az Önkormányzat elkezd-
te a víznyelő kutak, csatornák 
tisztítását.

Sok panasz, észrevétel ér-
kezett egyes utak állapotá-
val kapcsolatban. Sajnos nem 
mindegyik tartozik a város 
felügyelete alá, így ezek javí-
tását, karbantartását is csak 
továbbítani tudja az illetékes 
hatóság felé. Minden, hozzám 
beérkező panaszt, észrevételt 
elküldök az Önkormányzat 
műszaki osztályára, ők pedig 
továbbítják a megfelelő hely-
re. Így például a Kossuth Lajos 
utcán, a Szent Imre térnél az 
út és a csatorna hibáját több 
esetben is jelezték a Magyar 
közút Zrt- nek. 

Hogy pozitív dologról is be-
számoljak, örömmel továb-
bítom a lakosság jelzéseit az 
Eurovill Kft. munkájával kap-
csolatban. Eddig bárki fordult 
hozzájuk, rövid határidőn be-
lül kimentek, s elvégezték a 
szükséges javítást. Újra meg-
adom az elérhetőségeiket, 

mert nem mindenki őriz-
te meg a korábbi újságokat. 
EUROVILL KFT. elérhetőségei:
+36-80/980 030,  
kozvilagitas@kozvilagitas.hu 

A hosszantartó kánikula 
nem tett jót a fiatal fáknak. 
Ezért, ha valakinek emiatt, a 
gondos öntözés ellenére is ki-
száradt az ingatlana előtti fa, 
nyugodtan igényelhet helyet-
te újat. egyúttal arra is felhí-
vom a lakótársaim figyelmét, 
hogy nekem szeptember 15-
ig kell továbbítanom az Ön-
kormányzatnak a fa-, cser-
je igénylést. Tehát még nem 
késő, várom a további kéré-
seket. Aki szeretne fát/cserjét, 
írja meg nekem e-mailben, 
hány fát/cserjét szeretne név, 
cím és telefonszám megadá-
sával. A kertészek ugyanis az 
ültetés előtt felhívják a tulaj-
donost, egyeztetik az időpon-
tot, hogy a kérelmező meg-
mutassa, hova ültessék a nö-
vényeket. Az idén is ki kell töl-
teni majd egy nyilatkozatot, 
amelyben vállalja a kérelme-
ző a növények gondozását. Az 
űrlapot majd e-mailben elkül-
döm. 

Köszönettel tartozom fi-
gyelmes lakótársaimnak a 
szóbeli és írásbeli jelzésekért, 
észrevételekért. Kérem, hogy 
ezután is keressenek meg 
minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel.  

Bocsák Istvánné
9. számú  választókörzet   

képviselő
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A Barátság úti parkolóban létesült 
az első elektromos autó töltőállomás 

a kormány számára stratégIa cél az e-mobIlItás erősítése, melyről tavaly még azt gonDolta, hogy 2020-ra 30 
ezer elektromos autó közlekeDIk hazánk útjaIn, ám a jelenlegI FejlőDés üteme már azt támasztja alá, hogy az 
elektromos járművek száma akár a 63 ezret Is elérhetI a jeDlIk ányos tervnek köszönhetően – monDta Tuzson 
bence, a mInIszterelnökség közIgazgatásért Felelős államtItkára júlIus 9-én DunakeszIn, a város első elektro-
mos töltőállomásának avató ünnepségén.

A politikus Dunake-
szit a fejlődés város-
ának nevezte, ahol 
az utóbbi években 

jelentős önkormányzati fejlesz-
tések valósultak meg, hogy a 
település igazi otthona legyen 
az itt élőknek. 

- Bár nagyon sok fejlesztés 
történt a városban, de mégis-
csak van egy, ami egyedi fejlesz-
tés, amely Magyarország kor-
mányának támogatásával jött 
létre, a Jedlik Ányos terv kereté-
ben, ez pedig az elektromos töl-
tőállomás kiépítése – mondta a 
város országgyűlési képviselője, 
aki az avató ünnepségre stílsze-
rűen egy elektromos személy-
gépkocsival érkezett. 

Tuzson Bence kiemelte, hogy 
amikor útjára indították a Jed-
lik Ányos tervet, akkor opti-
mista elképzeléseikben 2020-
ra 30 ezer elektromos autó sze-
repelt, ám a jelenlegi fejlődési 
ütem szerint ez a szám elérhe-
ti a 63 ezret is, ami között vár-
hatóan 54 ezer személygépko-
csi lesz. 

- A Jedlik Ányos terv 2,4 
milliárd forintból indult el, 
hogy országszerte – így Du-
nakeszin is - kiépüljenek az 
elektromos töltőállomások. 

A kormány elkötelezett cél-
ja, hogy hazánkban 4-5 ezer 
elektromos töltőállomás épül-
jön, melyek 90 km-en belül 
mindenhol elérhetőek legye-
nek. Dunakeszin mi is meg-
tettük az első lépést, az elekt-
romos töltőállomás megnyitá-
sával a város felkerült a mobi-
litás térképére.  Dunakeszi is 
átlépett a jövőbe, amelyért na-
gyon sokat dolgozott Dióssi 
Csaba polgármester úr és a vá-
rosi önkormányzat – mond-
ta elismeréssel az államtit-
kár, aki hozzátette: - Dunake-
szi olyan környezetben helyez-
kedik el, ahol nagy jelentősége 
van az elektromobilitásnak, 
mivel a szomszédban, Gödön 
létesült és épül tovább a Sam-
sung, amely a világ legnagyobb 
elektromos akkumulátor gyá-
ra lesz. Ez Magyarország leg-
nagyobb fejlesztése, mellyel 
igyekszik lépést tartani Du-
nakeszi is az elektromobilitás 
területén, a környezettudatos 
fejlesztésekkel, melyre jó pél-
da az elektromos töltőállomás 
megnyitása is – hangsúlyozta 
Tuzson Bence államtitkár. 

Az avató ünnepségen, a Du-
na-parti Barátság útját is magá-
ba foglaló körzet önkormányza-

ti képviselője, Seltenreich József  
elismeréssel beszélt a negy-
ven éves lakótelepen az utób-
bi években megvalósult rend-
kívül sokrétű és intenzív fejlő-
désről, az ott élők lakókörnye-
zetét szebbé, mindennapi életét 
komfortosabbá, kényelmeseb-
bé formáló önkormányzati be-
ruházásokról. 

– Nagyon fontosnak tar-
tom környezetünk védelmét, 
ezért remélem - bár ma még 
elég költséges –, hogy a jövő-
ben minél többen közleked-
hetnek majd elektromos meg-
hajtású autóval – mondta op-

timistán Seltenreich József. 
Dunakeszi első elektromos töl-
tőállomását ünnepélyes avat-
ta fel Tuzson Bence államtit-
kár, Dióssi Csaba, a város pol-
gármestere, Seltenreich József 
önkormányzati képviselő és 
Csopják Anita városüzemelte-
tési osztályvezető. 

A kétállásos töltőállomás a 
Barátság útja 25. szám dunai 
oldalán lévő parkolóban került 
kiépítésre, melyet díjmentesen 
vehetnek igénybe az elektro-
mos autók tulajdonosai.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Átadták az első elektromos 
töltőállomást Dunakeszin



13Dunakeszi Polgár

az augusztusI kánIkula elől, akI csak tehe-
tI, víz közelben keres FrIssítő FelüDülést. 
így vannak ezzel városunk polgáraI Is, 
akIk közül – legInkább hétvégéken - több 
százan stranDoltak a Duna-partI szabaD 
stranDon. DunakeszI tavaly megnyItott 
DunaI stranDja órIásI népszerűségnek ör-
venD a lakosság körében.

Minden korosz-
tály képvise-
lőivel talál-

kozhatunk a vízparton, 
akik úsznak, napoznak 
vagy a parkosított, sé-
tánnyal és padokkal, 
játszótérrel kiépített te-
rület hűsítő árnyat adó 
fái alatt pihennek, be-
szélgetnek…Hódíta-
nak a vízi sportok, ami-
ről a Dunán közlekedő 
és a part közeli kikötő-
ben ringatózó kishajók, 
motorcsónakok is árul-
kodnak. Sokan sétál-
nak a fák között épített 
sétányon, megpihennek 

a padokon. A gyerekek 
örömmel veszik birtok-
ba az árnyas fák tövé-
ben épített játszóteret. 

Nagyon népszerű a 
parkosított területen, 
az óriás fákkal övezett 
környezetben működő 
strand büfé kínálata is. 

Örömmel írjuk le, 
hogy oly sok év után 
végre Dunakeszinek 
újra van egy kulturált 
dunai szabad strandja, 
ahol élvezhetjük a ter-
mészet és az épített kör-
nyezet üdítő hatását.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Duna-parti nyár
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Deézsiné Telek Ágnes iskolaigazgató 
és Szabó József egyházügyi tanácsnok 

városunkban új Iskola nyItja meg kapuIt szeptember elsején a szent István általános Iskola korábbI épületé-
ben. jelentős Felújításokat követően kezDőDIk meg a tanítás a krIsztus kIrály rómaI katolIkus általános Iskolá-
ban. az Intézmény létrejöttéről, peDagógIaI célkItűzéseIről DeézsIné telek ágnessel, az Iskola Igazgatónőjével 
és szabó józseF önkormányzatI képvIselővel, társaDalmI kapcsolatokért Felelős tanácsnokkal beszélgettünk.

– Dunakeszin 1897-ben létesült 
az első négy tantermes általá-
nos iskola, melyet a község elöl-
járósága építtetett, és átadott a 
katolikus egyháznak – idézte a 
tanintézmény elődjének létre-
jöttét Szabó József. – Az akkori 
idők legmodernebbnek számí-
tó iskolájában egyházi és világi 
tanárok, köztük a kalocsai is-
kolanővérek is tanítottak. Sze-
mélyes emlékem, hogy a szüle-
im is itt tanultak. 

Az államosítás után ez a tan-
intézmény lett a nagyközség, 
majd a város egyes számú ál-
talános iskolája, amely időköz-
ben felvette a Szent István ne-
vet. Ahogy a város fejlődött, 
úgy vált egyre sürgetőbbé, 
hogy az iskolákat az önkor-
mányzat valamilyen formá-
ban bővítse, hiszen egyre több 
gyermeknek kellett a hely. Ezen 
az égető szükséghelyzeten segí-
tett az új, huszonnégy tanter-
mes iskolaépület, Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő támo-
gató közbenjárásának köszön-
hetően. 

Mint közismert, ennek ered-
ményeként a 2017/2018-as tan-
év kezdetén az így elkészült új 
épületbe költözött a Szent Ist-
ván Általános Iskola. A régi 
épület felújítása korábban 
többszöri nekifutásra sem va-
lósult meg. Az viszont sosem 
vetődött fel, hogy a továbbiak-
ban ne iskolaként funkcionál-
jon. Minden fél részéről egy-
öntetűen fogalmazódott meg 
a cél, hogy legyen újra egyhá-
zi iskolája a városnak. Megke-
restük a Váci Egyházmegye il-
letékeseit, hogy nyitottak-e a 
szárnyaik alá venni az intéz-
ményt. Pozitív válasz született, 
s a részben egyházi tulajdon-
ba került épület felújításához, 
szintén Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő úr közben-
járására, sikerült 1,3 milliárd 

forintos központi támogatást 
szerezni. A felújítás, átalakítás 
költségeihez  a Váci Egyházme-
gye is jelentős összeggel járult 
hozzá. Így vált lehetővé, hogy 
szeptember elsejével elindulhat 
a tanítás.      

– Első ütemben a főépület 
egy része újul meg, ahová az 
augusztus 20-a utáni napok-
ban kezdjük meg a beköltö-
zést – folytatta Deézsiné Te-
lek Ágnes, aki kinevezése előtt 
a Szent István Általános Iskola 
igazgatóhelyettese volt. –  Öt 
osztállyal, két első, egy máso-
dik, egy harmadik és egy ne-
gyedik osztállyal indulunk. 
Emellett az idén létrejött Veni 
Vidi Vici Alapítványtól érke-
zik egy vendég osztály halmo-
zottan sérült gyermekekkel, 
akik nálunk kezdik el a tanu-
lást. Ez egy egyedülálló pró-
bálkozás az országban a szoci-
ális integrációra.

Tornaterem helyett egyelő-
re csak egy tornaszobánk lesz. 
Az étkezés megoldásában nagy 
segítséget kapunk a Radnóti 
Miklós Gimnáziumtól, hiszen 

ebédelni oda fogunk átjár-
ni. Abban bízunk, hogy a jövő 
év végére befejeződik az épü-
let bővítése és új szabványos 
tornatermünk is lesz. Meg kell 
említenem, hogy a jelenlegi ki-
vitelezővel jó az együttműkö-

dés, kiváló munkát végeznek.  
A jelentkező gyermekek-

kel és szüleikkel felvételi elbe-
szélgetést folytattunk. Egyebek 
mellett arról tájékozódtunk, 
hogy hitükben mennyire elkö-
telezettek, miért az a szándé-
kuk, hogy a gyermekük ide jár-
jon. Szeretnénk, ha a családok 
aktív hitéletet élnének, és csat-
lakoznának valamelyik keresz-
tény közösséghez.   

Az egyházi iskolákra is vo-
natkozik a Nemzeti Alaptan-
terv. Nálunk ez annyiban mó-
dosul, hogy hetente két hittan-
óránk lesz, illetve beépülnek az 
iskola életébe különféle liturgi-
ák, például osztálymisék, lel-
ki gyakorlatok, és olyan egyéb 
foglalkozások, melyek kifeje-
zetten a hitélethez kötődnek. A 
két hittanórából az egyik témá-
ja a családi életre nevelés lesz, 

a másik a gyermek felekezete 
szerinti hittan. 

A jelenleg tízfős tantestület 
tagjai elkötelezett, hívő embe-
rek, többségük korábban a vá-
ros egy másik iskolájában ta-
nított. A pedagógiai céljaink-
ról annyit, hogy az egyházme-
gyében újdonságnak számító 
organikus nevelés, az élmény-
pedagógia kerül a középpont-
ba. Az Egyházmegyei Kato-
likus Iskolák Főhatóságánál  
Pécsi Rita pedagógiai igazgató 
neve fémjelzi ezt a vonulatot az 
egyházmegyei iskolákban. A bi-
zalomra épülő, élményszerű, a 
gyermekek fejlődési ütemét fi-
gyelembe vevő pedagógiával 
az életkori változásokat szeret-
nénk szolgálni. A délelőtti taní-
tást követően, délután tanórán 
kívüli élményszerű szakkörök-
re és egyéb foglalkozásokra hív-
juk tanítványainkat. Második 
osztálytól lesz furulyaoktatás, 
az öt testnevelésből pedig ket-
tő néptáncóra lesz. Minden-
képpen arra törekszünk, hogy 
a gyerekek érzelmi intelligenci-
áját és hitbeli gazdagodását elő-
segítsük. Célunk az, hogy a gye-
rekeknek minden nap élmény 
legyen iskolába jönni. 

Tavaly februárban kaptam 
felkérést erre a megtisztelő fel-
adatra. Az az igazság, hogy ezt 
meghívásnak éreztem, nem 
csupán az egyházmegye veze-
tői, hanem az Úristen részéről 
is. Szerencsére a családi körül-
ményeink olyanok, hogy a gye-
rekeink már fiatal felnőttek. Ta-
más a legidősebb 27 éves, utá-
na jön Réka, Kata és a legfiata-
labb Feri 21 éves. Az iskola teljes 
mértékben a szívügyem, úgy is 
mondhatom, hogy az ötödik 
gyermekem. Eszerint szeret-
ném végezni a munkámat. 

Katona M. István
A szerző felvétele 

Katolikus Iskola nyílik 
Dunakeszin 
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Eich László tankerületi igazgató 

szeptember harmaDIkán, a nyolcóraI becsengetéssel városunk tanIntézményeIben elkezDőDIk a 2018/19-es tan-
év. a megvalósult és Folyamatban lévő Fejlesztésekről eIch lászlótól, a DunakeszI tankerületI központ Igazga-
tójától kértünk tájékoztatást. 

– Az ország legnagyobb tanu-
lólétszámú tankerülete a mi-
énk – kezdte a válaszadást az 
igazgató. – Huszonhatezer öt-
száz diák tanul az ötvenöt isko-
lánkban. Az aszódi, a gödöllői 
és a dunakeszi járás állami is-
koláinak fenntartását, szakmai 
irányítását és működtetését vé-
gezzük. Összesen harminc te-
lepülés iskolájával és önkor-
mányzatával vagyunk kapcso-
latban. Mindenkivel kiváló a 
partneri együttműködés..

– Ami Dunakeszit illeti, az 
elmúlt tanévben rendkívül sok 
fejlesztés valósult meg, aminek 
gyümölcsét idén is élvezhetjük. 
Megnyílt a Szent István Általá-
nos Iskola kiemelt kormányza-
ti beruházásként megvalósult 
új épülete. A Fazekas Iskolában 

a Kézilabda Szövetség pályázata 
segítségével az Önkormányzat 
felújította a sportcsarnokot. Ha-
talmas előrelépés volt a Gérecz 
Attila Tanuszoda megnyitá-
sa is, így jelenleg már itt törté-
nik a gyerekek úszásoktatása. 
Jelentős tankerületi informati-
kai fejlesztés valósult meg a vá-
rosi iskolákban, hiszen 61 mil-
lió forint értékben 479 db esz-
közt telepítettünk, monitoro-
kat, számítógépeket, laptopokat 
és projektorokat. Együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk 
az Eszterházy Károly Egyetem-
mel a Komplex alapprogram 
bevezetésére, melynek kereté-
ben pedagógusaink különböző 
szakmai továbbképzéseken ve-
hetnek majd részt. Több isko-
lánk is bekapcsolódott az Eras-

mus-programba, amely nem-
zetközi kapcsolatépítést tesz le-
hetővé a pedagógusok és diákok 
számára. A hetedikesek pedig 
több iskolából részt vettek a Ha-
tártalanul program határon túli 
magyar területekre irányuló ki-
rándulásain.

– A nyáron befejeződtek, il-
letve a most kezdődő tanév-
ben tovább folytatódnak a fej-
lesztések. A Körösi Csoma 
Sándor Általános Iskola régóta 
várt energetikai korszerűsítése 
megtörtént. 

A Kodály Program kereté-
ben a Farkas Ferenc Művésze-
ti Iskola számára  7 millió fo-
rint értékben vásárolunk 48 
db új, kiváló minőségű hang-
szert. Emellett egymillió forin-
tért hangszerjavításra is lehető-
ség nyílik.

– Nyáron véglegesítettük a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
több mint hatszáz millió forin-
tos energetikai korszerűsítésé-
nek a terveit, s várhatóan ősz-
szel elkezdődnek majd a mun-
kálatok. 

– Az idei tanévben is tovább 
növekszik a tanulólétszám. Az 
általános iskolákban folytat-
juk az Önkormányzattal és a 
városi sportegyesületekkel kö-
zös egészséges életmódra neve-

lő programunkat. Eddig a tan-
rendbe építve tenisz, úszás, ké-
zilabda, korfball és judo sze-
repelt az alsó tagozatokban, 
ősztől pedig, ha a feltételek en-
gedik, szeretnénk elindítani a 
korcsolya oktatást is.

– Kormányhatározat alapján 
a tankerület végzi a Fóti Nép-
művészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium új épületének ter-
veztetését, így várhatóan két-
három év múlva egy Szent Ist-
ván Iskola méretű új épületbe 
költözhet az intézmény. Ez se-
gítheti a dunakeszi diákok la-
kóhelyhez közeli középiskolai 
továbbtanulását is.

– A most induló tanévben 
szakmai előrelépést jelent majd 
a minden iskolában beveze-
tésre kerülő elektronikus nap-
ló és az iskolai adminisztrációt 
megkönnyítő fenntartói szoft-
ver alkalmazása. Az a célunk, 
hogy magas színvonalú szak-
mai támogatást nyújtsunk az 
iskoláinknak, s minden olyan 
fejlesztés előkészítését segít-
sük, amely a színvonalas okta-
tó-nevelő munkát támogatja – 
mondta befejezésül a tanker-
ületi igazgató. 

Lejegyezte: 
Katona M. István 

A szerző felvétele

Kezdődik az új tanév
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renDkívül népszerű a DunakeszI lakosság körében a Duna-partI szabaD stranD. a kánIkulaI napo-
kon volt úgy, hogy mIntegy hatszázan hűsöltek a Folyóban. mostantól az úszás, napozás mellett 
egy üDítő séta közepette végIgjárhatják azt a tanösvényt, melyen nyolc kIhelyezett InFormácIós 
tábláról a település maDár- és halvIlágáról kaphatnak érDekes InFormácIókat. 

A tanösvényt szimbolikusan 
augusztus 3-án avatták fel 
a közeli nyári táborból ér-
kezett gyerekcsoport rész-

vételével.  
– Régi elképzelés valósult meg – 

mondta Nyíri Márton, a Fazekas Mi-
hály Német Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola tanára, az Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Tanács-
adó Testületének tagja. – Korábban 
Erdész Zoltán alpolgármester javas-
lata volt, ám a megvalósításra most 
került sor. Létrehozásában szakmai 
segítséget nyújtott a Börzsöny Ala-
pítvány és a Dunakeszi Horgász-
egyesület.   

A szabad strand mellett található 
az a vadregényes terület, melyet min-
denképpen eredeti állapotában kí-
vánnak megóvni. Ez volt alkalmas a 
tanösvény létrehozására. Az itt elhe-
lyezett információs táblákon a Du-
nakanyar madár- és halvilágát kis 
interaktív játékok segítségével mu-
tatják be.  

Nyolc állomás található a tanösvé-
nyen, melyekről az ide látogató csa-
ládok, vagy éppen a strandolók érde-
kes adatokat, eligazító szöveget talál-
hatnak a környező természeti világ-
ról. Megismerhetik a Duna jellemző 
békés és ragadozó halait, a mada-
rak nyári és az ide érkező vándorma-
darak téli világát. Külön táblán ol-
vashatnak arról, hogy mit tegyenek 
azokkal a madárfiókákkal, melyek a 
fészekből a kertbe pottyannak, és azt 
is megtudhatjuk, hogy mivel etessük 
télen a kis szárnyasokat. Van egy ér-
dekes tábla, amelyen a Qr kód okos 
telefonon történő letöltését követő-
en jellegzetes madárhangokat is meg 
lehet hallgatni. A séta végén egy ér-
dekes táblán azt is meg lehet mérni, 
hogy melyik madár szárnyának fesz-
távja egyezik meg a vízszintesen ki-
tárt karral. 

– Ezzel a létesítménnyel arra kí-
vánjuk felhívni a figyelmet, hogy 

van egy érintetlen dunai partszaka-
szunk, amelynek a megóvása mind-
annyiunk közös érdeke – hangsú-
lyozta Nyíri Márton. – Az erről szó-
ló ismeretek közzététele mellett a 
természet szeretetét is hangsúlyozni 
kívánjuk. Jó lenne, ha a diákok szer-
vezett formában a tanév során, pél-
dául akadályverseny keretében ellá-
togatnának ide.  

Az avatáson részt vevő gyerekek 
feladatlapot kaptak, melyet menet 
közben, a tanár úr előadását hall-
gatva kitölthettek. Értékelés ezúttal 
nem volt, hanem befejezésül a ju-
talom egy vidám fagyizás volt. Vi-
szont a feladatlapon találhattak egy 
leválasztható részt, melyen mada-
rakat és halakat lehet természetes 
környezetükkel együtt kiszínezni és 
beküldeni a Környezetvédelmi Ta-
nácsadó Testület címére (2020 Du-
nakeszi, Fő út 25.), ugyanis a bekül-
dők között értékes nyereményt sor-
solnak ki.      

Végezetül megtudtuk még, hogy 
egy év múlva a táblákat új tartalom-
ra cserélik és a városvezetés a későb-
biekben tovább bővíti a remélhetőleg 
népszerűvé váló tanösvényt.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Szórakoztató tudásgyarapítás
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Ismét Köztisztasági Nap 
szeptember 22-én

Az előző években szá-
mos helyi lakossal, ön-
kéntessel együtt több 
száz tonna illegálisan 

lerakott hulladékot szállítottak el 
városunkból, az akcióba több du-
nakeszi multinacionális cég is be-
kapcsolódott, valamint részt vál-
lalt a Közüzemi Kft. is. A lelkes 
városi lakosok mellett a korábbi 
években csatlakoztak környezet-
védelmi- és civil szervezetek, ön-
kormányzati képviselők, a polgár-
mesteri hivatal és a programiroda 
dolgozói, iskolák, óvodák, neve-
lési oktatási intézmények munka-
társai,   valamint politikai szerve-
zetek képviselői is – természete-
sen tiszteletben tartva a rendez-
vény alapelvét: „A terepen már 
mindenki civil!”. 

A Köztisztasági Napok sorában 
a tavaly októberi volt a legeredmé-
nyesebb, melyen közel 250-en vet-
tek részt. A másfél-két órás mun-
kában 11 helyen számoltak fel il-
legális hulladéklerakásokat, kül- 
és belterületen egyaránt, számos 

közparkot, teret, játszóteret, zöld-
területet tisztítottak meg a lelkes 
önkéntesek. Több konténert, több 
száz sittes zsákot töltött meg ak-
kor az összeszedett hulladék. 

Idén szeptember 22-ére szom-
batra tűzték ki az akció időpont-
ját, mely délelőtt 10 órakor kez-
dődik. A szervezők kérik, hogy 
minél többen jelentkezzenek, re-
gisztráljanak az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén 2018. szeptem-
ber 15-ig: a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címen, vagy 
a 06-20-923-5149-es telefonszá-
mon. (A regisztrációra az eszköz-
igény felmérése miatt feltétlenül 
szükség van!) Emellett mód lesz 
regisztrációra szeptember 15-16-
án a Dunakeszi Feszten is a kör-
nyezetvédelmi sátornál.

Várjuk minden környezetbarát, 
városunkért tenni akaró Tisztelt 
Lakótársunk jelentkezését!

A Környezetvédelmi Tanácsadó 
Testület nevében tisztelettel:

Nyíri Márton, 
testületi tag

IDén Immár nyolcaDIk éve Ismét megrenDezésre kerül 
a DunakeszI önkéntes köztIsztaságI nap. a szervező ez-
úttal Is az önkormányzat környezetvéDelmI tanács-
aDó testülete. 

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
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Kaszás Géza 
és családja

kaszás gézával, a városunkban élő népszerű színművésszel, FIlmrenDezővel, proDucerrel a ma-
gyarság őstörténetét Feltáró legújabb DokumentumFIlmjéről, színházI szerepeIről, a csaláDI 
nyaralásról beszélgettem, akI mInt mInDIg – több évtIzeDes Ismeretségünknek Is köszönhetően -, 
ezúttal Is örömmel nyIlatkozott a DunakeszI polgár városI magazInnak. 

- A színészi munka az Újszínházhoz 
kötött, Gyökössy Zsolt: Második te-
ríték című kétszemélyes drámájában 
játszottam, melyben Kökényessy Ági a 
partnerem. Egy nagyon elevenen ható 
drámáról van szó, melyben egy NATO 
főtiszt és felesége között egy véletlen-
szerű meglepő helyzet által keltett fél-
tékenység kapcsán kialakult problé-
mákra is fény kerül, politika-magán-
élet: nagyon mai, modern és aktuális! 
A második évadban is teltházzal megy 
az Újszínház stúdiójában, ami egy na-
gyon szép teljesítmény. Közben időn-
ként játszottam Pintér Tiborékkal a 
Nemzeti Lovas Színházban, de közel-
gő filmem megvalósulása érdekében 
nem merek többet vállalni, aminek 
egyelőre a produceri munkáit végzem. 
A film címe „Indulj el egy úton”, amely 
nagy örömömre minden jel szerint ha-
marosan a gyártás szakaszába érkezik. 
Ezért most elsősorban a rendezői tevé-
kenységemre koncentrálok. Remélhe-

tőleg hamarosan felpörögnek az ese-
mények – mondta a népszerű színész, 
filmes, akivel a város egyik közkedvelt 
fagylaltozójában beszélgettünk. 

Kaszás Géza már 
filmrendezőként is letette 
névjegyét, hiszen ki ne tudná, 
hogy ő volt a producere és 
rendezője a nagy sikerű 
Lovasíjász című filmnek. 
A magyarság története, 
kultúrája, ősi hagyományai 
iránt rendkívüli érdeklődéssel 
közelít, melynek újabb 
bizonysága a készülő 
dokumentumfilmje. 

- A magyar őstörténelemnek van-
nak nem kellőképpen tisztázott pont-
jai, amelyekre Magyarországon nem 
fogjuk megkapni a választ. Engem pe-
dig, mint magyar állampolgárt sokad-
magammal együtt, ez borzasztóan ér-
dekel! „Laikusként” szeretném bejár-
ni a világot, eljutni azokra a helyekre, 
melyek érintettek őstörténetünkkel, és 
ahol ezekre a tisztázatlan dolgokra vá-
laszt kaphatok. Úgy gondolom, hogy 
helyi kutatók tapasztalatait meghall-
gatva közelebb juthatunk, megismer-
hetjük a magyarok származását, ezek 
helyszíneit. A filmnek kiváló szakér-
tő támogatói vannak. A világ hihetet-
len gyorsasággal változik, ebben szük-
ségünk van kapaszkodókra, amelyek 
közül egyik, a történelmi hovatartozá-
sunk pontos ismerete. 

A beszélgetésünk során 
Kaszás Géza többször úgy 
fogalmaz, hogy noha ő 
nem történész, de a magyar 
nemzet múltját kutató 
„laikusként” rengeteg 
hitelesnek mondható 

szakirodalmat elolvasott, a 
témát kutató szakemberekkel 
konzultált, mert szilárd 
alapokról szeretné elindítani 
a film forgatását.

- Azért mondom, hogy „laikus” va-
gyok, mert az ismereteimről, a felhal-
mozott tudásomról nincsenek papí-
rok, de nagyon sok az információm, 
amely szükséges ahhoz, hogy kérdezni 
tudjak, a téma mélyére tudjak „ásni”. A 
filmnek neves, felkészült, nagy tudású 
szakértői vannak, hogy csak néhányu-
kat említsem a teljesség igénye nélkül: 
dr. Béres Judit, dr. Obrusánszky Borbá-
la, dr. Aradi Éva. Azt világosan látom, 
ha a helyszíni kutatóktól az ő sugalla-
tuk szerint kérdezünk, akkor jó úton 
járunk. Nagyon bízom a filmben, na-
gyon erős stáb állt össze, mely rajtra 
készen állva várja velem együtt a kez-
dést. A forgatás kezdete már „csak” a 
forrás megérkezésének a függvénye.  
A film forgatását 150 napra terveztem, 
melyet számos szempont befolyásol, 
hiszen figyelembe kell venni a hely-
színek időjárási viszonyait, mint pl. az 
egyiptomi vagy az indiai számunkra 
szinte elviselhetetlen hőséget. 

Mély átéléssel 
megfogalmazott gondolatait 
hallgatva kitárulkozik 
előttem a magyarság 
őstörténete, a kínai Belső-
Mongóliától a Rajnáig terjedő 
terület színes világa, India 
kulturális sokszínűsége. 
Szavaiból érződik nemzeti 
identitásunk féltése, 
megőrzésének felelőssége. 

- Az a térség, ami engem a film 
szempontjából érdekel, gyakorlati-
lag a fél világ. A kínai Belső-Mongó-
liától a Rajnáig terjed, Indián át szin-

Indulj el egy úton
Kaszás Géza: Minden legendának utána kell járni 
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te a végtelen határokig. A magyarság őstör-
ténetét nagyon sok mende-monda is körül 
lengi,  ezeket szeretném tisztázni. Ugyanis, 
meggyőződésem, hogy a legendáknak nem 
szabad bedőlni. Azonban a jelenlegi kultú-
ránkat megszüntetni kívánó világban nem 
hagyhatjuk, hogy elveszítsük identitásunkat, 
melynek gyökereit Európán kívül kell keres-
ni. Meg kell találni a „rokonainkat” és test-
vériségi kapcsolatot kell kialakítani velük.

Minden szavából, minden 
gondolatából érződik, hogy 
élete nagy művére, a magyarság 
őstörténetét felkutató filmre 
koncentrál. Már-már szinte „csak” 
rendezőként, producerként éli 
napjait. Ez a tevékenység nagyobb 
hangsúlyt kap az életedben, mint a 
színművészet? – tudakoltam a régi 
ismerős érdeklődésével.

- Életem jelen szakaszában, igen!  Ez a film 
akkora fizikai és szellemi vállalkozás, amit 
csak teljes összpontosítással lehet végig csi-
nálni. Valóban, jól érzékeled, gyakorlati-
lag mindent háttérbe szorít. Óriási az alko-
tói felelősség, az anyagi forrás előteremté-
se, a külföldön töltött rengeteg forgatási nap 
megszervezése, a stáb irányítása. Rendkívü-
li szellemi és fizikai megterhelést jelent, hogy 
hiteles, szakmailag kikezdhetetlen filmet ké-
szítsünk. Márpedig ez a célunk!

Beszélgetésünk fonalát 
igyekszem abba az irányba 
terelgetni, hogy a nagyközönség 
színművészként ismerte meg 
Kaszás Gézát, aki azonban az 
utóbbi években filmesként is 
jeleskedik. Így adódott a kérdés; 
Milyen feladatok foglalkoztatnak 
színművészként, milyen céljaid 
vannak? – fogalmaztam őszinte 
kíváncsisággal.

- Tagadhatatlan, hogy most első és leg-
fontosabb a dokumentumfilm elkészítése, 
melyre építve szeretnék létrehozni egy tör-
ténelmi játékfilmet is. A témát a dokumen-
tumfilm történelmi környezetéből szeret-
ném választani, amely terveim szerint az 
ázsiai országokkal koprodukcióban készül-
ne el. A minap találkoztam a mongol nagy-
követtel, akivel közös kultúránk közös gyö-
kereiről beszélgettünk, ami létezik, még ak-
kor is, ha fizikailag az ő ázsiai jegyeiket nem 
viseljük magunkon. Közös megállapítás, 
hogy ezt ápolni kell, aminek sokféle módja 
van, az egyik a jó „mozi”, ami viszont hatá-
rokon túl sztárnevek nélkül nem igen adha-

tó el. Az amerikai filmipar olyan óriás, hogy 
szinte a teljes piacot uralja, lefedi. Még Indiá-
ban is, holott az indiai filmipar – Bollywood 
- akkora, hogy Hollywoodot is lenyomja. De 
jó példaként megemlíthetem Dél-Koreát, 
amely óriási hatalom lett akció-, és gengszter 
filmekben. Káprázatos dolgokat művelnek. 
Voltam korábban a Sanghajban egy filmfesz-
tiválon, ahol abban az évben Bradley Cooper 
volt a házigazda, a koreai társa pedig a feszti-
válpalotában koreai nyelven mondta el az is-
mert  Shakespeare monológot: „Lenni vagy 
nem lenni…!”, majd egy kínai előadóművész  
Schubertet zongorázott! Mindezt egy film-
fesztiválon, Kínában! Fantasztikus volt! A 
teljes kínai kormány ott volt és ez náluk ter-
mészetes! Azt tudni kell, hogy a jövő Holly-
woodja Kína, és Kína nyit is, pl. Magyaror-
szág felé is! 

A politika itthon és mindenhol 
a világon meghatározó, az 
egyénnek folyamatosan fejlődnie, 
tanulnia kell, hogy döntéseket 
tudjon hozni, amelyekkel a maga 
és a gyermekei jövőjét tudja 
meghatározni.

- Irtózatos felelősségük van ebben a hivatá-
suk iránt elkötelezett pedagógusoknak. Fon-
tos, hogy gyermekeink a legjobb kezekben le-
gyenek. Egy gyereket elindítani az életre már 
6-7 évesen kell, sőt már az óvodában el kell 
kezdeni, akár a magyar népmese világának 
megismertetésével, ahogy ezt most teszik ná-
lunk az óvodákban – sokak nem tetszésérel! 
Pedig nem lehet elég korán elkezdeni megis-
merni a saját gyökereinkhez való tartozást, 
akár a népmesék világán keresztül is, de tisz-
tában kell lenni identitásunkkal is. Hál’ Isten-
nek a gyerekeink – Lilla és Nimród – jó úton 
járnak!

Hogy a kérdésedre is válaszoljak: a szí-
nészetet önmagam megismerése miatt vá-
lasztottam, nem pedig azért, hogy estéről 
estére megtapsoljanak. Színpadon fizikai-
lag nem lehet meghalni pl. egy autóbaleset-
ben, de ha ezt ott át tudod élni, képes vagy 
rá, igenis meg lehet! Olyan ez, mint egy egy-
házi, vallási rituálé: a stigmák igenis meg-

jelennek! Erre nekem volt alkalmam, és ez 
egy hatalmas mérföldkő volt, akkor a pályá-
mon! Fontos egyébként, hogy mit vállal be 
az ember, milyen feladatot, mit akar átadni 
a nézőknek! Filmesként mindig is a játék-
filmek érdekeltek, de pillanatnyilag a doku-
mentumfilmekkel foglalkozom, de ezeket is 
játékfilmes megközelítéssel próbálom fel-
dolgozni, főleg ha moziba akarom ezt vin-
ni, akkor színesnek, mozgalmasnak, érde-
kesnek kell lennie a főcímtől a végéig. Eh-
hez hozzásegítenek a különféle játékfilmes 
technikák, a vágás, a zene, a hangkeverés, 
tehát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon 
jó stáb kell hozzá. De a megközelítés, hogy 
az adott témát, hogy kívánod feldolgozni, 
megközelíteni, az az, ami személyesen te 
vagy! Ilyenkor rettenetesen felpörgök, más 
dimenzióba kerülök, áramlatok indulnak 
el, melyek magasabb szintre visznek min-
den vonatkozásban. Szeretném ezt ebben a 
filmben is átélni!

A nyár a színművészek számára 
is a nyaralás, feltöltődés időszaka. 
Az intenzív előkészítő tevékenység 
mellett jut időd kikapcsolódásra, 
családi nyaralásra? – vetem fel, 
miközben azt kívánom, hogy 
alkotói terveit siker kísérje.

- Azért most lesz egy kicsi. A feleségem, 
Zsuzska egyébként nagyon okosan kezeli a 
témát, és tények „elé állít”, hiszen már janu-
árban lefoglalja a nyaralás helyszínét, hogy 
később ne lehessen lemondani. Így biztos, 
hogy lesz idő a nyaralásra. De a családi ün-
nepek is igazi feltöltődést jelentenek szá-
momra. Most volt Nimród fiam születés-
napja, ami egy háromnapos remek esemény 
volt a családdal; nagyon imádtam! Egyéb-
ként idén nyáron Bulgáriába megyünk, 
ahol korábban rengeteget forgattunk Ko-
vács Lázárral, az akkor futó főzős műso-
runkhoz. Nekünk most Burgasz, Neszebar 
és környéke lesz az úti cél, amely reménye-
im szerint sok szép élménnyel ajándékoz 
meg bennünket. 

Vetési Imre

Neszebar
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Két bográcsban készült a dunakeszi gulyás

Kárpáti Zoltánné 

a több százéves székelykeresztúr Fő utcájában sorakozó, a régmúlt emlékeIt FalaIn vIselő épületek -, köztük a 
szakáll-Féle ház, melyben petőFI sánDor 1849. júlIus 30-án honvéD társaIval borozgatott – ezúttal a csábítóan 
Fenséges étel különlegességek Illatát zárta magába. a kIstérségI napok renDezvényre meghívott tIzenkét test-
vérváros – köztük DunakeszI - „mesterszakácsaI” versengtek a zsűrI és a lakosság elIsmeréséért. 

A fő utca ezen a na-
pon a gasztronó-
mia fellegvára volt, 
ahol egymás mel-

lett készültek a finomabbnál 
finomabb, egy-egy tájegysé-
get reprezentáló ételek. Remek 

volt a szervezés, hiszen a ven-
déglátó önkormányzat előre le-
adott rendelés alapján előké-
szítette az alapanyagokat. Így 
nem volt gond a beszerzésre, 
csak a főzésre kellett összpon-
tosítaniuk a csapatoknak.  A 

Székelykeresztúraik szakmai 
igényességét dicséri, hogy egy 
elismert, jó nevű séfet kértek 
fel a zsűri elnöki tisztségére, 
aki már a kezdetekkor végig-
járta valamennyi város csapa-
tát, akiknél a készülő étek meg-
ismerését követően jó néhány 
„hasznos tanácsot” is adott a 
siker érdekében. De nem akár-
hogyan érkezett, elkísérte őt a 
helyi rendezvények „örökös” 
műsorvezetője is, és egy több-
tagú zenekar is, amely a gyors 
interjúk után eljátszotta a főző-
csapat kedvenc nótáját. 

Így indult a nyári forróság-
ban a főzőverseny. Az aszfalton 
felállított bográcsokban ké-
szültek az ételek, szólt a zene, jó 
hangulatú baráti beszélgetések 
tették maradandóvá az együtt 
töltött órákat. Gasztrofesztivál 
színvonalával felérő főzőver-
seny kedves meglepetéseként 
a dunakeszi Rokka Néptánc-
együttes ifjú táncosai a főző 
sátrak között perdültek tánc-
ra, mellyel sok-sok nézőt von-

zottak a délutáni nagyszínpadi 
fellépésükre.

A közel negyven fokos hő-
ségben, a sistergő tűz fölött az 
étkek sokfélesége rotyogott a 
bográcsokban. Volt, aki a jól 
ismert csirkepaprikással sze-
rette volna elnyerni a dicsősé-
get, míg mások, pl. a karcagi-
ak, a Hungaricumként elismert 
birkapörköltet főztek. Az egyik 

Erdélyben jártunk 
- Több volt, mint gasztrofesztivál 
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Pállné Kovács Mária, Szabóné Ónodi Valéria és Kárpáti Zoltán 
a zsűrinek bemutatott étellel 

Adni jó! A babacsomag 
új tulajdonosa!

A Rokka Erdélyben 
is meghódította 
a közönséget

a DunakeszI raDnótI mIklós gImnázIumban műköDő, ne-
gyeDszázaDos ereDményes művészetI múlttal büszkél-
keDő rokka néptáncegyüttes augusztus elején órIásI 
sIkerrel szerepelt az erDélyI székelykeresztúron ren-
Dezett kIstérségI napok keretében megtartott nemzet-
közI néptánc gálán.

Dunakeszi testvér-
városának önkor-
mányzata tizenkét 
testvérváros dele-

gációját látta vendégül a rend-
kívül tartalmas és színes prog-
ramokat felvonultató négyna-
pos rendezvényen. A házigaz-
dák igényességét dicséri, hogy 
– többek között – fellépési le-
hetőséget kínáltak a székely vá-
rosba ellátogató néptáncegyüt-
teseknek. A hagyományok ápo-
lásáról és az értékek megőrzé-
séről is ismert Székelykeresztúr 
lakossága a kánikulai meleg el-
lenére is kitüntette érdeklődé-
sével a fesztiváli hangulatot köl-
csönző fő utca nagy színpadán 
fellépő fiatal táncosok látvá-
nyos műsorát. 

A bemutatkozó együtte-
sek számára igen magas volt 
a mérce, hiszen a világhí-
rű székelykeresztúri Pipacsok 
Néptáncegyüttes magas szín-
vonalú produkcióival az elmúlt 
három évtized alatt profibbnál 
profibb előadásokkal örven-
deztette meg a helyi közönsé-
get is.

Örömmel és büszkeség-
gel láttuk, hogy a nagyközön-
ség előtt bemutatkozó tíznél is 
több együttes látványos „ver-
sengésében” a dunakeszi Rok-
ka előkelő helyet foglalt el, 
amely fergeteges előadással ör-
vendeztette meg a közönségét. 

Vetési Imre 
(Dunakeszi Polgár)

„étlapon” vargányás szürke-
marhapörkölt szerepelt túrós-
puliszka-gombóccal. A helyi 
vadászokból szerveződött tár-
saság egy különleges vadétel-
lel rukkolt ki, öt féle gombával 
készült vaddisznópörköltöt fő-
zött, a város neves étterme, a 
Nyári Kert ezúttal is kitett ma-
gáért. És még hosszasan lehet-
ne sorolni a többieket is, hiszen 
az anyagországbéliek mellett 
ott voltak Zentáról, Szlovákiá-
ból érkezett csapatok is…

Dunakeszi egy autentikus 
gulyással „szállt” be a verseny-
be. A hölgyekből és férfiakból 

álló jó hangulatú társaság sem-
mit nem bízott a véletlenre, hi-
szen már kora reggel, fél hét-
kor a terepen volt mindenki, 
hogy a jól megtervezett „sze-
reposztás” szerint egymás keze 
alá dolgozva szorgoskodjanak. 
A Kárpáti Zoltánné, Szabóné 
Ónodi Valéria, Pállné Kovács 
Mária, Blanner Otília, Mar-
kó Terézia, Szabó József, Mol-
nár László, Kárpáti Zoltán, 
Hódi Richárd, és Kasza János 
alkotta „gasztrocsapat” főző-
tudományáról ékesebben nem 
is szólhatna az a tény, hogy a 
két bográcsban főzött gulyá-
sért már a zöldségek tisztítása-
kor sorban álltak a helyi lako-

sok. A rendkívül finomra sike-
redett gulyás népszerűségénél 
– talán a zsűri elismerő szava-
inál is - többet mond az, hogy 
a főzőverseny végén a csapat 
tagjai számára saját főztjük-
ből alig marad, hogy élvezzék 
a magyaros ízek harmóniáját, 
enyhítsék éhségüket. „Na ezt 
jól kifőztük!” – mondta főző-
csapatunk egyik mókameste-
re a többiek kesernyés neveté-
se közepette.

No persze, senki nem marad 
étel nélkül, hiszen a helyi ön-
kormányzat vendégül látta a 
versengő csapatokat. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, 
Dunakeszinek az ízletes gu-
lyásnál is nagyobb sikere volt 
és rendkívüli elismerést és 
örömöt szerzett azzal, hogy az 
önkormányzat ajándékaként 
Kárpáti Zoltánné, Szabóné 
Ónodi Valéria és Pállné Ko-
vács Mária óriási vastaps kö-
zepette négy székelykeresztúri 
újszülött gyermek szüleinek 
átadott egy-egy babacsoma-
got.  

Noha a helyi vadászok alkot-
ta Hubertus csapata nyerte a 
Magyar Ízek Főzőversenyt, de 
minden szerénytelenség nélkül 
írhatjuk le, hogy a legnagyobb 
erkölcsi sikert városunk arat-
ta a nemes gesztusként felaján-
lott babacsomagokkal és ifjú 
táncosaink vérpezsdítő műso-
rával. No és „mesterszakácsa-
ink” teljesítménye és városun-
kat reprezentáló standunk ins-
tallációja előtt is megemelhet-
jük kalapunkat!

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Bárhol táncoltak, 
mindenhol nagy 

sikerük volt!
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Az alkotások nagy 
sikert arattak 

a közönség körében 

Száraz György nyitotta meg a tárlatot

A megjelenteket Ceglédi 
Gabriella művelődésszer-
vező üdvözölte, majd Cso-
ma Attila igazgató mon-

dott köszöntőt. Felidézte a tárlatso-
rozat 1998-as elindulását, amit már 
akkor is Szent István ünnepéhez kö-
töttek. A város alkotó művészeinek 
töretlenül zajló évenkénti bemutat-
kozása igazolta a kezdeményezés jo-
gosságát. Ám a visszatérően jelent-
kező alkotók mellett újakat is meg-
ismerhettünk. Idén Kovács Tímea, 
Rabb Gáborné és Zászlósi Mária 
gazdagítja a névsort. Megemlékezett 
Kovács Károlyról, Tímea édesapjá-
ról, aki a múlt évben már tizedszer 
állított ki, ám idén már nem lehet 
köztünk. 

Végezetül köszönetet mondott 
munkatársainak, valamint a támo-
gatóknak, Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának és a Dunakeszi Jármű-
javító Kft.-nek a tárlat létrehozásáért 
és a katalógus megjelentetéséért. 

Megnyitó beszéde elején Száraz 
György, a Magyar Lovaregylet elnö-
ke arról beszélt, hogy az évről évre 

gazdagodó nyári tárlat áttételesen 
városunk gyarapodását, fejlődését 
is reprezentálja. A továbbiakban, ki-
használva az alkalmat, szólt az 1827-
ben megrendezett első lóversenyről, 
méltatva gróf Széchenyi István sze-
repét, majd felidézte az egylet törté-
netét. Rátérve a festészetre, elmond-
ta, hogy a művészek, kijárva a verse-
nyekre, egyre magasabb színvonalon 
örökítették meg képeiken az akko-
ri nyertes lovakat. Közülük kiemel-
kedett Konrád Ignác munkássága 
(akinek emléktáblája a Tóth Maris-
ka Alapítvány jóvoltából látható a 
művész Tisza utcai háza falán) s aki-
nek Európa hírű tanítványa volt En-
gel Károly. A tárlattal kapcsolatban 
elismeréssel szólt Dusza Tibor festé-
szetéről, valamint Lengyel István ta-
nár úrnak egy fiatal csikót ábrázoló 
szobráról, amely azt a pillanatot örö-

kítette meg, amikor a csikó „négy-
talpast” ugrik. Megdicsérte Nyina 
Tronyina impresszionista ihletésű 
Tavaszi kert című festményét, mely 
személyes élményét, Rippl Rónai Jó-
zsef kaposvári kertjében tett látoga-
tását idézte.

Végezetül reményét fejezte ki, 
hogy a művészet folytonosságával 
a derűnkre marad hatással és meg-
tartja méltóságát a technicizálódó 
világunkban is.                  

Hangulatos színfoltja volt a meg-
nyitónak a zenei program, melynek 
keretében Bangó Géza, a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola másodéves 
hegedű tanszakos növendéke (felké-
szítő tanára Dobai Szabolcs) Bartók 
Béla Gyermekeknek című művéből 
adott elő részletet Bergl Noémi zon-
gorakíséretével. Az ifjú tehetséges 
növendék idén júniusban arany mi-
nősítést szerzett a Révkomáromi X. 
Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű- 
és Kamarazene versenyen.

A megnyitó befejezéseként Csoma 
Attila ajándékokat adott át a kiállító 
alkotóknak. A tárlat egy hónapig lá-
togatható.

Katona M. István
A szerző felvételei

az államalapításunk ünnepéhez kötőDően, augusztus 19-én renDezték meg a DunakeszI művészek XXI. nyárI 
tárlatát a voke józseF attIla művelőDésI központban. IDén rekorDszámú, harmIncnégy alkotó hetvennyolc 
művével IsmerkeDhetett meg a közönség.

Nyári tárlat 2018 
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E hónap elején értük el azt a készenlé-
ti szintet, amit a Dunakeszi Polgár 
februári számában célként tűztünk 
ki magunk elé, vagyis megtörtént az 

emlékmű kör alapjának a burkolása és folytat-
tuk az emlékmű előtt lévő térkövezést, egy 30 
méteres külső kör járdát is kialakítottunk.

Azontúl, hogy könnyebbé teszi az alkotás 
körüli mozgást, remek keretet is ad a kompozí-
ciónak. A már korábban elkészült süttői mész-
kő burkolatokkal együtt így teljessé vált az em-
lékmű.

Az alkotók és a tervező, szervező csoport ez-
úton köszönik mindazt a segítséget, támoga-
tást, ami alapvetően Dunakeszin élő, kisebb 
mértékben budapesti, gödi, fóti, szadai, veres-
egyházi polgárok részéről valósult meg. Ez az 
önzetlen segítség tette lehetővé, hogy a létre-
hozásra kapott támogatás többszörösével le-
hetne meghatározni az alkotás anyagi értékét. 
Ennél természetesen sokkal többet jelent az a 
hatás, amit az emlékmű kivált az odalátoga-
tókból. Azt a néhány főt leszámítva, akik össze-
húzott szemöldökkel  közelednek az alkotás-
hoz, a többségnél, a kíváncsiságon túl egyfaj-
ta meghatottságot,  eltagadott, de  egyre jobban 
ismert, múltunk sugározta erőt, büszkeséget, 
ugyanakkor megnyugvást lehet tapasztalni.

Úgy gondoljuk, hogy az alkotás meghatáro-

zó elemei és a megjelenített idézetek elgondol-
kodtató és múltunk dicső emlékeit idéző jelle-
ge még  sokáig hatással lesz az emberekre, de 
mindezt kevésnek tartjuk ahhoz, hogy egy idő 
után ne váljon az emlékmű pusztán városi lát-
ványossággá.

Szerintünk ennek az az ellenszere, ha méltó 
rendezvények kötődnek ehhez a helyszínhez. 

Az elmúlt év decembere óta elindultunk eb-
ben az irányban is. Őseink szokását követve 
megemlékeztünk az aktuális évszakok napfor-
dulóiról, melyekhez kötöttük múltunk egy-egy 
eseményét is. Így többek között az 1848-49-s 
forradalom és szabadságharc, illetve a 907-ben 
lezajlott, létünket meghatározó, győztes Pozso-
nyi-csata elevenedett meg az előadók által.

Február óta, havonta egy alkalommal (ez 
mindig az első hétfő) "Múltvigyázó előadás 
sorozat" keretén belül voltak és lesznek októ-
ber 1-ig rendezvények, melyeknek a helyszíne, 
amennyiben a körülmények engedik  az Atilla 
nagykirály-emlékhely.

Az eddig felsoroltak nem jelentik azt, hogy 
más program nem lehet ezen a helyszínen. Aki-
nek ilyen irányú javaslata, elképzelése lenne 
szívesen fogadjuk.

A legutóbbi tájékoztatónk óta is kaptunk tá-
mogatásokat, melyeket most tudunk megje-
leníteni, köszönet az adományért: Dicskó Gá-

bornak 20 e. Ft.(3. alkalom), Gógucz család-
nak 10 e. Ft. (2. alkalom), Dr. Kisida Eleknek 
60 e. Ft. (3. alkalom), MR-TOP Kft-nek 8,5 e. 
Ft.(eszközben), Dr. Skripeczky Gábornak 10 e. 
Ft., Szolyka Miklósnak (kedvezményes vásár-
lás, szállítás).

Az emlékműről, a tavaly őszi átadás óta na-
gyon sok ember véleményét ismerhettük meg, 
a túlnyomó többség szerint a Kárpát-medencé-
ben is egyedi, kifejező, szép és Atilla nagyki-
rályhoz méltó emlékművel gyarapodott Duna-
keszi városa.

A DCBK nevében kérjük, hogy az emlék-
mű  továbbra is élvezze azt a megbecsülést és 
tiszteletet, amit eddig lehetett tapasztalni, vi-
gyázzunk rá valamennyien és segítsünk abban, 
hogy környezete is méltó legyen az alkotáshoz.

Peti Sándor  (+36-30-474-7433)            
Szombat István (+36-70-329-1756)

tIsztelt DunakeszIek! tIsztelt segítők és támogatók! több mInt négy év telt el az-
óta, hogy a DunakeszI cIvIlek barátI köre (Dcbk) tervező, szervező csoportja, közö-
sen a Dunart művészeIvel kIDolgozott egy javaslatot az atIlla nagykIrály-emlék-
hely létrehozására, melyet széles körben Ismertettünk és a keDvező FogaDtatás  
hatására megkezDtük a megvalósítását.

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY

SZEPTEMBERI PRoGRAMJAI
VOKE József Attila Művelődési Központ

Szeptember 8. szombat 9-13 óráig
Bababörze

Szeptember 14. péntek 
– 16. vasárnap 

Vasútmodell kiállítás
9-13 óráig és 14-18 óráig

Jegyár: Családi: 2.200,- Csoportos: 
500,- Felnőtt: 800 Gyerek: 600,- Ft

Szeptember 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klub évadnyitó Gulyáspartija

Szeptember 21. péntek 18 óra
Fischer György szobrászművész 

kiállításának megnyitója

Szeptember 22. szombat 
11-17 óráig
Városi véradás

Szeptember 22. szombat 18 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok bérletes 

előadása:
Őszi hangverseny
Jegyár: 1.500,- Ft

Szeptember 24. hétfő 8-9:30 óráig
Szoptatás világnapja

Köszöntőt mond: Dióssi Csaba 
polgármester

Szeptember 26. szerda 19 óra
Dunakeszi Teátrum:

Fábri Sándor önálló estje
„80 nap alatt a Föld körül” című 

előadás
Jegyár: 3.500,- Ft

Szeptember 27. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Teátrum:

„Férfiagy - avagy nincs itt valami 
ellentmondás” című előadás

Jegyár: 4.900,-Ft

Szeptember 28. péntek 19 óra
Nyitott Akadémia:

dr. Mérő László előadása
„A szívemre hallgassak, vagy az 

eszemre” címmel
Jegyár: 2.400,-Ft

Elérhetőségeink:
06 30 618 68 33

info.vokejamk@gmail.com
vokejamk.hu

facebook.com/vokejamk

VOKE  (2120 Dunakeszi,  Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu
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A futballrajongók száz-
millióit elkáprázta-
tó kivételes techni-
kai megoldásokat be-

mutató játékosok között jó né-
hány tehetséges fiatal játékost is 
a szívünkbe zártunk, hiszen elég 
csak a 19 éves világbajnok fran-
cia Mbappé nevét említeni, akinek 
karrierje kezdetét a brazil „feke-
te gyöngyszem”, Pelééhez hason-
lítják. 

A foci vb tanulságairól, az 
utánpótlásnevelés jelentőségéről 
kérdeztem ifj. Kárpáti Zoltánt, az 
országos bajnokságban rajtoló VS 
Dunakeszi U17-es labdarúgócsa-
pat edzőjét.

- Hogyan láttad edzői szem-
mel a világbajnokság mérkőzése-
it, milyen szakmai tanulságokat 
vontál le, amikből profitálhatsz a 
hétköznapokon?

- Számomra a legfontosabb 
szakmai megerősítést az jelentet-
te, hogy a modern labdarúgás az 
átmenetekben dől el. Védekez-
ni már mindenki megtanult, ez a 
játék alapja. Döntő, hogy a csapat 
a pálya melyik részén tud labdát 
szerezni, és utána milyen gyorsan 
jut el az ellenfél kapujáig, hogyan 
tudja befejezni a támadást. Az át-
menet lényege, hogy védekezés-
ből milyen gyorsan tud támadás-
ba lendülni egy csapat. Természe-
tesen nagyon fontos szempont az 

is, hogy támadásból – labdavesz-
tés után – milyen gyorsan sikerül 
visszazárni, visszarendeződni. A 
világon, a TOP futballban legin-
kább azon dől el a mérkőzés vég-
eredménye, hogy ki a jobb az át-
menetekben. 

- Melyik csapat játékstílusa, já-
tékrendszere tetszett leginkább, 
amit edzőként szeretnél megho-
nosítani?

- A legjobb csapat a kvalitások 
alapján a brazil volt, a legmoder-
nebb focit a belgák játszották, a 
legkompaktabb együttes viszont 
a francia volt. Remek példa volt a 
horvát csapat szereplése arra, hogy 
szívvel, akarattal és alázattal szin-
te bármi elérhető a labdarúgás-
ban (is). Nekem legjobban a bel-
gák játékstílusa tetszett, akik há-
romvédős rendszerrel játszottak. 
Egyébként éppen az előbb emlí-
tett, remekül kivitelezett átmene-
tek miatt nyerték el tetszésemet 
Hazardék. A játékuk arra épült, 
hogy labdaszerzés után a leggyor-
sabb játékosaikkal, a legkevesebb 
labdaérintéssel a lehető leggyor-
sabban jussanak el az ellenfél ka-
pujáig. Ráadásul többször olyan 
„cselhez” folyamodtak, hogy át-
adták tudatosan a területet az el-
lenfélnek a mérkőzések egyes pe-
riódusaiban és labdaszerzés után 
a rendezetlen védelmek ellen kí-
méletlenek voltak! Szerintem a vi-

lágbajnokság legjobb csapa-
ta a brazil volt, de még ők 
sem tudtak megbirkózni 
ezzel a játékkal. A legegysé-
gesebb csapat viszont a fran-
cia volt, ők játszották a legtu-
datosabb „célfutballt”, nem a 
szép játékra, hanem az ered-
ményességre koncentrál-
tak, amely végül 
is meghozta szá-
mukra a világbaj-
noki győzelmet. 

A labdarúgás a világ 
legnépszerűbb sportága

- A világbajnokság üde szín-
foltja volt több tehetséges fiatal 
játékos „berobbanása”, ugyanak-
kor néhány világsztár – hogy fi-
noman fogalmazzunk – igencsak 
gyenge produkciót nyújtott. Ez 
utóbbinak mi lehetett az oka?

- Két megjegyzésem van; az 
egyik, hogy a fiatalokat a lehe-
tő legkorábban be kell „dobni” a 
mélyvízbe, amivel én teljes mér-
tékben egyetértek. Meg kell adni 
számukra a bizalmat, a játék le-
hetőségét, hiszen az utánpótlás-
edzők a felnőtt labdarúgásra ké-
szítik fel a játékosokat. Ez igaz a 
profi vagy amatőr játékoskarriert 
választókra egyaránt. A fiatalok 

képzése 18 éves korukig tart, 
ekkor válnak felnőtt játé-
kossá, s ez igaz, ha a megye 
kettőben vagy az NBI-ben, 

esetleg a spanyol bajnokság-
ban, netán a brazil válogatott-
ban játszanak. Ahhoz, hogy 
a fiatal tehetségek be tudja-

nak robbanni a váloga-
tottba, a világ él-
vonalába, már 
6-7 éves koruk-

tól tudatos szakmai 
munkára, és óriási bizalomra van 
szükség. A másik megjegyzésem; 
a sztárok rengeteg, szinte kivé-
tel nélkül 50-60 mérkőzéssel a lá-
bukban érkeznek a vb-re, amelyet 
mindig a nemzeti bajnokságok, 
kupa sorozatok után rendeznek. 
Ez óriási teher számukra, ez is sze-
repet játszhatott abban, hogy nem 
tudtak igazán maradandót alkot-
ni. A következő, a katari világbaj-
nokság lesz az első, melyet télen, a 
bajnokságok közben rendeznek.

- Én ehhez annyit tennék hoz-
zá, a teljesítmény béli különbség-
ben meghatározó lehetett az is, 
hogy a világsztárok klubjaikban, 
a TOP bajnokságokban szinte va-
lamennyi játékos hasonló képes-
ségű társakkal játszanak együtt, 
mint ők, míg a válogatottban 
szerephez jutókról ez közel sem 
mondható el. 

- A labdarúgás a legnépszerűbb 

vIlágszerte órIásI érDeklőDés kísérte az oroszországI labDarúgó vIlágbajnokságot. több mInt harmInc mérkőzés 
megannyI FeleDhetetlen pIllanatát örök élményként DéDelgetjük, melyek között éppúgy megtalálhatóak nagy 
győzelmek, látványos egyénI megolDások, mInt ahogy egy-egy vIlágsztár és a végső győzelemre Is esélyesként 
kIkIáltott csapatok halvány teljesítménye, vagy kuDarca. 

Ahogyan ifj. Kárpáti Zoltán, 
a VS Dunakeszi edzője látja  

Beszélgetés a futball 
és az utánpótlásnevelés fontosságáról

vb-ről
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és legnézettebb sportág a világon, még az olim-
piát is megelőzi. Labdarúgó szakmai szem-
pontból viszont nem a világbajnokság a legran-
gosabb, legnívósabb torna, hanem a Bajnokok 
Ligája. Az viszont tény, hogy a vb a szurkolók, 
a nemzetek számára érzelmi csúcspont, az ösz-
szefogás, az együvé tartozás mámorító érzésé-
vel ajándékoz meg százmilliókat. Nagyon jó a 
felvetés, mert a nemzeti válogatottak valóban 
más kategóriát jelentenek, mint a Bajnokok Li-
gája, a TOP csapatok versengése.

Meggyőződésem, hogy nevelnünk 
kell a gyerekeket

- Több éves játékos és edzői múlttal a tarso-
lyodban irányítod a fiatal labdarúgók felké-
szítését. Adódik a kérdés: mi az edzői ars po-
eticád? 

- Legfontosabbnak a nevelést tartom.  Az 
utánpótlás korú labdarúgó életében a szü-
lő, a tanár után a harmadik legfontosabb sze-
mély az edző. Meggyőződésem, hogy nevel-
nünk kell a gyerekeket, és egy víziót, egy jö-
vőképet kell felrajzolni számukra, hogy a lab-
darúgásban mit érhetnek el. Nem feltétlenül a 
profi játékoskarrier a cél – persze az is cél -, ha-
nem a közösséghez tartozás szellemének kiala-
kítása, az egészséges életmód megszerettetése, 
a prevenció, a megelőzés és a sportág megsze-
rettetése. Természetesen mindenki előtt nyitva 
az ajtó, hogy profi karriert fusson be Magyar-
országon vagy külföldön, ám ez egy hosszú fo-
lyamat, amely nagyon-nagyon sok munkával 
jár. Az én ars poeticám az, hogy az alapoktól 
kell építkezni. Azt vallom; ha dolgozol, annak 
meglesz a gyümölcse, ha nagyon sokat dolgo-
zol, akkor nagyon sokat kapsz vissza. Igyek-
szem ezt a mentalitást, ezt a szellemiséget átad-
ni a gyerekeknek, elfogadtatni velük, ha minél 
többet dolgoznak – és ez igaz az élet minden 
területére -, akkor annál többet kapnak vissza. 

- Minden feltétel adott az utánpót-
lás-neveléshez, a fiatal labdarúgók 
szellemiségének formálásához, 
neveléséhez a VS Dunakeszi ber-
kein belül?

- Immár az ötödik bajnoki 
idényben tevékenykedem a duna-
keszi labdarúgásban. Az ala-
poknál, egészen a kicsik 
felkészítésével kezd-
tem, általános isko-
lában voltam sport-
csoportvezető, on-
nan kerültem az 
egyesülethez, ahol 
edzőként dolgoz-
hattam. Korábban 
az egyik kollégám-
mal közösen in-
dítottuk el a Du-
nakeszi Ovi-fo-
ci programot, na-
gyon jó alapokat 
sikerült kiépíte-

ni. Ezt ma már Fehér Tünde viszi tovább sike-
resen. Szakmai munkám sikereként említhet-
ném meg, hogy nagyon sok általam treníro-
zott vagy felfedezett srác iránt van érdeklődés 
akadémiákról (vagy már valamelyik akadé-
miához került is), hogy a teljesség igénye nél-
kül egy párat említsek: Sz. Varga Máté, Simon 
Balázs, Ort Péter, Érsek Richárd, Érsek Ger-
gő, Hudra András, Zöld Bálint, Szamkó Mar-
cell, Vattay Bence és nyugodtan írja le,  hogy 
fogunk még róluk hallani…  Amire hasonló-
képpen büszke vagyok, hogy két éve elkezdtem 
az U14-es korosztály edzéseit irányítani, amely 
az elmúlt időszakban a Pest megyei bajnokság-
ban egy aranyéremmel és ezüstéremmel büsz-
kélkedhet. De a legnagyobb büszkeséggel még-
is az tölt el, hogy a csapatunkhoz folyamatosan 
jönnének a gyerekek, nem hogy lemorzsoló-
dás nincsen, hanem olyan jó hírünk van, hogy 
rendszeresen megkeresnek a szülők, hogy ho-
gyan tudnának hozzánk igazolni, ennek a kö-
zösségnek a tagjai lenni. Ennél nagyszerűbb ér-
zés egy edzőnek nem is lehet!  A gyerekek ki-
választódása már az iskolákban megkezdődik, 
akik szinte kivétel nélkül dunakeszi lakosok 
vagy Dunakeszi agglomerációjához tartoznak, 
ezer szállal kötődnek a városhoz, a helyi közös-
ségekhez. A szakmai sikernek, a fejlődés ered-
ményének köszönhetően a 16-17 éves fiatalok-
ból álló U17-es csapatunk az országos bajnok-
ságban indulhat, ahol nagynevű egyesületek, 
utánpótláspótlásnevelő klubok együtteseivel 
játszhatunk. 

Nagyon vonzó a csapatnál végzett 
szakmai munka 

Büszkén mondhatom, hogy ez annak a tu-
datos szakmai és sikeres egyesület irányítá-
si modellnek és munkának az eredménye, 
ami a VS Dunakeszi-t jellemzi. Két sportte-
lepünk van, ahol magas színvonalú munkát 
tudunk végezni. Négy - villanyvilágítással 
ellátott - füvespályánk van,  mind a két he-

lyen gyönyörű öltöző komplexum fogadja 
a játékosokat, a gyerekek számára az egye-
sület biztosítja a felszerelést. Ideálisak az 
utánpótlásnevelés feltételei. Azt szoktam 
mondani; szakmai szempontból is von-

zó lett Dunakeszin futballozni. Még azok 
számára is, akik korábban Újpesten, 

Vácon vagy a Vasasban játszot-
tak. Ez óriási lehetőség és kihí-
vás mindannyiunk számára, de 
szerencsére a srácok nyitottak, 
fogékonyak az újra, nagyon 
szorgalmasok az edzéseken.  
Nagyon jó közösség alakult 
ki az elmúlt két év alatt, csak 
elismeréssel szólhatok a szü-
lők segítő együttműködé-
séről, akik a VS Dunake-
szi elnökségéhez hasonló-
an támogatják munkámat. 
A feltételrendszer kivá-
ló, nekem csak a szak-

mai munkára, a fiatalok „pallérozására” kell 
koncentrálnom. Annak pedig külön örülök, 
hogy ifj. Albert Flórián vezetőedző irányí-
tásával a felnőtt csapat feljutott a Pest Me-
gye I. Osztályba, amely újabb fejlődési lehe-
tőséget kínál tehetséges fiataljaink számára. 
Utánpótlásnevelő edző számára nem is le-
het nagyobb szakmai öröm, hogy játékosai a 
felnőttek között is jól szerepeljenek egy-két 
éven belül.  De az is a szakmai sikerek közé 
tartozik, hogy az elmúlt két évben – minden 
idényben – két-három fiatalt elvittek az aka-
démiák, ami gazdasági szempontból is elő-
nyös az egyesületnek.

- Mikor kezdődik az U17-es csapat számára 
a felkészülés az országos bajnokságra?

- A hathetes nyári felkészülési időszakban 
két héten keresztül napi két edzéssel készülünk 
napközis rendszerben, utána pedig folyamato-
san heti öt tréning lesz az ősszel induló bajnok-
ság ideje alatt is. Véleményem szerint – amit el-
mondtam a játékosoknak is – a csapat tudása, a 
közeg, amelyben dolgozunk, és a szülők támo-
gatása alkalmassá teszi az együttest, hogy az él-
mezőnyben végezzen a bajnokságban.  

- Jól érzékelhető, hogy a mai futballban csak 
az lehet sikeres játékos és edző, aki folyamato-
san gyakorol, aki állandóan tanul. Te is köve-
ted ezt a szakmai elvárást és felfogást? 

- Természetesen. Az állandó tanulás, az elis-
mert edzők munkájának figyelemmel kísérése 
nélkül nem lehet előrébb jutni. Ebből a szem-
pontból igen szerencsésnek érezhetem maga-
mat, hiszen a családomban is van labdarú-
gó szakedző és B licencel rendelkező nagybá-
tyám Kárpáti Imre. Az egyik legjobb magyar-
országi utánpótlás edzővel, Szapor Gáborral 
pedig heti szinten konzultálok szakmai kérdé-
sekben. De meg kell mindenképp említenem a 
korábbi edzőmet az osztrák Peter Kautzner-t 
is, aki az SK Rapid Wien csapatánál dolgozik 
és az internet segítségével rendszeresen cse-
rélünk szakmai anyagokat, sőt edzéslátoga-
táson is jártam már nála. Az MLSZ szerve-
zésében számos külföldi edző előadásain ke-
resztül is betekintést nyerhetünk a spanyol 
vagy más országok szakmai munkájába, leg-
utóbb az egyik kedvenc csapatom a Barcelona 
utánpótlás felépítéséről tartottak bemutatást a 
Groupama arénában. A képzések, a tanfolya-
mok, a szakirodalom tanulmányozása mellett 
én például rengeteget járok kollégáim edzése-
ire is. Aki komolyan veszi az edzői hivatását, 
az folyamatosan képezi magát, mert aki nem 
így gondolkodik, az lemarad, és kikerül az 
óriási tempóban fejlődő labdarúgás vérkerin-
géséből. Bízom benne, hogy az országban dol-
gozó utánpótlásnevelő edző kollégáim tevé-
kenységének (is) köszönhetően újra feltűnnek 
olyan kiváló tehetségek, mint amilyen Albert 
Flórián, Farkas János, Mészöly Kálmán, Törő-
csik András, Nyilasi Tibor, Détári Lajos vagy a 
legutóbb visszavonult Gera Zoltán volt, s ak-
kor talán, ha 2022-ben még nem, de a 2026-
os labdarúgó világbajnokságon újra a magyar 
nemzeti tizenegyért szurkolhatunk.

Vetési Imre



26 Dunakeszi Polgár

Határon belül és azon 
túl is a legjobb gátas

Eszes Dániel 110 méteres gátfutásban 
szerzett Eb-aranya után ezúttal Huller Dani 

lett 400 méteren ifjúsági Európa-bajnok

úgy tűnIk, valamI lehet DunakeszI és környékén a le-
vegőben, legalábbIs amI az atlétákra jótékony hatás-
sal van. ugyanIs két éven belül már a másoDIk IFjúságI 
európa-bajnokot aDja a város atlétIkaI szakosztálya: 
2016-ban eszes DánIel 110 gáton, míg most huller DánIel 
400 gáton lett aranyérmes. utóbbI ráaDásul ezzel a re-
mek teljesítményével az októberI IFjúságI olImpIára Is 
kvalIFIkálta magát, melyet buenos aIresben renDeznek.

Maga Huller Dá-
niel, vagy, ahogy 
mindenki hív-
ja, Dani sem hit-

te, hogy 2018 júliusa aranybe-
tűkkel íródik majd be sport-
pályafutásának könyvébe. 
Ugyanis előbb egy 18 éves or-
szágos rekordot döntött meg 
a győri országos bajnoksá-
gon, majd ugyanabban a sta-
dionban két hét múlva Eb-
aranyat akasztottak a nyaká-
ba. Újabb országos csúccsal 
– ezúttal már 50.63-at muta-
tott az óra. Úgy tűnik, a Du-
nakeszin atletizáló Danik-
nál ez a szokás, ugyanis 2016-
ban Eszes Dániel is országos 
csúccsal (13.39) lett a konti-
nens legjobbja az ifik között 
– igaz, ő 110 gáton.

„Érdekes, hogy Magyaror-
szág mindössze két ifjúsági 
Európa-bajnokkal rendelke-
zik atlétikában, és mindket-
ten Dunakeszin sportolunk. 
De ez is mutatja, milyen jó 
és eredményes munka folyik 
a klubnál” – jegyezte meg 
Huller Dani.

Maracskó Pál tanítványa 
elárulta, az országos csúcsja-
vítás nem is szerepelt a ter-
veik között, ám amikor igazi 
bónuszként megfutotta azt, 
már tudták edzőjével, jó Eb 
várhat rá.

„A 400 gát az egyik leggyil-
kosabb táv, ráadásul az orszá-
gos bajnokságon szinte egye-
dül futottam végig. Bennem 
is maradt pár tized, hiszen ha 
van ellenfelem, akkor az húz 
engem is. No, aztán az Euró-
pa-bajnokságon erre nem pa-
naszkodhattam, ki is jött be-

lőlem a még jobb idő. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy az 
év egyik legfontosabb verse-
nyén sikerült mind fizikai-
lag, mind pedig pszichésen 
a maximumra felpörgetnem 
magam” – jelentette ki a fia-
tal Eb-aranyérmes.

Dani szinte mind a mai na-
pig a szeme előtt látja azt a 
pillanatot, amikor beért a cél-
ba.

„Percekig csak annak örül-
tem, hogy megvan a dobo-
gó, majd utána leesett, hogy 
Európa-bajnok lettem. Nem 
szégyellem, a dobogón elsír-
tam magam… Azt hiszem, 
az, akinek a tiszteletére már 
eljátszották a Himnuszt, az 
pontosan tudja, mit éreztem 
azokban a percekben” – ele-
venítette fel Huller Dani.

Ha már lúd, legyen kövér 
alapon, a friss Eb-győztes két 
nap múlva már a junior világ-
bajnokságon indult, és ugyan 
fáradt volt, de így is sikerült 
egy 51-es időt futnia.

„Ez egy bónusz volt a szá-
momra, illetve tapasztalat-
szerzés, hogy szokjam a nem-
zetközi nagy versenyek han-
gulatát” – árulta el az ifjú gá-
tas.

Kell is a tapasztalat, hiszen 
októberben az Eb-aranynak 
köszönhetően ott lesz Buenos 
Airesben, ahol idén az ifjúsá-
gi olimpiát rendezik meg.

„Természetesen szeretnék 
döntőbe kerülni, aztán ha ez 
sikerül, ott már bármi elő-
fordulhat” – fogalmazta meg 
céljait októberre.

M. L.
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Együttműködés a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi és az új alsói egyesület között
mInt sokak előtt Ismert, DunakeszI alsóI városrészén az 
egyetlen „középület” a muskátlI utcaI közösségI ház. a nyolc-
vanas évek elején a helyI lakosság kétkezI munkájával, a ház-
gyárból kapott elemekből épített, mInDössze alIg száz négy-
zetméter alapterületű, kétszIntes épületben 2013 őszéIg az 
akkortájt csupán hetI kétszer néhány órában műköDő orvosI 
renDelőn és a véDőnőI szolgálaton kívül pusztán a kölcsey 
Ferenc városI könyvtár FIókkönyvtára volt Fellelhető, Foko-
zatosan egyre gyérebb látogatottsággal. 

2013 őszén a Dunakeszi Alsóért 
Egyesület (DAE) vállalta magára, 
hogy elősegíti a településrészen la-
kók számára különböző foglalko-
zásokon való rendszeres részvételt 
a klubház falai között. Az egyesület 
kérését és javaslatát a 2013 tavaszán 
időközi választáson megválasztott 
egyéni önkormányzati képvise-
lő, Benkő Tamás terjesztette a kép-
viselő-testület elé, amit az egyhan-
gúlag támogatott. Ettől kezdve szá-
mos gyermek- (modern tánc, judo, 
baba-mama jóga, balett, torna, ze-
nés-mondókás játékok) és felnőt-
tek számára tartott (jóga, zumba, 
Y-tréning, gerinctorna, senior tor-
na) program és ezen foglalkozások 
vezetői állnak a helyi lakosság szol-
gálatára.

A DAE vezetősége az önkor-
mányzat felé idén jelezte a klubház 
üzemeltetéséről, annak bérléséről 
való lemondási szándékát. Mindez 
azt jelentette, hogy nonprofit szer-
vezeti bérlő nélkül a foglalkozások 
– amelyek igen népszerűek a helyiek 
körében – megszűnhetnek.

Ennek megakadályozására, a 
programok továbbvitelére jelent-
kezett Sümegi Miklós, aki igyekez-
ve menteni a menthetőt, Duna-
keszi Alsó Fejlődéséért Kulturá-
lis Egyesület néven egy korábban 
már működő, ám évek óta inaktív 
dunakeszi civil szervezet jogi újjá-
alakítása elindításával jelezte: kész 
megteremteni a feltételeket az alsói 
klubház programjainak változatlan 

módon való további szervezéséhez, 
működtetéséhez.

Sőt mi több: Sümegi Miklós – ta-
pasztalt sportszervező és sportveze-
tő – igyekszik a jelenlegi alsói akti-
vitásnál még többet elérni, az Alsón 
élők számára még több lehetőséget 
biztosítani, így augusztus elején a 
Városi Sportegyesület Dunakeszi 
és a NEXON Dunakeszi Teniszklub 
vezetőivel kétoldalú megállapodást 
kötött. Hogy pontosan milyen célt 
szolgálva, arról Sümegi Miklós – 
aki egyébként a közösségi házat ed-
dig bérlő DAE vezetőségének is tag-
ja, vagyis az alapcélok továbbvitele 
már csak ezért is garantáltnak tűnik 
– lapunk érdeklődésére az alábbia-
kat nyilatkozta:

– Az új egyesület színre lépésével 
elsődleges törekvésünk, hogy a 2013 
óta meglévő lakossági foglalkozáso-
kat változatlan formában biztosíta-
ni tudjuk a városrész Muskátli utcai 
klubházában. Ezen felül ugyanak-
kor – a hazai és a helyi sportéletben 
meglévő több évtizedes kapcsolata-
inkat is felhasználva – szeretnénk 
minél több lehetőséget teremteni az 
Alsón élő többezer lakótársunk, kö-
zülük is elsősorban a kisgyerekek, 
az 5 és 14 év közöttiek számára. En-
nek érdekében a városban nagy ha-
gyományoknak örvendő két tradi-
cionális sportág, a tenisz és labda-
rúgás megismertetése és megsze-
rettetése céljával kötöttük meg első 
megállapodásainkat Bogyó Lász-
ló elnök úrral és Bogyó Tamás ve-

A szeptember 8-ai 
6. ALcSÓfesztivál programja
szeptember 8-án, szombaton 13 órától lesz alsón a 6. Dunake-
szI alcsóFesztIvál, amelyen IDén Is színes, érDekes, színvona-
las Ingyenes programok várják az érDeklőDőket. 

A színpadon látható és 
hallható lesz Men-
tős Laci; bemutatkoz-
nak az alsói közössé-

gi ház programjai (balett, modern 
tánc, judo); élvezhetjük az Adonika 
Mozgásművészeti Stúdió bemuta-
tóját; itt lesz a Meteor Dance Rocky 
Klub; énekelni fog Alexa; táncolnak 
a SenioRock és az Alsói Kedvesek; 
fellép Bunyós Pityu; Betty Love (volt 
Soho Party); lesz utcabál, tűzijáték 
és sok-sok tombolaajándék. 

Ami a közösségi ház környékén 
lévő szokásos gyerekprogramokat 
illeti, üzemel majd óriáscsúszda, ki 
lehet próbálni sok ügyességi fajáté-
kot, lehet majd lovagolni és tűzol-
tóautóba ülni. Lesz csillámtetová-
lás, kézműves foglalkozás és henna-
festés is. További programok: több 
helyszínen büfé, vattacukor, lecsó-
kóstolás, báránypörkölt, lufi, tom-
bola, zene, tánc. A szervezők a mű-
sorváltozás jogát fenntartják, a ren-
dezvényre eső esetén is sor kerül!

zetőedzővel a NEXON Dunake-
szi Teniszklub, valamint Temesvári 
István elnök úrral a Városi SE Du-
nakeszi sportszervezetek képvise-
letében. A hozzánk forduló, az Al-
són hamarosan induló toborzás 
során elérni szándékozott gyere-
kekkel a két klub felkészült szakem-
berei ismertetik majd meg a sport-
ágak alapjait, sőt annak érdekében 
is teszünk erőfeszítéseket, hogy Al-
sóról a gyerekek szervezett módon 
juthassanak el a foglalkozásokra 
akár a Kinizsi-pályára, akár a Ma-

gyarság-pályára és vissza. Indulás-
kor tehát a tenisz és a foci számára 
kezdünk gyerekeket toborozni, de 
rövid távú céljaink között szerepel 
a többi sportág számára is kedvet 
csinálni az alsóiak körében. Várjuk 
azon szülők jelentkezését, akiknek 
5 és 14 éves kor közötti gyermekei 
– lányok, fiúk egyaránt! – szeret-
nének szervezett keretek között fo-
cizni és/vagy teniszezni. Jelentkez-
ni a dafke.dunakeszi@gmail.com 
e-mail címen és a +36 70 383 01 10-
es telefonszámon lehet.

Sümegi Miklós (balról), Bogyó Tamás, Bogyó László
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Augusztus 25-én 
mulat a lakótelep

a casalgranDe tér mellettI parkolóban augusztus végén Is-
mét FelcsenDülnek a mulatós nóták, lakoDalmas Dallamok. 
érkezIk a DunakeszI mulatság!

A programok 17-23 órá-
ig tartanak, a műsor kí-
nálatából kicsik és na-

gyok egyaránt kedvükre válo-

gathatnak. Igazi mulatós bu-
lival érkeznek a hazai műfaj 
nagyjai, ha kedvelik ezt a stí-
lust, ott a helyük! 

2018. május 26. Szabó Zsolt – Nagy Edina
2018. május 30. Győri Zsolt – Mucsányi Nikolett
2018. június 14. Kovács József – Nagy Annamária
 Megyes Győző Mihály – Molnár Krisztina
2018. július 12. Regős Zoltán Sándor – Pleszel Viktória
2018. július 14. Teszár József Zsolt – Szabó Beáta
2018. július 21. Fartely Zoltán – Nagy Orsolya Noémi

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot 
kötöttek
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Béres Ernő napjainkban is aktívan sportol

Béres Ernő nagysze-
rű eredményeket ért 
el a magyar atlétika 
legszebb korszaká-

ban, személyisége fogalom az 
atlétika történetében. Duna-
keszire 1936-ban került a csa-
lád, édesapja a Járműjavítóban 
dolgozott, mint kárpitos 1962-
ig nyugdíjazásáig. Dunakeszi-
ről indult sportpályafutása. 

Budapesti otthonában ke-
restem fel a Béres-házaspárt. 
Ernő csodálatos memóriával 
rendelkezik, és mesél az életét 
meghatározó gazdag sportpá-
lyafutásáról. 

- Labdarúgóként kezdted és 
atlétaként értél a csúcsra, ho-
gyan indult e sikeres sportpá-
lyafutásod?

- A gyártelepi vasút mellet-
ti lakótelepen kis labdarúgó 
pálya volt, ide jártam edzés-
re, egyszer eltörött a bal bo-
kám, a felépülés után szüleim 
nem engedtek focizni, gyor-
saságom, állóképességem mi-
att az atléták szívesen láttak, 
így sportágat váltottam. Em-
lékszem 1942-ben a váci Pia-
rista Gimnázium tanulójaként 
először futottam mezei verse-
nyen, és 3. lettem. 1947-ben a 
Dunakeszi Magyarság színei-
ben, a Magyar Vasutasok Or-
szágos Bajnokságán 800, 1500 
és 3000 mérteren első lettem, 
így háromszoros Vasutas baj-
nok lettem. Emlékszem a 
sportegyesületnek egy szö-
ges cipője volt, mindig az kap-
ta, aki éppen versenyzett. Du-
nakeszin a példaképem Villási 
Károly válogatott atléta volt. 

- Sikeresen felvételiztél a 
TF-re, új korszak kezdődött 
az életedben?

- Igen. 1948 szeptemberétől 

a Testnevelési Főiskolára ke-
rültem. Jó tanuló voltam, in-
gyen kaptam a kollégiumba 
szállást, étkezést, tandíjat sem 
kellett fizetnem. 1952-ben vé-
geztem a testnevelő tanári 
szakon, 44 évig voltam tanár. 
Kollégiumban Széchy Tamás-
sal, a későbbi híres úszóedző-
vel laktam egy szobában.

- Az atlétikai eredményed-
del a csúcsra 1952-ben kerül-
tél?

- Igen. Július 30-án, a szü-
letésnapomon futottam 5000 
méteres távon a Helsinki olim-
pia döntőjében, és hetedik he-
lyen értem be a célba. Kelen 
János volt az edzőm, a döntő-
ben elért eredményemmel az ő 
országos rekordját javítottam 
meg. Ebben az időben példa-
képem Emil Zatopek volt, aki 
1952-es olimpián ötezer, a tíz-
ezer méteren és maratoni fu-
tásban aranyérmes lett. Ez 
volt az egyetlen olimpiám, saj-
nos sérülésem miatt kellett ki-
hagynom 1956-os olimpiát.

- Pályafutásod során, ma 
már csak egyedül rendelkezel 
e fantasztikus eredmények-
kel.                                      

- 1953. szeptember 23-án 
15.29.2-vel világcsúcsot ért el 
a 4x1500 méteres váltó: Garay 
Sándor, Béres Ernő, Rózsa-
völgyi Sándor és Iharos Sán-
dor összeállításban. Megkap-
tam a világcsúcsért járó em-
lékplakettet, ezt minden világ-
csúcsot futó atléta megkapja. 
Az első válogatottságom 1950-
ben magyar – norvég viadalon 
volt, Rózsavölgyi mögött má-
sodiknak értem célba, az utol-
só 1958-ban volt. Összesen 
16-szor szerepeltem váloga-
tott színekben. Az 1950-es év-

ben verhetetlen voltam, itthon 
egyetlen riválisom sem tudott 
legyőzni. Edzői munkát 1958–
72. között végzetem, a legsi-
keresebb tanítványom Szabó-
né Nagy Zsuzsa volt, aki 1964-
ben a tokiói olimpián, 800 
méteren 2.03.6 idővel 4. lett. 
Zsuzsa 1966-ban két világ-
csúcsot is futott Amerikában 
880 yardon. 1940-től a mai na-
pig atlétikában élek – 78 éve 
– ma is rendszeresen eljárok 
versenyekre, az időmérők ve-
zető versenybírója vagyok, az 
ország legidősebb versenybí-
rói címmel rendelkezem. Az 
1950 – 60-as időben 37 világ-
sikernek voltam tagja. Emlé-
kezetes számomra, hogy 1953. 
augusztus 20-án avatták fel a 
Népstadiont, akkor ott futot-
tam a salakpályán, és 2015. 
április 15-én Puskás stadi-
on (volt Népstadion) lebontá-
sa előtti nagy ünnepségen, én 
futottam az utolsó 400 métert. 
Sajnos a régi társak közül már 
csak egyedül én élek

- Kitüntetéseid a csodála-
tos pályafutásod elismerését 
jelentik.

- 1953-ban Magyar Népköz-
társaság Kiváló Sportolója, 

egy évre rá az Érdemes spor-
toló címet kaptam meg. 2003-
ban Magyar atlétikáért ezüst, 
majd 2008-ban - 80 éves szü-
letésnapomra - arany foko-
zat kitüntetésben részesültem. 
2013-ban a Vasas aranygyűrűs 
sportolói kitüntetést kaptam 
meg 85. születésnapomra. 

- Mi az ilyen nagyszerű si-
kernek a titka?

- A csodálatos családi háttér. 
1955. december 24-én nősül-
tem meg, feleségem Odegnál 
Mária többszörös ifi váloga-
tott, váltóban magyar bajnok 
volt, 63. éve élünk együtt. Gyé-
mántlakodalmunk 2017-ben 
volt. Két lányom, Éva és Zsu-
zsa és az unokák és déduno-
kák teszik aranyozottá az éle-
tünket. Ma is hetente három-
szor futok tíz kilométert, há-
romszor úszni járok, napi 50 
percet.

Béres Ernő egy csendes, 
szerény, végtelenül szerethe-
tő ember. A legjobb érzések-
kel lehet iránta mindenki. Jó 
egészséget, további szép éve-
ket kívánunk! 

Solymosi László
Fotó: jochasport.hu

a közelI napokban, júlIus 30-án ünnepelte 90. születésnapját az egykorI vIlágcsúcstartó középtávFutó  
béres ernő, akInek életében még ma Is meghatározó a sport. a kIváló atlétát keszthelyI jános, a DunakeszI ma-
gyarság ezüstjelvényes Futója 1946. augusztus 16-án egy DunakeszI versenyen FeDezte Fel, akIt azonnal átcsá-
bított az egyesületbe. 

90 éves az egykori 
világcsúcstartó

Olimpikon, élő legenda
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augusztus utolsó hétvégéjén, 25-26-án kerül megrenDezésre DunakeszIn, a városI sportegye-
sület DunakeszI és az Fc buDapest szervezésében, a Future cup 2018 elnevezésű nemzetközI IFjú-
ságI labDarúgó torna! ez alkalomból temesvárI Istvánnal, a vsD elnökével és czuk henrIkkel,  
az Fc buDapest elnökével, a Future cup alapítójával beszélgettünk.

FUTURE CUP 2018 Dunakeszin

- Honnan jött a gondolat, hogy 
nemzetközi utánpótlás tornát 
rendezzetek?

- „Maga az utánpótlás labda-
rúgó torna ötlete és ennek a szer-
vezése, egyesületünk, az FC Bu-
dapest megalakulásával egy idő-
ben jött létre. Az FC Budapesttel 
igyekszünk sok tornára ellátogat-
ni, mert a meccsek, a versenyzés 
adják a foci lényegét! Igazi adrena-
lin löket, ami a gyerekeknek is so-
kat jelent, hiszen itt lehet megta-
pasztalni a sikert. Így fogalmazó-
dott meg bennünk, hogy szervez-
zünk mi is itthon egy tornát, ami 
nem a mennyiségre, hanem a mi-
nőségre fókuszál! Az elsődleges 
célunk az volt, hogy jó hangulatú 
tornánk legyen és ez eddig min-
den alkalommal sikerült is.”

- Mióta működik a Future Cup?
- Az első Future Cup-ot 10 éve, 

Bükkfürdőn rendeztük, utána 8 
éven át a XVI. kerület adott ne-
künk otthont. Az első kupa csu-

pán 8 csapattal indult, ez a szám 
tavaly már 20 csapatra nőtt. Az 
egyre növekvő igények, a füves pá-
lya utáni vágyódás hozott minket 
– sok egyéb mellett – Dunakeszi-
re.” – tudjuk meg Czuk Henriktől, 
a Future Cup alapítójától. 

- Hogyan került képbe Dunake-
szi, mint helyszín?

- „Az elmúlt időszakban a VSD 
és az FC Budapest több ízben ját-
szott együtt itt Dunakeszin. Ők is 
megtapasztalhatták, hogy Duna-
keszin pezseg az élet, folyamato-
san fejlődik és láthatóan kiemelt 
szerepet kap a sport, mind a fel-
nőttek, mind a gyerekek köré-
ben” – adja meg a magyarázatot 
Temesvári István, a VSD elnöke.  
„Valóban, több ízben játszottunk 
Dunakeszin és nagyon jó élmé-
nyekkel tértünk haza. Az itt eltöl-
tött idő során fogalmazódott meg 
bennünk, hogy Dunakeszi iga-
zi otthona lehetne a Future Cup-
nak, így pár hónappal ezelőtt meg 

is kezdtük a tárgyalásokat. A ter-
vünk egy hosszú távú együttmű-
ködés kialakítása, aminek ez a 
rendezvény most csak az első ál-
lomása. Távlati célunk, hogy Du-
nakeszi igazi otthona lehessen 
ennek a rendezvénynek” – fogal-
maz Czuk.

- Honnan érkeznek majd a csa-
patok és mely korosztályokból?

- „11-12 évesek számára szer-
vezzük a tornát, félpályás mérkő-
zéseket játszanak majd, két nap 
alatt összesen 10 meccset. Szán-
dékosan elég dinamikus a Future 
Cup, de ami igazán fontos, hogy 
itt különböző kultúrák mérik ösz-
sze az erejüket, amiből szintén so-
kat profitálnak a gyerekeknek, hi-
szen megismerhetnek egy teljesen 
más játékstílust. Volt már ame-
rikai csapatunk, idén lesz török, 
svájci és fehérorosz indulónk is. 
Arany, ezüst és bronzágon megy 
majd a játék, nem egyenes kiesés-
ben, ami az önbizalmuknak, ön-

becsülésüknek is nagyon jót tesz” 
– véli Czuk Henrik.

„Ebben a korban még nagyon 
fontos a pozitív megerősítés. Tá-
mogatóinknak köszönhetően sok 
díjat tudunk majd kiosztani! Fon-
tos, hogy meglegyen a nyerési él-
mény. Gólkirályokat, legjobb játé-
kosokat, edzőket is jutalmazunk 
majd. A legjobb magyar játékos 
egy angol bajnoki mérkőzésre lá-
togathat majd el, szóval van bő-
ven, ami inspirálja őket” – sorolja 
a torna előnyeit Temesvári, VSD 
elnök.

- Pontosan hol zajlik majd a 
torna? 

- „A Magyarság Pálya ad ott-
hont a mérkőzéseknek, a Fő út 
145. alatt fociznak majd a gyere-
kek 2 napon át. Természetesen a 
VSD is részt vesz a rendezvényen 
utánpótlás korosztályával. Vá-
runk mindenkit az eseményre és 
szurkolunk Dunakeszinek” – zár-
ja a beszélgetést Temesvári István.

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

ApróHIrDETÉS
• Otthoni munka! Különböző termékek ösz-
szeállítása, egyebek:  06-90- 603-905 
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min, 06-1-222-
8397, 06-20-496-3980
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20 éves 
a Dunakeszi 
Kajak Klub

Duna és a lehetőség aDott volt, így alakult meg 1998 novemberében a 
kajak szakosztály. az elmúlt húsz év alatt az ország utánpótlásnevelő 
egyesületévé nőtte kI magát, kajak bIroDalom lett. országosan közel 
száz klub műköDIk, ebből 18 pest megyében.

A Duna parton ideális kö-
rülmények között dol-
gozhatunk – mondta 
Rasztotzky János elnök 

úr. - Nagy változás 2015-ben követ-
kezett be, amikor ide költöztünk az 
új helyre, a Katonadombra, ahol csó-
nakház, csapathajó csónakház és a 
város lakóinak vízi sport eszközei ta-
lálhatóak meg. 

- Hogyan sikerült a 2018-as év?
- A 2016 – 17-es mélypont után, az 

idei esztendőben előre léptünk. Az 
egyesületünkben közel száz fiatal jár 
le, minden nap tartunk edzést. Ed-
dig a tíz versenyünkön, több orszá-
gos helyezést értünk el. Kiemelke-
dik májusban Győrben megrende-
zésre kerülő maratoni Országos Baj-
nokság,  M K- 1 5000 méteren a 10 
éves Nagy-Rasztotzky Vince győzött. 
Szolnokon a Síkvízi Országos Baj-
nokságon Monoki Milán, Kokovecz 
Zoltán és Kokovecz Richárd összeté-
telű 3x200 méteres váltónk aranyér-

mes lett. Az eligazolt sportolóink kö-
zül, nyolcan jelenleg a nemzeti válo-
gatott kerettagjai. 

- Milyen változás történt a szak-
osztály életében?

- 2015 óta minden évben nyá-
ron többhetes edzőtábort tartunk, 
melyen az idén közel százan vettek 
részt. A Magyar Kajak Szövetség vá-
rosi vezetősége támogatásával ér-
jük el szakosztályunk jó eredménye-
it.  A 8-12 évesek részére felzárkózta-
tó csoport beindításával megalapoz-
zuk a jövőnket, legjobbak eljutnak 
a válogatottság szintjére. Szabadidő 
sportág szinten tartása a célunk. El-
értük, hogy edzéseinken 50-60 fő 
vesz részt, vezetőedző László Gizel-
la, két segítőm Rasztotzky Eszter és 
Anna.

A szakosztálynak további szép, 
eredményes sikeres évtizedeket kí-
vánunk! 

Solymosi László

A dunakeszi 
Lucz Anna U23-as 

világbajnok
lucz anna aranyérmet nyert a plovDIvban renDe-
zett u23-as és IFjúságI kajak-kenu vIlágbajnoksá-
gon. az újpest színeIben versenyző, egykorI Duna-
keszI nevelésű IFjú „kajak kIrálynő” a kajak egyes 
200 méteres távon nyert vIlágbajnokságot. 

„Úgy mentem, ahogy csak tudtam, a végén néztem 
csak ki, és akkor láttam, hogy győztem. Számom-
ra ezzel vége a szezonnak, örülök, hogy egy világbaj-
noki arannyal zártam” – nyilatkozta Lucz Anna az 
utanpotlassport.hu-nak. 

A Dunakeszin élő Lucz Anna annak a Rasztotzky 
Jánosnak és feleségének, László Gizellának a felfede-
zettje, akik sok-sok tehetséget neveltek a magyar ka-
jak számára, köztük Anna nővérét, a kétszeres Euró-
pa-bajnok Lucz Dórát is. Ma mindketten Újpest színe-
iben versenyeznek.  V. I.

Fotó: utanpotlassport.hu



MTU-Dunakanyar-210x297.indd   1 2018. 08. 06.   15:57


