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A nemzeti
összetartozás
napja
Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június
4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta:
"a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme".

Trianon emlékmű
- Zebegény

A

trianoni béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as
párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január
16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva - teljesen hatástalanul.
A békefeltételeket 1920 májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezeket elolvasva lemondott. A diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és
munkaügyi miniszter, valamint
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én délután látta
el kézjegyével a versailles-i Nagy
Trianon kastélyban, a tiltakozás
gesztusaként Benárd ezt állva tette meg.
Délelőtt 10 órakor - az aláírás
kitűzött időpontjában - Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a
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zászlókat félárbócra eresztették,
tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.
A 14 részből, 364 cikkből és
több függelékből álló szerződés
első része a Nemzetek Szövetségének (Népszövetség) Egyezségokmányát tartalmazta, amely
minden békeegyezményben helyet kapott. A békediktátum kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait, és
megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen. A magyar haderő létszámát 35 ezerben
maximálták, megtiltották az általános hadkötelezettséget és nehézfegyverzet tartását, korlátozták a fegyvergyártást. Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át
jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták
meg), zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmaknak a legnagyobb kedvezményt.
A békeszerződés betartását nemzetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.
A szerződés kimondta, hogy az

Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer
négyzetkilométerről 93 ezerre,
lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A Felvidék, a
Kisalföld északi fele és a Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az
Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország,
Bácska, Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a
Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyugat-Magyarország egy
sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig északon Szepes
és Árva vármegyéből kapott területeket.
A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási
adatokat sem vette figyelembe,
így mintegy 3,2 millió magyar, a
magyarság harmada került az új
határokon túlra, felük összefüggő tömbben, a határok mentén. A
békeszerződés a kisebbségek jogaira vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek szerint az
ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, faji, vallási
hovatartozásuktól függetlenül, a
törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket, és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát.
A magyar nemzetgyűlés 1920.
november 15-én ratifikálta, és
1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a békeszer-

ződést. A törvény első paragrafusa így kezdődött: "Tekintettel a
kényszerhelyzetre, mely Magyarországra nézve a világháború
szerencsétlen kimenetele folytán
előállott..." Az 1921. december 1416-i népszavazás nyomán Sopron
és környéke az ország része maradt, északon pedig Somoskő és
környéke (kivéve a somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.
A trianoni döntés sokkolta a
magyar társadalmat, a két világháború közötti években az ország
meghatározó külpolitikai célja
lett Trianon revíziója. Magyarország az első bécsi döntéssel 1938ban visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta
déli részét, 1939-ben Kárpátalját,
1940-ben a második bécsi döntés
révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, Jugoszlávia 1941-es német
megszállása után visszakerült a
Délvidék is. A területgyarapodások következtében Magyarország
Trianonban megállapított területe csaknem kétszeresére nőtt, a
Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került, ám ennek ára a
háborúban való részvétel volt a
náci Németország oldalán -, tájékoztat az MTI.
A második világháború után,
1947. február 10-én aláírt újabb
párizsi béke lényegében a trianoni határokat állította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia megkapott
még három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.
Fotó: KesziPress

A nemzet napszámosai
„Drága Tanítóm! Mit nyujtsak végtére jutalmúl,
Hogy megháláljam teljesen amit adál.
Nincsen hatalmam alatt méltán lefizetni adómat,
Vedd Te csak, amit adok, szívem adózva fizet.”
(Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!… – részlet)
Nem is szakma, hanem hivatás az övék, akik egy életen át gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak. Valamennyi napjuk maga
a csoda, ahogy a rájuk bízott fiatalságot terelgetik a felnőtté válás
felé, miközben segítik őket a tudás rejtelmes útjain. Igen, ők azok, akik
cserébe az egész életüket érdeklődő, csillogó szempárok tükörtermében élik meg.

A

z ő mindennapjaikban összefonódik az erőfeszítés, a kudarc és siker, a szeretettel szeretetre
nevelés, a tudás átadása és a tudásvágy felébresztése. Nem véletlenül írta róluk Nagy László, hogy „Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa
vagy!”. Mert ők azok, akik pontosan tudják, egy mosoly,
ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás életre szóló hatást gyakorolhat a rájuk bízott gyermekekre.
Munkájuk gyümölcse sokszor évek múlva érik be,
ugyanakkor a gyerekek, fiatalok számára ők biztosítják a
magas színvonalú, sokszínű, korunk kihívásaira reagálni
tudó és piacképes oktatást – igen, ez nélkülük nem sikerülhetne! Mert nem elég csupán a szakképzettség a munkájuk elvégzéséhez, hanem az egész lényüket bele kell
adniuk. Mert tényleg felemelő, szép hivatás az övék. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján.
Talán ez a világmindenség egyik legnemesebb feladata

az anyaságon, a szülői léten kívül. Mert nemcsak ismeretekkel, a reformkor irodalmával, a magyar és a világtörténelem sarkalatos évszámaival, a halmazelmélettel gazdagítják a diákokat. Hanem az életre, az emberi értékekre neveléssel. Bizonyos szintű pszichológiai ismeretek is
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyermekek lelkivilágát
megértsék, illetve ennek segítségével motiválják őket a
tanulásra, illetve a tanulás szeretetére. Azok is ők, akik
talán a világon a legjobban örülnek annak, hogyha később azt tapasztalják az életben, hogy a tanítványaik lekörözték őket egy olyan szegmensben, amit tőlük tanultak, tőlük sajátították el az adott téma alapjait.
A munkájukat, a hivatásuk értékelését talán a legjobban az mutatja meg, amikor az utcán nem elfordulnak
tőle, hanem a csillogó szemű már felnőttek odalépnek
hozzájuk mosolyogva, és azt kérdezik: „Jó napot, hogy
tetszik lenni? Emlékszik még rám?”
Igen, ők a pedagógusok, a nemzet napszámosai. Az
örök példák a világ előtt!
Molnár László
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Megnyílt az önkormányzat
balatonakarattyai városi üdülője!

„Szent Istvánosok vagyunk,
Balatonon nyaralunk!”
A hegyoldalt borító dús növényzetű erdőben csiripelő madarak énekét elnyomta az autóbuszról leszálló diákok vidám zsivaja, akik az előttük kitárulkozó kéklő Balaton látványától lelkendezve örültek. Így érkezett meg az önkormányzat Balatonakarattyán épített négyszintes
üdülőjébe az első vendégsereg. A Szent István Általános Iskola 4/A osztály tanulói két napot
nyaraltak a város vízparti üdülőjében, ahol a tanulókat és a két kísérő pedagógust a házigazda
vendégszeretetével fogadta Szabó József, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Vagyongazdálkodási Osztály munkatársa.

N
Szabó József
fogadta a Péczné
Veresegyházy Éva
tanárnő vezetésével
érkező gyerekeket

em újságírói túlzás, ha azt
vetem papírra, hogy az impozáns épület, a tóhoz vezető
gyönyörűen
parkosított terület, a Balaton csábítóan csillogó vize, és a fölötte emelkedő
száznégyzetméteres napozó stég vonzó
látványa egyik ámulatból a másikba ejtette a diákokat. Mielőtt lementek a vízpartra, Szabó József bemutatta a gyerekek kétszintes birodalmát, az igényesen
berendezett hatalmas étkezőt, melynek
falát Vámos Robi és a Táblácska csa-
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patának közkedvelt rajzai díszítenek.
A kétnapos osztálykirándulásra érkezett
tanulókkal Péczné Veresegyházy Éva osztályfőnök ismertette az előttük álló gazdag programokat, majd a gyerekek elfoglalták a saját fürdőszobával rendelkező
emeletes ágyakkal berendezett szobákat.
A „honfoglalás” után a dunakeszi sajtó
képviselői elkészítették a kihagyhatatlan
csoportképet az üdülő ezerötszáz négyzetméteres parkjában.
- Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy mi avathatjuk fel az önkormányzat üdülőjét – mondta Péczné
Veregyházy Éva, aki elárulta; amikor értesültek a lehetőségről, azonnal megragadták az alkalmat, hogy a hagyományos
év végi osztálykirándulás keretében két
napot az üdülőben töltsenek el.
- Már szinte hagyomány, hogy a negyedik év végén kétnapos kirándulásra
megyünk, a tanulás után a diákok így egy
kis önfeledt kikapcsolódásban is együtt
lehetnek. Az osztály megérdemelte, hogy
eljöjjünk a Balatonra. Az üdülőt eddig
csak fényképről láttuk, nagyon tetszett,
és nagy reményekkel jöttünk ide! De élőben még szebb! A gyerekek tetszését is
elnyerte, különösen, hogy közvetlenül a

Balaton partján van ez fantasztikus üdülő, amely nagyon szépen felszerelt! Köszönjük a lehetőséget, hogy igen kedvező feltételek mellett „nyaralhatunk” a városi üdülőben – mondta az osztályfőnök.
Érdeklődésünkre
Péczné
Veresegyházy Éva elmondta, hogy a programban sok fürdés szerepel, de ellátogatnak
Tihanyba, ahol a Levendulaházban kézműves foglalkozás vár a diákokra.
- Sétálunk a tó környékén, megnézzük kívülről az Apátságot, fagyizunk
egyet, és ide jövünk este vissza, egy közös kis játékra és vacsorára. Holnap ebédig strandolunk és utána indulunk haza
a huszonnyolc gyerekkel, akik – az eddig
tapasztaltak alapján – biztos vagyok benne, hogy szép emlékkel intenek majd búcsút a Balatonnak.
Ezt erősítette négy diák – Fekete Hanna, Panák Nóra, Magyarovits Dóra, Gál
Boglárka (jobb alsó képünkön) - minden mondata, akik elmondták, nagyon
örülnek, hogy az osztállyal együtt itt lehetnek, mint Fekete Hanna fogalmazott a „csodálatos Balaton parton.” - Nekem az is tetszik, hogy a víz nagyon közel
van, csak át kell mennünk az üdülő kertjén – folytatta Magyarovits Dóra. Tud-

tok-e úszni? – firtató kérdésemre Fekete
Hanna azonnal rávágta: - Igen, csak ketten-hárman nem igazán, ők is el vannak
a vízben, de vigyázunk rájuk, mert az indulás előtt mindenki kihúzott egy nevet,
akire a két nap alatt vigyáznunk kell.
A gyerekek lelkesen újságolták el, hogy
milyen programok várnak rájuk, melyekre már nagyon kíváncsiak – mondták és elindultak a stégre, hogy testközelből is megismerkedjenek a Balatonnal,
melyben ebéd után órákon át lubickolnak majd. Búcsúzásképpen elénekelték
kedvenc „slágerüket”: „Szent Istvánosok
vagyunk, Balatonon nyaralunk! Hurrá!”
Az önkormányzat üdülője két funkcióval rendelkezik, hiszen az épület négy
szintjéből az alsó kettő gyerektáboroztatásra van berendezve. Összesen negyvenöt gyerek és négy kísérőtanár számára
biztosított a szálláshely – kezdte az üdülő
bemutatását Szabó József.

Az apartman
- A felső két szinten két és négy személyes apartmanok vannak kialakítva,
melyekben összesen 22 főt tudunk elhelyezni. A galéria rendszerű apartmanokban természetesen van fürdőszoba,
teáskonyha, televízió. A 700 négyzetméter alapterületű épület klímatizált, Wifi
biztosítja a vendégek kényelmét. Az épületet a Balatonnal egy játszóeszközökkel,
bográcsozóval kiépített 1500 m2-es park
kapcsolja össze. A fürdőzők kényelmét
egy 100 m2-es stég is szolgálja – ismertette az üdülő kínálatát a vagyongazdálkodási osztály munkatársa.
Szabó Józseftől megtudtuk, hogy az
üdülő közvetlen szomszédságában számos étterem van, melyekben biztosít a
melegétel a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.
Az önkormányzat intézményeinek
dolgozóit és a város iskoláinak tanulóit

– egy hetes turnusokban - fogadó üdülő
főszezonja június 16-tól augusztus 31-ig
tart. Elsősorban a nyári szünidőre koncentrálódik, de ezen túlmenően az év
12 hónapjában is tudja fogadni a vendégeket. Az üdülő hőszivattyús fűtő-hűtő
rendszere biztosítja a téli-nyári üzemelést, amely alkalmassá teszi csapatépítő tréningek, konferenciák rendezésére
is – tájékoztatott Szabó József, aki újságírói kérdésre elmondta; az alsó két tábori szinten gyerekeknek 2000 Ft./fő/éj, az
apartmanokban intézményi dolgozóknak 3000Ft/fő/éj, míg külsős vendégek
számára 4000Ft.+ÁFA/fő/éj a szolgáltatás díja. - Természetesen a helyi idegenforgalmi adót mindenkinek meg kell fizetni a tanulók és az őket kísérő tanárok
kivételével – tette hozzá Szabó József, aki
azt is elmondta, hogy a gondnoki feladatokat egy helyi házaspár látja el.
Dióssi Csaba polgármester, aki a diákok és a tanárok véleményét megismerve
jó érzéssel jelentette ki:
- Ez volt a célunk, hogy a város tanulói, az önkormányzati intézmények dolgozói, a sport- és kulturális közösségek,
a nyugdíjas klub tagjai számára megteremtsük a gondtalan kikapcsolódás, pihenés feltételeit. Mindig nagyra becsültem, ha egy gyárnak, cégnek van saját
üdültetési lehetősége. Dunakeszinek is
volt korábban egy üdülője Szobon, ám a
kétezres évek elején gazdasági kényszerből, és a kevésbé vonzó állapota és beszűkült programlehetőségek miatt eladta.
Már akkoriban is – mint önkormányzati képviselő – sokat gondoltam arra, hogy
meg kell teremteni a feltételeit egy városi
üdülő létrehozásának, melyben iskoláink
tanulói, Dunakeszi polgárai, civil közösségei, az önkormányzat dolgozói pihenhetnének. Nagyon boldog vagyok, hogy
régi álmunk valóra vált a balatoni telek
megvásárlásával és a négyszintes üdülő
felépítésével. Saját strandunk van, kiváló a víz minősége, az épület is rendkívül
kulturált! Szóval, minden adott, hogy a
város polgárai kellemes környezetben pihenhessenek! Annak pedig külön örülök, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezték magukat az üdülőben,
nagyon tetszik neki a környezet! – nyilatkozta a Dunakeszi Polgárnak a város
polgármestere.
S hogy minderről hírt adhattunk azt
Szabó Katalinnak, a Dunakeszi Programiroda vezetőjének köszönhetjük, aki
a városi sajtó munkatársai számára a legideálisabb feltételeket biztosította, hogy
június 4-én az első csoport érkezésének,
a balatoni üdülő „felfedezésének” krónikásai lehessünk, melyről öröm volt tudósítani, hiszen huszonnyolc gyermek boldog pillanatainak és az őket elkísérő két
pedagógus nagyszerű helytállásának lehettünk hírvivői.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Étkező, közösségi helyiség
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A 9. számú választókerület hírei

Tisztelt Lakótársaim!
Május utolsó, június első hétvégéjén ismét élvezhettük a körforgalmi koncert nyújtotta élményeket.
Akárcsak tavaly, az idén is sokan
eljöttek a város különböző részeiből. A Bátorkeszi utca lakói értékes programokat szerveznek évről-évre, melyeken nem csak a

felnőttek, hanem a kisebb és nagyobb gyerekek, kamaszok, fiatalok is örömüket lelik. Egyre bővül a
közösség, barátságok szövődnek,
sok új ötlet és felajánlás születik.
Egyre szebb, egyre zöldebb lakókörnyezetünk, mert sokan élnek a faigénylés lehetőségével.
Még mindig van olyan utca, ahol

szükség lenne fákra, cserjékre. Kérem, hogy aki szeretne fát/cserjét
írja meg nekem e-mailben, hány
fát/cserjét szeretne név, cím és telefonszám megadásával. A kertészek ugyanis az ültetés előtt felhívják a tulajdonost, egyeztetik
az időpontot, hogy a kérelmező
megmutassa, hova ültessék a növényeket. Az idén is ki kell tölteni majd egy nyilatkozatot, amelyben vállalja a kérelmező a növények gondozását. Az űrlapot majd
e-mailben elküldöm.
Újra felhívom lakótársaim figyelmét, hogy az Önkormányzat
a közvilágítás karbantartására az
Eurovill Kft-vel kötött szerződést.
A lakosság közvetlenül (telefonon,
vagy e-mailben) fordulhat a céghez, ezzel a lehetőséggel sikerült
megszüntetni a felesleges adminisztrációt. A szakemberek rendkívül gyorsan elvégzik a cseréket,
javításokat.

Elérhetőségeik a következők:
telefon:
06-80/980 030,
e-mail:
kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Többen fordultak hozzám azzal:
A Széchenyi utca 68. szám alatti
orvosi rendelőben Dr. Babcsányi
Judit háziorvos rendelési ideje változatlan, a telefonszáma:
+36/70 947 4770
A 2/A szélesítésével kapcsolatban felmerült a zajvédő fal kérdése. A tervek szerint a Toldi-dombliget lakópark teljes hosszában
meg fog épülni a fal.
Köszönettel tartozom figyelmes
lakótársaimnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem, hogy ezután is keressenek
meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

Támogatásra érdemes lakossági kezdeményezések
A Gitár utca-Határ út kereszteződésébe kérte
az egyik lakó forgalmi tükör kihelyezését. Személyesen megnéztem a helyszínt, és egyetértettem a kezdeményezéssel, amit továbbítottam. A Műszaki Osztály nem látja indokoltnak a kihelyezést, remélem, hogy a Rendőrség szakvéleménye alá fogja támasztani a
kezdeményezés jogosságát. Szintén rendőrségi szakvéleményre várunk a Szántó utcaRákóczi úti kereszteződés forgalmának biztonságosabbá tétele ügyében, ami az a jobbkezes kereszteződésre felhívó tábla kihelyezését jelentené. Itt is nagyobb a forgalom,
mint korábban, ennek hátterében az van,
hogy a reggeli kaotikus helyzetben a sofőrök
igyekeznek az optimális útvonalat megtalálni
az M2 felé, és a Rákóczi út igénybevételével
próbálják kikerülni a Fóti úti torlódást.
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A Vasútállomáson sok autós rakja ki a gyermekét vagy hozzátartozóját, azonban a buszmegálló ilyen célú használata a KRESZ szerint
nem megengedett. A parkolókban azonban
nehézkes a sokszor egy időben érkező autók
megfordulása. Ennek a helyzetnek a megoldására érkezett hozzám javaslat egy "drop ondrop off" zóna kialakítására, amellyel egyetértek, és azonnal továbbítottam a Városházára.
Ez egy néhány autó hosszúságú buszmegállóhoz hasonló parkoló kialakítását jelentené,
ahol 10-20 másodpercig meg lehetne állni a
ki-/beszállás idejére.
A Faludi János utcából kaptam megkeresést
az egyik társasház előtti, kocsi beállóként funkcionáló terület rendezéséről. Tekintettel arra,
hogy közös finanszírozású hasonló projektek
már működtek korábban, a kérést a Városházára továbbítottam.
A Szántó utcából kaptam bejelentést, miszerint a Gardénia köz által az utca felé megnyitott kijárat növeli a forgalmat. A kapu megnyitás a lakópark döntése volt, annak teljes értékű bejáratként való használatát a lakópark
kialakítása óta tervezték, és a szükséges egyezetések valamint kisebb beruházások után
most kerülhetett erre sor. A Szántó utcában ta-

pasztalható parkolások jogszerűségét a közterület felügyelet ellenőrizni fogja.
Rendszeresen visszatérő probléma a Jászai
utcánál lévő ligetben az illegális hulladék elhelyezés. Kérésemre a környéket az eddiginél
gyakrabban fogják ellenőrizni a közterület felügyelők.
Szerencsétlen egybeesés az M2 részleges
lezárása után, hogy az alagi majori útról nyíló M2 felüljáró felújítása még nem fejeződött
be, így ott váltakozó irányú félpályás forgalom van, tovább nehezítve az egyébként is kaotikus helyzetet. A felüljárón ráadásul gyakran
meghibásodik a forgalmat szabályozó jelzőlámpa, ami balesetveszélyes helyzeteket idéz
elő. Képviselőként számtalan esetben jelentettem be a jelzőlámpa meghibásodását, az üzemeltetésért felelős vállalkozás minden esetben gyorsan helyrehozta a hibát. A rendelkezésemre bocsátott információk szerint az
aszfaltozás befejezésére és a forgalomnak történő teljes átadásra június hónapban kerül sor,
remélem, ez az új határidő ezúttal betartásra
kerül.
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Májusban tovább folytatódtak a fejlesztési munkálatok a Városi Strandon. Földmunkákkal és
a közművek bevezetésével helyet
kívánunk készíteni olyan gasztronómiai egységeknek, amelyek magasabb színvonalon tudják kiszolgálni a strand közönségét. A munkálatokkal a nyári
szünet kezdetéig igyekszünk végezni. Az idei évben a közvilágítás bevezetése is tervben van a
strandon, valamint szeretnénk
kitáblázni a kutyás strand területét is. Megkeresés érkezett a
strand és környékének köztisztaságával kapcsolatban. A Közüzemi Kft. munkatársai a hét elején
igyekeznek összeszedni a hétvége során összegyűlt szemetet,
majd a hétvége előtt még egyszer leürítik a tárolókat. A fejlesztések között szerepel még több
szemétgyűjtő edény kihelyezése és kutyapiszokgyűjtő kirakásában is gondolkodunk. A vízhez

várhatóan sokan fognak kilátogatni a nyári szezonban, fejlesztéseinkkel igyekszünk lépést tartani az igényekkel. Ezért épül majd
közeljövőben a Kiserdő utca végében egy új parkoló, amely több
mint száz autó befogadására lesz
elegendő. Nincs arra lehetőség,
hogy mindenki a víz közelében
állítsa le a gépkocsiját, a lejutást
a parthoz azonban parkolóval és
sétaúttal fogjuk megkönnyíteni.
A fejlesztésekkel remélhetőleg
csökkenni fognak a parkolási nehézségek is a szezonban.
A Barátság útja felújítása miatt
a munkát végző vállalkozás teherautói az Iskola utcai kék iskola telkét is igénybe veszik. A környéken lakóktól sok bejelentést
kaptam, miszerint a vállalkozás
munkavégzése túlzottan zavarja
a környék nyugalmát. A vállalkozást értesítettem a panaszokról,
az Önkormányzat Városüzemeltetési Osztálya heti szinten tartja velük a kapcsolatot és kezeli a felmerült kéréseket. Azt kértem az Osztálytól, hogy a munka-

végzés befejezésével vonuljon le
a vállalkozás a területről.
Megkeresést kaptam a Kiserdő utcából, egy ott lakó mozgássérült parkoló kijelölését kéri. Az
ügyben az eljárást elindítottam.
A Teletál ügyében a Dunakeszi Járási Hivatalnál tett bejelentésemmel kapcsolatban értesítést
kaptam, miszerint az ügy átkerült
a PMKH Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályához. A fejleményekről
tudósítani fogok.
Májusban új vezetőt neveztek ki a helyi Tesco áruház élére, akit rögtön meg is kerestem
azzal a céllal, hogy továbbítsam
neki a környéken lakók kérését.
A Révdűlőben élők régi vágya
ugyanis, hogy az Alsógödi utca
felől komfortosabban lehessen
megközelíteni az áruházat. Lépcsőt szeretnének, ami felvezet a
parkolószintre és az út feljavítását, ami jelenleg gidres-gödrös
és eső idején teljesen járhatatlan. Az áruházvezető nyitott volt
a felvetésekre, de további egyez-

tetésre lesz még szükség.
A Malomárokban élők kérik a
beépítetlen terület kaszáltatását. Az ügyben eljártam az Önkormányzat és a területtulajdonosok felé. Szintén panasz érkezett az építkezések ügyében.
Kértem a közterület-felügyeletet,
hogy fokozottan ellenőrizze a területet.
Egyik legújabb lakótársunknak, Benedeknek, és szüleinek
nemrég adtam át a babacsomagot, akiktől egy kedves képet
kaptam. Isten hozott Dunakeszi,
Benedek!
Továbbra is bíztatok mindenkit, hogy vegyenek részt a város járdaépítési programjában
és a faültetési programunkban
is. Emailen szívesen tájékoztatok
mindenkit a részletekről.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Négy csoportos bölcsőde és négy csoportos
óvoda épül az Alagliget lakóparknál
A város intézményhálózata egy négy csoportos bölcsőde és egy ugyancsak négy csoportos óvoda építésével bővül
az Alagliget Lakóparknál – jelentette be Dióssi Csaba. A polgármester elmondta, hogy a két gyermekintézmény
építéséhez 730 millió forint pályázati forrást nyert az önkormányzat, melyet hasonló nagyságrendű önrésszel
egészítenek ki, valamint az ingatlant is a város biztosítja a beruházáshoz.
- Örülök, hogy az eredményes pályázatunknak és a város hozzájárulásának köszönhetően sikerül orvosolni az Alagliget
Lakóparkban és környezetében élők intézményhálózati gondját. A gyermekeket eddig is el tudtuk helyezni, de nem ezen a városrészen. A négy csoportos bölcsőde és a
négy csoportos óvoda felépítése biztosítja az ott élő gyermekek helyben történő
intézményi elhelyezését – emelte ki a város polgármestere. Dióssi Csaba elmondta, hogy a bölcsőde esetében már lezajlott a közbeszerzési eljárás, a nyertes ki-

vitelező már elkezdte a munkálatokat.
– A bölcsőde idén elkészül, és jövő év elején
már birtokba vehetik a kicsinyek. Az óvoda
építése – minimális eltolódással – 2019-ben
fejeződik be, de még abban évben megnyitjuk. Mindkét intézmény a város kis „ékszere” lesz – jelentette ki Dióssi Csaba.
Érdeklődésünkre a polgármester elmondta, hogy egy bölcsődei csoportban 14 két év
feletti gyermek járhat, ám abban az esetben,
ha két év alatti is van a csoportban, akkor
csak tizenketten lehetnek egy közösségben
a jogszabályok szerint. Az óvodai csoportok

25 fővel működhetnek, ám a fenntartó döntése alapján 30 főig bővíthető a létszám.
- Jó érzés kijelenteni, hogy Dunakeszin –
ahol nagyon sok fiatal, kis gyermekes család él – megoldott a bölcsődei és az óvodai
ellátás, a jelentkezőket fel tudjuk venni. Az
alagligeti beruházással azt szeretnénk elérni, hogy egyetlen óvodában se legyenek 25
főnél többen egy csoportban, ami a gyerekek és az óvodapedagógusok számára egyaránt kedvező – fogalmazott Dióssi Csaba.
(Vetési)
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Támfal felújítása a gyártelepi megállóval szemben
A gyártelepi megálló Béke utcai oldalának felújítását 2019-ben végzik
el. Az elképzelésem, hogy a Béke utcai oldal jövő évi rendezése során a
Klapka utcai oldalon is rendezett viszonyokat teremtsünk. A városarculat rendezéséhez szükséges az aluljáróval szembeni támfal felújítása,
hasonlóan a 2014-ben a vasút ol-

Az aluljáróval szemben a Klapka u.
42. mindkét oldalán szükséges a
támfal megerősítése
dalában lévő támfal felújításához, a
P+P parkoló melletti részen
A Zápolya utca járdaépítése, a
Klapka utca szőnyegezése, illetve
a már fentiekben jelzett Gyártelep
Béke utcai oldal korszerűsítésekor
célszerű lenne a támfal felújítása. A
felújítás célja elsődlegesen a támfal
megerősítése, de lényeges az esztétikai szempont, a kor követelményeihez való igazodás. Az előzőek érdekében a Városüzemeltetési Osztály
vezetőjének címeztem a beadványt.
Tájékoztattak, kérésemet a 2019-es
projekt listában szerepeltetni fogják. A költségvonzat miatt az ajánlat
kéréseket elindítják.
- Hunyadi utca rekonstrukciója és
forgalomrend változás III. a 04.26i Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén
bizonyossá vált, hogy 2018-ban kizárólag a Hunyadi utca szőnyegezésének I. üteme valósulhat meg (Váci
M.-Zápolya utca közötti szakasz útfelújítása, páros számozású oldal
viacolorozása). Kérdésemre, melyben a II. ütemről érdeklődtem – Záp-
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olya-Kossuth L. utca közötti rész felújításának időpontja – nem kaptam
pontos választ, majd a Hunyadi és
Tábor utca körforgalmának vizsgálatát aznap délutánra ígérték.
A vizsgálat eredményéről e-mailben érdeklődtem a megbízott projekt felelőstől. Pár nappal később
értesítettek, hogy a tervező előzetes véleménye szerint elfér egy mini
körforgalom. Jelenleg a tervezői árajánlatkérés fázisa zajlik.
A polgármester úr telefonon jelezte, hogy ha a kereszteződésben
a reggeli legforgalmasabb órában,
azaz 7 és 8 óra közötti időszakban
több mint 1 200 db gépjármű haladna át a kereszteződésben, akkor
nem kivitelezhető a körforgalom kialakítása. Hogy az előzőek netán
beigazolódhatnak-e, azaz valóban
1200 gépjármű halad át a Tábor-Hunyadi kereszteződésében, azt csak
a reggeli méréssel lehet igazolni. A
fentiek érdekében még az iskolai tanítás idején 06.55 és 08.05 óra közötti időszakban megszámoltam a
gépjárműforgalmat, melynek eredményeként 921 gépkocsi, 8 motoros és 41 kerékpáros haladt át a kereszteződésben. A mérési adatok
megadásával személyesen tájékoztattam még aznap az osztályvezető asszonyt. A városvezetés jelezte,
hogy az általuk végzett mérés értéke hasonló eredményt mutatott, de
ennek ellenére a kis körforgalom kialakítását nem tartják biztonságosnak. Továbbra is marad a jelenlegi
forgalomrend, de az egyértelműség
érdekében jobban kitáblázzák a kereszteződést
- A Bajtárs-Tábor utca sarok szegélycseréjének, torkolat szélesítése
érdekében az osztály illetékesétől
érdeklődtem írásban. Az eltelt 3 hónap alatt elkészült-e a teljes ajánlati
dokumentáció, és ha igen akkor mikorra várható a munkálatok elkezdésének időpontja?
Tájékoztattak, hogy a Tábor utcát
érintő Bajtárs utca, mint keresztutca
akadálymentesítése fog megtörtén-

ni (szegélyek bontásával, lesüllyesztésével). A Tábor utcán átvezető
gyalogos átkelőhely folytatásaként
zökkenőmentes térkőburkolatú járda kerül kialakításra, így a gyalogos
forgalom megoldott lesz az intézmények megközelítéséhez. A fenti
munkára a kivitelezővel a hivatal leszerződött, mely munkák befejezési
határideje 2018.06.30.
- A Vasvári Pál és Rákóczi utca sarkon kért aszfalt helyreállítása folyamatban
- A jelzett árkok takarítása megtörtént, a körzet lakói nevében köszönöm
- Rákóczi út 13. lakója 2 db gömbjuhar pótlása miatt keresett meg
- Számos helyen megtörtént a kátyúzás, de a Rákóczi úton több helyen, az Esze T.-Királyhágó utca találkozásában, Klapka utcában a
Zápolya kanyar után a Krúdy utcáig, és a Görgey-Bajtárs kereszteződésben továbbra is aktuális a hibák
megszüntetése
- A Bajtárs-Barázda keresztrácsos
víznyelő felújítását és a Hunyadi
utca 7. előtti megsüllyedt rácsos víznyelő helyreállítását kértem
- A Hunyadi-Kossuth utca sarkon
keletkezett szemét elszállítása kérelmezve
- Az egyik Bajza utcai hölgy jelezte, hogy a Király-Zápolya utca sarkon kiforduláskor nehezen belátható a kereszteződés. Gallyazás, bokrok megvágása szükséges, melyben
a műszaki vezető úr intézkedett
- A csapadékos időjárás végeztével a Dobó utcai aluljáró, a MikszáthSződi utca sarok víznyelőjének és a
Rákóczi-Királyhágó utca sarkon lévő
szikkasztúkút tisztítása miatt a Közüzemi illetékeséhez fordultam
- Utca névtáblák pótlását 18 címen, míg több helyen a tartóoszlopok festését jeleztem.
Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Beköszöntött a nyár, és városszerte javában
zajlanak a fejlesztések, felújítások, így természetesen körzetünkben is.
Intézményi felújítások
Ahogy azt már megszokhatták, az oktatási, nevelési intézményeinkben a nyári leállási időszakban igyekszünk elvégezni a
munkálatokat. Ezekről felsorolás szerűen
szeretnék egy rövid tájékoztatást adni:
• Az Eszterlánc tagóvodában 2 csoport
szobában padló burkolat cseréjére, a locsoló rendszer felújítására, az épület régi részen tisztasági festésre, a titkárságon plusz
ablak beépítésére kerül sor. Ezen kívül egy
új kerékpár tároló állványt is telepítünk a
biciklivel érkezők számára. A Szent István
Iskola elköltözése miatt az óvodába új ételszállítási útvonalat is ki kell építeni.
• A János utcai tagóvodában is kihelyezünk egy kerékpár tároló állvány, valamint
a csoportszoba nyílászárók utólagos szigetelését, a kazán és fűtés felújítását, vala-

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
A Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett park kialakítása, tervezése folyamatban van. A beruházás végére kerítéssel is
szeretnénk majd megakadályozni, hogy autókkal járjanak
át rajta! Mellette az iskola oldalán járda rész is épül, s ahol
lehet enyhíteni akarjuk a parkolási nehézségeket is! Fontos
feladat, a közlekedés rendezése az iskola, bölcsőde közötti úton, remélem az ezzel foglalkozó szakemberek ezt is jól
kezelik majd! A Lakótelep Szívének egyik legújabb büszkesége lehet a jövőben ez a zöld
terület, ahol gyermekek, idősek egyaránt megtalálhatják
a szabadidős helyeiket! Sportolni, játszani, hűsölni vágyók,
egyaránt élvezhetik majd a kialakítandó lehetőségeket! A
kutyatartó társaimat már előre kérem, hogy tartsák tiszteletben a tiltó táblákat, s ott,
ahol ez nem engedélyezett ne
sétáltassuk a kedvenceinket,
mert mások nyugalmát, szórakozását zavarhatjuk meg vele!
Az idei esztendőben a tél
után közvetlenül a nyár érke-

Kedves
Lakótársaim!
mint az épület tisztasági festését végzik el a
szakemberek nyáron.
• A DÓHSZK Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz.
alatti iroda épületében, - ahol a gyermekjóléti és Családsegítő Központ található megújul az informatikai rendszer, új klíma
berendezés és szúnyoghálók beépítésére
kerül sor, kicserélik a tárgyaló padló burkolatát és felújítják a térvilágítást.
• Körzetünkben található a Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény, amelynek új vezetője Dr. Kerekes Dóra lett. Dóra Szakáll
Lászlóné Lujzi nénivel, és a gyűjtemény eddigi segítőivel közösen egy új múzeumpedagógiai programot dolgozott ki, az egész
gyűjtemény új, gyermekközpontú szemlélettel várja a látogatókat. Az épületben a ta-

valy elvégzett nyílászáró cseréket követően
a kőműves javításokra és a múzeum belső
tereinek teljes festésére kerül sor.
Rendbe tesszük a Lányi Ferenc parkot
Hosszú időszakot követően, több lakóval egyeztetve kértem a Lányi park rendbetételét. Sok ott lakó, illetve a Bárdos Iskolába, meseház óvodába járó család használja a területet, remélem közösen vigyázunk
majd a rendbe tett területre. Első lépésként
a park szökőkútja újul meg. A munkálatok
idejére türelmüket kérem!
Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

A Lakótelep Szíve

zett meg, emiatt a felújítások,
javítások is hamarabb elkezdődhettek, s ez jó hír, még akkor is, ha sok türelmet igényel
mindenkitől, amíg tart! Megkezdődött a Barátság úti szervizút felújítás második üteme,
melynek keretében megszépülhet, megújulhat ez a rész is,
miközben a lehetőségek szerint új parkolóhelyek kerülnek
kialakításra, s a régiek is rendezésre kerülnek.
Az első szakasz már szinte el
is készült, s a további részeken
is láthatóan alakul a Barátság
út leginkább használt útsza-

kaszának megújítása, ennek
befejezése június végére várható, nagyon fontos és hasznos, sokak által igényelt fejlesztés ez is! Ehhez kapcsolódóan, rendezésre került a Játszóház óvodával szemben, a
Barátság út 45. mögötti parkoló, melynél a gödrösödés
okozott mindig problémákat,
főleg esőzésekkor. Remélem
minden használó megelégedésére szolgáló minőségben
végezték el a munkát!
A nyári munkák érinteni fogják a Nap utcát, Garas utcát, Fillér utcát és Tallér utcát is, ezek

Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

egyeztetése folyamatos, s szerencsére nagyon sokan segítik munkámat jobbító szándékú javaslataikkal! A Fillér utcai
járda azon szakasza mely még
nem került felújításra, állandó
napirendi pontjaim közt szerepel, s remélem az idén, de
ha nem akkor jövőre mindenképp szeretném megvalósítani. Sokan keresnek meg szelektív szemétgyűjtők elhelyezése ügyében,/ Tallér és Nap
utcából/, ezeket mindig az illetékes szakemberek felé továbbítom, de a fák ültetése, padok
kihelyezése is visszatérő téma,
ebben is szívesen segítek!
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627
542-805 vagy a 06-70-337-1606 számon hétköznap 8-19 óra
közt számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
A lakóközösség támogatja
az Önkormányzat Panel park programját

Bizonyára lakótársaim is érzékelték, hogy
az elmúlt időszakban jelentős felújítások
kivitelezésén dolgoznak a szakemberek a
Barátság úton, mellyel kapcsolatban számos észrevétellel és kéréssel fordultak hozzám az itt élő közösség tagjai. A Barátság
út 28., 30. és a 32. számú épülettömbben
élők közül többen kérték intézkedésemet
annak érdekében, hogy a gépkocsi és kerekes székes és a babkocsi feljáró meredek

kialakítását építsék át, mert pl. az alacsony
építésű személygépkocsik alváza sok esetben fennakadt, vagy rendkívül kényelmetlen volt a felhajtás. Közreműködésemre a
felhajtók dőlés szögét megváltoztatták, elhárították a sok bosszúsággal járó műszaki helyzetet.
Örömmel fogadtam el a Barátság út 3234. számú lakóközösség piknikre invitáló
meghívását, melyen több közérdekű kérdésről is eredményesen konzultáltunk.
Megállapodtunk, hogy csatlakoznak az önkormányzat Panel park programjához, aminek dióhéjban az a lényege, hogy egy-egy
lakótelepi közösség épülete melletti területet a város parkosítja, kiépíti a locsolóhálózatot, melyért viszonzásképpen azt kéri az
ott élőktől, hogy az átadás után ápolják,
gondozzák a területet. Jó érzés volt hallani, hogy a Barátság út 32-34. számú épület
közössége vállalja, hogy a Születésfák kis
parkja folytatásaként az épület környezetében kialakításra kerülő zöldfelületet, parkosított területet ápolja, ahol már kiépítés-

re is került a locsolóhálózat. A parkosítással
együtt néhány gyephézagos gépkocsi beálló is kialakításra kerül.
Büszkeséggel tölt el, hogy a 2017-ben
született gyermekek tiszteletére ültetett
születésfa mellé kihelyezésre került a legifjabb lakótársaink nevét tartalmazó emléktábla is. Ugyancsak jó hír, hogy a korábban
megrongált valamennyi táblát felújítottuk,
melyeket hamarosan ki is helyezzük a közkedvelt kis parkba.
A Barátság út 16-18-20. számú épületben
lakók számára kedvező fejlemény, hogy kérésüket tolmácsolva a korábbinál alacsonyabb felhajtót alakítanak ki a gépkocsik
számára. Ugyancsak ide tartozó hír, hogy a
parkolókhoz vezető – sokszor sárral, vízzel
borított – szakaszt leaszfaltozzák, ami sokkal kulturáltabb megközelítést biztosít az
autósok számára.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Jó ütemben halad
a Kőrösi felújítása
Dunakeszi Város Önkormányzata -, mint arról már korábban hírt adtunk
- egy eredményes pályázatnak köszönhetően 161 millió forintot nyert a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai felújítására, melyet 73
millió forint önrésszel egészített ki a város.
- Közismert, hogy az oktatási intézmények működtetése és fenntartása az önkormányzattól átkerült az állami tankerülethez a kormány döntése alapján. Az ingatlanok tulajdonjoga viszont továbbra is
az önkormányzaté maradt, ám ami ennél
is fontosabb, hogy ezekbe az intézményekbe a mi városunkban élő gyerekek járnak,
ezért továbbra is mindent megteszünk,
hogy a legoptimálisabb feltételek között
tanulhassanak – mondta érdeklődésünkre Dióssi Csaba.
A város polgármestere elmondta, hogy
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az összesen 234 millió forintból megvalósuló energetikai korszerűsítés keretében háromrétegű új, modern homlokzati nyílászárókat építenek be, felújítják a
lapostetőt, amely új födém- és vízszigetelést kap, és kiépítésre kerül egy 50 kilowatt/órás napelemes rendszer is. Az épület homlokzata új hőszigetelőrendszert, lábazatot, és csatornát kap.
- A felújításnak köszönhetően lényegesen komfortosabb lesz az intézmény,
melynek működtetése sokkal költségtakarékosabbá válik, és külső arculatában

is megújul a több évtizedes iskola épülete – hangsúlyozta Dióssi Csaba, aki elismeréssel szólt a dunakeszi kivitelező
vállalkozás, a STRUKTOR Építőipari és
Szolgáltató Kft. munkájáról és az iskolavezetéssel kialakított korrekt együttműködéséről, melynek köszönhetően úgy
szervezik a munkálatokat, hogy ne zavarják az oktatást.
Értesüléseink szerint a felújítási munkálatok július elején fejeződnek be.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Helytörténeti
KÖNYVBEMUTATÓ
Megjelent a régóta várt Dunakeszi Monográfia első kötete. A terjedelmes mű az őskortól 1910-ig
taglalja településünk múltjának minden fontos történését. A könyvet június 6-án mutatták be a
VOKE József Attila Művelődési Központban.

Csoma Attila
helytörténész

A

megjelenteket Csoma Attila, a művelődési központ
igazgatója, helytörténész
köszöntötte, és reményét
fejezte ki, hogy akik érdeklődnek településünk története iránt, azoknak
fontos esemény a könyv megszületése.
– Az elmúlt években számos emblematikus beruházás készült el Dunakeszin, ám ha megkérnének, hogy soroljam fel a 10 legfontosabbat, amelyek
leginkább hatással lesznek Dunakeszi
jövőjére, ezt a könyvet biztosan említeném – mondta bevezetőben Dióssi
Csaba polgármester. Majd azzal folytatta, hogy sok hasonló nagyságrendű
várostól eltérő fejlődési íve volt Dunakeszinek, például a népesség alakulásának tekintetében is. Felidézte, hogy
amikor 2010-ben elkezdődtek a város
fejlesztésének munkálatai, sok elképzelés volt, de a legfontosabb az volt,
hogy igazi közösség formálódjon.
– Biztos vagyok abban, hogy az itt
élő embereket jelentősen összeköti a
település múltja – folytatta. – S úgy
vélem, aki elkötelezett a lakóhelye
iránt, annak érdekes olvasmány lesz
a kötet.
Felidézte, hogy amikor 2011-ben
Csonka Mária, Csoma Attila és Kollár Albin felkeresték őt a monográ-

fia elképzelésével, a Programirodával együtt felismerték, hogy ez fontos
ügy. Így indult el a folyamat, melynek
eredményeként megjelenhetett az első
kötet. A második kötet 1911-2017 közötti időszakot öleli fel, de a kutatások nem érnek véget, tervben van egy
olyan kiadvány is, amelyben a dunakesziek személyes emlékei is benne
lesznek. Köszönetet mondott annak
a lelkes csapatnak a munkáért, akik
közreműködtek a monográfia megírásában, elkészítésében. A tanulmányokat tizenkilenc szerző írta, nagy
részük helyi lakos, és szakterületeik értő művelői. S amikor Dr. Kerekes
Dóra történész turkológus, a könyv
főszerkesztője bekapcsolódott a monográfia munkálataiba, már biztosak
voltak, hogy színvonalas mű születik.
Azt is bejelentette a polgármester,
hogy az önkormányzat a közelmúltban kinevezte Kerekes Dórát a Révész
István Helytörténeti gyűjtemény vezetőjének.
A továbbiakban Csoma Attila beszélt
a könyv születéséről. Elmondta, hogy a
kétezres évek elején volt már egy próbál-

kozás monográfia megírására. Érdekességként bemutatott egy várostörténeti
mini könyvet, melyet a hetvenes években adott ki a városi tanács. Később egy
írógéppel írt és összefűzött monográfia
is napvilágot látott. A következő A római kortól napjainkig című, magánki-

adásban megjelent könyv Csoma Attilának, a Dunakeszi Polgárban közölt
helytörténeti témájú cikkeinek a gyűjteménye, melynek megjelentetésében az
érdem Vetési Imréé, a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójáé, az újság főszerkesztőjéé.
Végezetül bemutatta a kötet szerzői
által megírt kilenc fejezet tartalmát.
Megtudtuk, hogy a történeti szöveg
443 oldal, ezt követi mintegy negyven oldal irodalomjegyzék, és számos
illusztráció, mely gazdagabbá teszi az
olvasmányt.

Dióssi Csaba
polgármester:
A könyv
hatással lesz
Dunakeszi
jövőjére

A kötet szerkesztésében részt vett
dr. Hála József és Máté György, közreműködött Csonka Mária, Szakáll
Lászlóné és Lőrincz Róbert.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Tantermet neveztek el Szakáll Lászlónéról

Az élő legenda
A Bárdos Lajos Általános Iskola tantestülete és a diákok egy igazán rendhagyó és felemelő ünnepséggel tisztelegtek az intézmény egykori igazgatója, Szakáll Lászlóné -, a mindenki által Lujzi
néniként ismert pedagógus, és helytörténész – gazdag életpálya előtt, akiről az iskola ének-zene tagozata egy tantermet nevezett el.

A

bensőséges hangulatú ünnepSzakáll Lászlóné
Lujzi néni
ség kezdetén Fábián Katalin
meghatódottan
tanárnő Dobó Istvántól kölfogadta az iskola
csönzött idézettel kezdte bekedves gesztusát szédét: „A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében!”, majd azzal folytatta, hogy „Az iskola ereje sem a
falakban van, hanem a falak között őrzött szellemiségben.” A Bárdos Lajos Általános Iskola nevű vár egyik bástyája az ének-zenetagozat, melynek alapkövét Szakáll Lászlóné Lujzi néni tette le
1971-ben, majd építette egészen nyugdíjba vonulásáig – mondta a fiatal pedagógus nemzedék egyik jeles képviselője, aki hozzátette: - Amikor Lujzi néni
ebbe a munkába fogott, tudta, hogy építeni csak erős hittel a szívében lehet. Ő
hitt, és hisz abban, hogy a zene átformálja a lelkeket. Jobbá tesz minket, és felmutatja a legszebb emberi arcunkat. Hitte
és hiszi, hogy az emeltszintű ének-zeneoktatás olyan értékeket közvetít, amelyek
egész életre meghatározzák a személyiséget – hangzottak Fábián Katalin örökértékként csengő mondatai.
Ez a hit és igényesség vezérelte 1989-ben
is, amikor a 3. számú Általános Iskola névadójaként Bárdos Lajost választotta. – Akkor felmutatta számunkra Bárdos tanár úr
példáját. „Tessék, legyen ő a mércétek, legyetek igényesek, mindennap értéket adjatok a gyerekek kezébe.” – idézte Lujzi néni
pedagógusi hitvallását.
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hány gyönyörűen hangzó ének, melyek
után zúgott a vastaps.
Lengyel András 8/A osztályos zene tagozatos tanuló Keresztúri Dezső Köszöntő a 85. éves Bárdos Lajosnak című versével tisztelget Szakáll Lászlóné életműve előtt. Ezt követően egy különleges élményben lehetett része az ünnepeltnek,
akik egy család négy generációja köszöntette, akik egykoron Lujzi néni tanítványai voltak. Majd következett a Kicsinyek
kórusa, ám mielőtt dalra fakadhattak volna Lujzi néniben megszólalt az egykori pedagógus: „Gyertek előrébb…”- igazgatta a
gyerekeket.
Az ünnepélyes köszöntők után a hálás
utókor képviselői tiszteletük jeleként Szakáll Lászlónéról, a zene tagozat alapítójáAz elmúlt évtizedek sikerei arról tanúskodnak, hogy Szakáll Lászlónénak méltó
követői oktatják az ének-zene tagozatos
diákokat, akikkel együtt a város határain
túl is öregbítik a Bárdos Lajos Általános
Iskola jó hírnevét. Számtalanszor turnéztak külföldöm, szerepeltek a Magyar Rádióban, rangos hazai és nemzetközi rendezvényeken. Az Éneklő ifjúság minősítő versenyéről arany vagy ezüstoklevéllel
Altsach Gergely

Fábián Katalin
térnek hazai tanítványaink – ismertette
Fábián Katalin, aki ezt követően kedves
szavakkal köszöntötte az iskola egykori
diákját, későbbi tanárát, Altsach Gergelyt,
aki napjainkban az Operett Színházban
ér el szép sikereket, de soha nem felejti el,
hol kezdődött a zeneipályája. Örömmel
tért vissza az Alma materba, hogy köszöntse Szakáll Lászlónét. S felcsendült…
Elindultam szép hazámból… és még né-

ról nevezték el azt tantermet, amely őrzi
a kórus próbák erőfeszítéseit, gyerekek és
kórus vezetők nehéz és szépséges pillanatait.
- Kicsit csodálkoztam, hogy még élek, és
már is megemlékeznek rólam, de örülök és
nagyon köszönöm – mondta meghatódottan Szakáll Lászlóné, aki kedves szavakkal
és színes történeken keresztül idézte fel, és
mesélte a ma ifjúságának a kezdeteket, az
iskolai énekkar megalapításának körülményeit, az első sikerek lelkesítő hatásait.
– Nekem az a legnagyobb boldogság,
hogy amit elkezdtem – a zeneiskola, a zenetagozat, a Helytörténeti gyűjtemény – az
még napjainkban is működik. Köszönöm,
hogy gondoltatok rám – fejezte ki háláját
a városszerte élő legendaként tisztelt Szakáll Lászlóné.
Vetési Imre
Fotó: Telekeszi TV

Az új igazgató
Egy esztendeje, Varga Tibor igazgató nyugállományba vonulását
követően, Nyiri István kapta a
megbízást a Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium vezetésére.
Pedagógusi pályafutásáról, a
tanintézmény rangjáról és jövőképéről beszélgettünk.

– Dunakeszin a Bárdos Lajos Általános Iskolában, és az akkor még
ugyanott lévő gimnáziumban tanultam. Az érettségi évében kerültünk
át a zöld iskolába, mai nevén a Fazekas Mihály Német Tannyelvű Nemzetiségi Általános Iskolába. A sikeres
felvételi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia-földrajz szakán szereztem diplomát s ezt követően, 1990-ben kezdtem tanítani a Radnótiban. Akkor Szabados Miklós volt
az igazgató.
– Miért választotta a pedagógus
pályát?
– Mindig tanár akartam lenni. Az
édesanyám családi körében voltak
pedagógusok s ő mondta, hogy ez jó
szakma, sőt, hivatás. A szüleimet Dunakeszire sodorta az élet, édesanyám
váci, a bíróságon dolgozott, édesapám Túristvándiban született, ő a
Vagongyárban dolgozott.
– Eredendően itt szeretett volna
tanítani?
– Ez volt az elképzelésem, és örülök, hogy így alakult. A kollégák befogadtak nagyon segítőkészek voltak, főleg a volt tanáraim. Akkor még
nem volt ilyen jó iskola, az országban
a 160-170. helyen állt. De lassan sikerült feljebb jutni. Nagyon jó a tantestület, baráti közösség is. Kezdésnek
mindjárt lett egy osztályom, Aztán
folyamatosan voltam osztályfőnök,
utoljára három éve.
– Sok-sok volt tanítvány köszönhet
önre az utcán…
– Fura dolog, ha az ember ennyi év
után megszámolja, hány tanítványa is
volt. Nekem ez már összességében, az
osztályaimmal együtt ezer fölött van.
– Milyen feladat osztályfőnöknek
lenni?
– Nem könnyű, hiszen harmincharmincöt gyereknek kell a sorsát
rendezni, minden gondját-baját megoldani. Viszont kap az ember sok-sok
szerető diákot. Kétszer volt nyolc évfolyamos osztályom, ami még komo-

lyabb kihívás, látni a tíz éves gyerekeket felnőtté válni.
– Említette, hogy annak idején a
gimnázium a százvalahányadik helyen volt. Most pedig…
– Büszkén mondhatom, hogy legutóbb országosan a huszonkettedikek voltunk. Akkoriban vidéki kis
gimnázium volt az intézmény. Húszhuszonöt gyerek járt egy osztályba,
s nem mindenkinek a továbbtanulás
volt a célja. A fejlődésen sokat lendített a nyolc osztályos gimnázium bevezetése, ide nagyon tehetséges gyerekek kerültek. Ez a rendszer önmagát húzta felfelé, s egyre jobb teljesítményeket lehetett elérni. Persze a
kollégák is igényesebb munkára voltak kényszerítve. Akkoriban elsősorban dunakeszi, fóti, gödi jelentkezők jöttek, most már Budapesttől
Szobig érkeznek a felvételizők. Általában ötszörös a túljelentkezés. Korábbi években csak két osztályt tudtunk indítani a nyelvi előkészítős
osztályoknál, az idei évtől már hármat.
– Akik bekerülnek, azok megfelelnek a követelményeknek.
– Két mutatónk is van. Az egyik,
hogy nálunk gyakorlatilag nincs lemorzsolódás. Bukott, évet ismétlő tanuló nálunk ismeretlen. És az is fontos, hogy száz gyerekből kilencven
biztosan felsőfokú tanulmányokat
folytat.
– Mikor kapta a megbízást, hogy
helyettes legyen?
– Tíz éve kért fel erre Varga Tibor
igazgató. Akkor úgy egyeztünk meg,
hogy a meglévő osztályomat végig viszem, de újabbat már nem vállalok.
– Mire gondolt, amikor felkérték,
igazgatónak?
– Valamennyire várható volt, Tibor
azt szerette volna, ha belső pályán fut
tovább az iskolavezetés. Én már 2001ben megszereztem a közoktatás vezetői másoddiplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nagyon jólesett,
hogy a tantestület száz százalékban
támogatott a választáskor.
– Mi a jövőképe?
– Ez sok mindentől függ. Még alig
telt el egy év, de szeretném sokáig vezetni az iskolát. Az eredmények tükrében a fejlődésnek nagyjából a csúcsa közelébe értünk. A legjobbak kö-

zött lenni nagy kihívás. Azt a célt tartom szem előtt, hogy ezt az előkelő
pozíciót megtartsuk az elkövetkező években és választ tudjunk adni
azokra a kihívásokra, melyeket majd
az új oktatási törvény és az új jogi változások hoznak. Tudjuk tartani a jelenlegi nyelvvizsga számot, vagyis
hogy minden tanulónak legalább egy
középfokúja legyen, illetve felsőfokú
nyelvvizsgákat szerezzenek. A jövő
valahol ott van, hogy legyen majd iskolabővítés és alkalmazkodjunk az új
elvárásokhoz úgy, hogy a tantestület
is egységes maradjon.

Célunk
az intézmény
jelenlegi
pozíciójának
megőrzése

– Milyen jellegű bővítésre gondolt?
– Létszámbővítésre, valamint új
tantermekre. Úgy vélem, van erre reális esély.
– Megtudhatunk valamit a családi hátteréről?
– Vácon élek a családommal, onnan járok be. Van egy tíz éves kislányom, Nyiri Hanna Dóra, és egy hét
éves kisfiam, Nyiri István Gergő. A feleségem az IBM-nél dolgozik logisztikus.
– Valamikor Dunakeszin élt?
– Családi okok miatt költöztem
Vácra. Korábban egy ciklusban önkormányzati képviselő voltam. Most
is szeretem Dunakeszit, nagyon fontosnak tartom a környezetvédelmet,
annak idején tíz évig a környezetvédelmi bizottság tagja voltam, illetve
vezettem azt. Próbáljuk ezt a szemléletet behozni az oktatásba. Fontos
az, hogyan gondolkodnak fiataljaink
a világról. Nyitottnak kell lennünk és
kell, hogy értsük világunkat, felelősen vagyunk érte.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Dunakeszi rendőr a legjobb
gépkocsizójárőr Pest megyében
Lenyűgöző látványban volt részük azoknak, akik április 22én tanúi lehettek a váci Duna-parti sétányon végig gördülő
több tucat rendőrségi gépkocsiból és motoros járőrből álló
konvojnak. Az impozáns alakulatot dr. Ménkű Szilvia, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője köszöntötte az egykori váci
vár és a Duna közötti területen épített tanpályán, ahol kezdetét vette a megyei verseny gyakorlati része.

A

z alezredes as�szonytól megtudtuk, hogy az évente
megrendezésre
kerülő országos gépkocsizóés motoros rendőrjárőrök és a
karosforgalmi irányitok versenyének Pest megyei döntőjének
Vác adott otthont. A felmenő
rendszerű verseny célja, hogy
felmérjék kollégáik elméleti és
szakmai ismereteit, gyakorlati, vezetéstechnikai tudását. A
három kategóriában meghirdetett versenyen közel hatvanan indultak, amely az elméleti
kérdésekkel a Váci Rendőrkapitányságon kezdődött.
- Ezt követően a gépkocsi- és
a motorosjárőr kollegák a Duna-parti tanpályára, a gyakorlati, vezetéstechnikai verseny
helyszínére vonultak, ahol igen
nehéz pálya várt rendőreinkre.
A karosforgalomirányítók pedig a 2. számú főút és a Diadal
tér közlekedési csomópontban
mutathatták be tudásukat.
- Nagyon izgalmas volt, ahogyan a gépkocsizó- és motoros
járőrök az idővel, és a rendkívüli manőverezési képességet
és koncentrációt igénylő pálya akadályaival küzdöttek. A
karosforgalom irányítók megjelenése, és ahogyan - ki, ki tehetségét és mozgáskultúráját is
megvillantva – vezényelték a
közlekedési forgalmat igazi látványosság volt a gépjárművezetők és a verseny iránt érdeklődő járókelők számára egyaránt – mondta az osztályvezető asszony, majd így folytatta;
- Igazán népszerűek ezek a versenyek, különösen vonzóak a
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motorosok és a karosforgalom
irányítók produkciói. Cegléden
pl. Iskolai osztályok is a nézők
között voltak, hogy tanuljanak,
megismerjék a rendőri karjelzéseket. A felnőttek számára is
hasznos, hiszen a KRESZ vizsga után szinte mindenki elfelejti a tanultakat, mert a forgalomban ritkán találkozik velük.
A versenyzőket értékelve
hangsúlyozta, a rendőrök teljesítményén érződött, hogy akik
már többször indultak a megyei megmérettetésen, azok
rutinosabban, jobban szerepeltek. Ők már nem izgultak úgy,
mint akik első alkalommal vettek részt a versenyen.
- A versenypályán kiderül,
hogy ki milyen ügyes, mennyire tudja uralni a gépjárművet,
hiszen ez azért más helyzet,
mint amikor járőrként a forgalomban közlekednek, ahol nem
kell, vagy csak ritkán kell különböző technikai manővereket végrehajtani.
Dr. Ménkű Szilvia alezredes
elmondta, hogy az esélyegyenlőség jegyében minden évben
más-más rendőrkapitányság a
rendezvény házigazdája, amely
jó alkalmat kínál arra is, hogy
megismerjék a vendéglátó települést, a rendőrkapitányságot.
A gépkocsizó járőrök versenyét a dunakeszi Dinnyés Tibor
rendőr főtörzsőrmester nyerte, aki városunk mellett Pest
megyét képviselheti a Gyulán
megrendezésre kerülő országos döntőn.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Networking alapfokon:
4 tanács, hogyan vágódj be
egy találkozón

Pénzügyekről már
az iskolapadban
A mögöttünk hagyott évtized világgazdasági válsága drámai hatással volt a nemzeti valuták vásárló erejére. Hazánkban a devizahitelben eladósodott családok tízezrei kerültek kilátástalan helyzetbe, ami – a politika és bankszektor
felelősségén túl – rámutatott arra is, hogy a magyar lakosság meghatározó többsége nincs birtokában az alapvető
pénzügyi ismereteknek. Ezen a helyzeten igyekszik változtatni a kormányzat azáltal, hogy az általános iskolákban bevezették a pénzügyi ismeretek oktatását. A témáról Kárpáti
Zoltánnét, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatóját kérdeztük, akiknél a minap tartottak egy nagy sikerű
előadást pénzügyi szakemberek.
- Mit tapasztaltak, a diákok
mennyire voltak fogékonyak a
téma iránt? Ön is osztja azt az általános véleményt, hogy az alapokat már az általános iskolában le
kell rakni?
- Sok kollégám van, aki fontosnak érzi tanítványai megismertetését az alapvető pénzügyi ismeretekkel. Ők azok, akik időt szánnak
önmaguk képzésére, keresik azokat a lehetőségeket és módszereket,
amelyek a gyerekek érdeklődését
felkeltik, és érthetőek is számukra,
de leginkább gyakorlatiasak. Így
kapcsolódtunk már be korábban
banki gyerekprogramokba, az előző tanév óta pedig az országos kezdeményezésbe, a Pénzügyi Témahét programjaiban és projektjeibe.
- Folyamatos, tantervbe illesztett képzésről van szó vagy „csak”
időszakos képzésről?
- Ez a mostani találkozás egy játék volt. Hasonlíthatnám a gyerekkori Gazdálkodj okosan, vagy a későbbi testvére, a Monopoly – azzal különbséggel, hogy itt képzett
szakemberek segítették a játékosokat a pénzügyi döntéseik meghozatalában. A Magyar Gazdag Papa
Klub-tól tíz játékvezető érkezett,
hogy elgondolkodtassa a diákokat
befektetésekről, megtakarítások-

ról, a saját döntéseik következményeivel szembesítse őket és ezzel
elvesse a csíráját a pénzügyi tudatosságnak. A csapat felkészültségében és külsőségeiben is meggyőző
és figyelemfelkeltő volt. A gyerekek (sőt több kolléga is benevezett
a játékba) élvezettel beszéltek a tanultakról és a játék során elért sikereikről, vagy éppen a kudarcokról,
vagy a kockázatokról.
- Ön szerint mikorra várható
érdemi változás az alapvető pénzügyismeretek széles körű elterjedésében? Mivel lehet ezt a leghatékonyabban segíteni?
- Azt biztosan tudom, hogy a
pedagógusokon nem fog múlni.
Ugyanakkor bízom abban, hogy
elsőként a családokhoz, a szülőkhöz találják meg az utat – hiszen
egy pénzügyeiben is felelősségteljesen gondolkodó család gyermekének nagyobb az esélye, hogy ő
maga is megfelelően bánik majd
pénzügyeivel. S bízom abban is,
hogy az egyes korosztályokhoz
képzett szakemberekkel, az egyes
korosztályoknak megfelelő programokkal és módszerekkel történik majd egy pénzügyeiben is felelősségteljesen gondolkodó jövendő
generáció felnevelése.
(Vetési)

Minden networking találkozó valós lehetőséget nyújt számodra új üzleti kapcsolatok kialakítására. Semmi haszna
azonban, ha végig csak a felkínált frissítőket lesed, és valójában nem beszélgetsz senkivel. Ahhoz, hogy megérje az
időbefektetést, jó benyomást kell keltened másokban, emlékezniük kell rád!

1. Légy naprakész – Egy lista
segíthet
Mielőtt megjelennél a találkozón, mindig célravezető egy kis
kutatást végezni, így összeszedheted, kik állnak érdeklődésed középpontjában, mely előadóknak
vagy részvevőknek szeretnél mindenképp bemutatkozni. Az esetek
többségében rendelkezésre áll egy
programterv a rendezvény előtt,
így lesz időd felkészülni rá. A
résztvevőkről informálódhatsz az
esemény Facebook-oldaláról, vagy
ha ilyen nincs, kutathatsz bármely
releváns közösségi média felületen említések után. Amint összeállt a lista, tudni fogod, kire figyelj
a helyszínen.
2. Névjegykártya – A kötelező
kiegészítő
Ha még nincs névjegykártyád,
gyorsan pótold. Sokkal hitelesebb
és szakmaibb megjelenést kölcsönöz, ha egy minden szükséges
adatot tartalmazó kártyát adsz át,
mintha őrült tempóban egy papírra vagy a telefonodba próbálnál irkálni. Bizonyosodj meg róla, hogy
megfelelő mennyiség van nálad,
és cserélj kártyát azzal, akivel szerinted megéri tartani a kapcsolatot. A névjegykártya egyfajta emlékeztetőül is szolgál, hogy találkoztak veled.
3. Együtt a liftben – Avagy te
magad másfél percben
Az elsőre furcsán hangzó helyzet meglehetősen hatékony esz-

köz. Egy networking találkozón
két dologra kíváncsiak rólad: ki
vagy, és mivel foglalkozol. Ahhoz,
hogy biztosan eredményesen mutatkozz be, készülj fel egy rövid,
tömör ismertetőre magadról, ami
összefoglal minden fontos információt.
4. Megjelenés – Önmagad pozicionálása
Ugyan azt mondják, egy könyvet ne a borítója alapján ítélj meg,
mégis rengeteget elárul hozzáállásodról, hogyan pozícionálod magad. Ez nem csak a ruházatodra,
de ápoltságodra és személyi higiéniádra is vonatkozik. Ha van
dress code, alkalmazkodj hozzá. Ha nincs, gondold végig, milyen típusú programon fogsz részt
venni. Képzeld magad az ügyfelek
helyébe, vajon milyen öltözetben
látnának szívesen? Ha kétségeid
vannak, légy inkább elegánsabb,
semmint hogy ápolatlan külsővel
jelenj meg.
„A világ legnagyobb, tudatos
üzleti kapcsolatépítéssel foglalkozó szervezete, a BNI heti rendszerességgel megtartott üzleti találkozóin egymást jól ismerő vállalkozók találkoznak – mondta
Ferling József, a BNI® kommunikációs igazgatója. – „Minden üzleti kapcsolat az első benyomással
indul, fontos tehát, hogy felkészültek legyünk és legjobb formánkat
hozzuk.”

Forrás: Ferling
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Gyereknap
ötpróbával
Minden feltétel – ragyogó nyárias időjárás, játék-és szórakozási lehetőségekkel teli Katonadomb – adott volt ahhoz, hogy
az idei városi Gyereknapon is igényük szerint kedvüket leljék a
kicsinyek és a kissé nagyobbak.

S

ok ezren látogattak ki május
utolsó vasárnapján a Katonadombra. A bejáratnál Dióssi
Csaba polgármester és az önkormányzat tagjai a nap során léggömbökkel és Smile palacsintával kedveskedtek a betérőknek.
A hagyományoknak megfelelően
most is a Decathlon futással kezdődött
a nap. A kicsiktől a felnőttekig több
korcsoportban versenyeztek a futók a
helyezésekért. Ezzel párhuzamosan a
nagyszínpad előtt a Székelykeresztúri
Polgári Fúvószenekar 1895 színvonalas koncertjével indult a műsorfolyam,
melynek során a városi egyesületek különböző korosztályú és különböző stílust képviselő táncosai szórakoztatták
a lelkes nézőközönséget. Őket követően
délután a Görbe Tükör Színház társulata adta elő A kis herceg című ismert mesejátékot, majd a népszerű Balássy Betti & Varga Feri énekpáros nagy sikerű
gyermekelőadása zárta a napot.
Az idei különlegesség a gyermek ötpróba volt, melyet idén első alkalommal iktattak a programok közé. A múlt
évben a Dunakeszi Búcsún találkozhattak először a családok a népi gyermek-
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játékokkal, melyek gyorsan kedveltté váltak. Ezért úgy döntöttek a szervezők, hogy az ötpróbán ezekkel a játékokkal mérhetik össze ügyességüket
a gyerekek, tudtuk meg Szabó Katalintól, a Programiroda vezetőjétől. Az
egyes állomásokon kapott pecsétekkel
megtelt lapocskáért jutalmul a gyerekek
választhattak az ajándék dunakeszis
uzsonnás doboz vagy a tolltartó között.
Az ötpróbán egyébként volt íjászat,
horgászat, lengőteke, céllövölde és célba
dobás. Mindemellett Vámos Róbert és
csapata elkészített egy különleges nagyméretű színezőt. A kedves, vidám rajzok között városunk több nevezetessége is látható volt s a vállalkozó kedvűek
ezt a térképet színezhették ki.
Megemlítjük még, hogy a sárkányhajózás szerelmesei vízre szállhattak,
emellett népszerűek voltak az ingyenes
és fizetős játékok is.
Végezetül, az idei gyermeknap is sikeres volt, a családok kellemes napot
tölthettek együtt szeretteikkel.
Katona M. István
A szerző felvételei

Határtalanul - Erdélyben
A Bárdos Lajos Általános Iskola egy kis maroknyi, de annál lelkesebb csapatával öt napot töltöttünk Erdélyben, ahol a magyar irodalom nagyjainak nyomába eredtünk, hogy író és költő óriások szemével lássuk azt a tájat, mely megihlette őket, ahol a múzsák csókot leheltek tollaikra.

J

ártunk
kicsiny
faluban
és
pezsgő
nagyvárosban;
közel
kétszázesztendős zsellérhátban és
mélyen alvó kastélyban; legendás tónál és sebes folyónál; sóbánya mélyén és
szikla szorosban.
Hallgattunk történeteket, életrajzokat, olvastunk legendákat, meséket,
verseket.
Nagyszalontán meglátogattuk az
Arany János emlékmúzeumot.
Nagyváradon megcsodáltuk a Szent
László tér gyönyörű szecessziós épületeit, az egykori EMKE Kávéházat, ahol
Ady megismerkedett múzsájával, Lédával, majd a Holnap Irodalmi Társaság (szoborcsoport) asztalához is leültünk. A Parcium Érmelléknek nevezett részén fejeztük be aznapi utazásunkat, Szalacson vártak minket a helyi 7.
osztályosok. Beszélgetés, közös sportolás után a hely tájházban ismerkedtek a
gyerekek ennek a tájegységnek a jellegzetességeivel, egy szalacsi mesével is.
Másnap Érmindszenten Ady Endre szülőházában jártunk, ahonnan Kolozsvárra érkezve meglátogattuk Mátyás király születésének helyét, megnéztük a szobrát.
Ebéd után a Házsongárdi temetőben
kerestük a sok évszázados magyar írás-

beliség nagyjainak nyugovóhelyét. A
továbbiakban Erdély egyik legszebb városában, Marosvásárhelyen szálltunk
meg. A Gyilkos-tó elbűvölő környezetében teljesen elképzelhetővé lett a tó keletkezésének legendája, rajzban is megörökítették a gyerekek. A Békás szoros
sziklái alatt, sőt rajtuk állva igazi „szabadságélményt” élhettünk át a gyerekekkel: ”Oh, dicső természet!” Mily
nagy vagy te!”
Szívet melengető élmény volt Tamási Áron unokaöccsétől hallgatni az író
élettörténetét Farkaslakán, megállni
Áprily Lajos kisiskolás életének színhelyén, Parajdon, Válaszúton, a Bánffykastélyban, elképzelni hogyan élhettek

itt Wass Albert születése idején.
Koltó, ahol Petőfi Sándor töltötte mézesheteit az ő Júliájával, most is gyönyörű, a „mármarosi bércek” hó nélkül is
ábrándozásra késztetik a fogékony lelkű látogatót. Élményekkel teli érkeztünk haza erről a kirándulásról azzal a
vággyal szívünkben, hogy még maradnánk, visszamennénk!
Reméljük, hogy a gyerekek oly sokszor kimondott vágyaik egykoron majd
valóra válnak, és újra átélik az Erdélyben töltött csodálatos napok élményeit!
Mihály-Bokor Tünde
és Petőné Herman Noémi
tanítónők

Dunakeszi Polgár 19

Utak
tárlat
Csoportos képzőművészeti kiállítás
nyílt május 25-én Utak címmel a Szent István Általános Iskola Aula Galériájában.
A tárlaton kilenc alkotó munkái, fotók,
festmények, grafikák, textilművek és
karikatúrák láthatók.

A

kiállításon megjelenteket
Laczkovich Krisztina igazgató asszony köszöntötte. Elöljáróban elmondta, hogy második alkalommal rendezték meg a tárlatot, melynek megálmodója ezúttal Duszáné Majtényi
Alice tanárnő volt. Felolvasott egy
idézetet Márai Sándortól: „Az utakat sokáig nem érti meg az ember.
Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek.
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Az utakat sokáig csak alkalomnak
tekintjük, lehetőségnek… Nem csak
mi haladunk az utakon, az utak is
haladnak velünk… Az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó
pillanatban értjük meg, közvetlenül
a cél előtt.”
Szavait követően az iskola Kicsinyek kórusa gyerekdalokból összeállított kedves műsorát hallgathattuk meg Farkas Szilvia vezényletével,
Bergl Noémi zongorakíséretével. Ezt
követően Jenei László, negyedik osz-

tályos tanuló, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola ötödéves növendéke egy
Debussy művet adott elő zongorán.
(Felkészítő tanára Bergl Noémi).
A kiállítást Nyíri Márton, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola tanára
nyitotta meg. Gondolatgazdag beszédéből idézünk:
„A tehetség felelősség. Amikor valaki művészi pályára lép, ezt a felelősséget is magára veszi. A művész
nem csak alkot, hanem véleményt
is formál, ezáltal társadalmat is formál… Az alkotó hisz saját magában,
tehetségében, mondanivalója igazában… Ezen a kiállításon sokféle
műfaj sokféle kereszteződésében állunk. Közös bennük a mély gondolatiság és a magas szakmai tudás…
Kiforrott látásmódot, magas színvonalú kivitelezést, a szakma iránti
alázatot látjuk…. A kiállítás a pillanatot ragadja meg, vagyis azt, hogy
ki-ki a maga útján éppen hol tart,
meddig jutott.
A tárlaton bemutatkozó alkotók:
Molnár György, Molnár-Jancsik Beáta, Laczkovich Krisztina, SimeoliSógorka Klára, Sógorka Mihály, Halász Géza, Kubó Éva, Dusza Tibor,
Majtényi Alice.
A kiállítás június 25-ig tekinthető meg.
Katona M. István
A szerző felvételei

Fúvósfesztivál 2018
Ismét szépen szólt a zene városunkban. Harmadik alkalommal rendezte meg május 26-án Dunakeszi Város Önkormányzata, a VOKE József Attila Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Pest Megyei Fúvószenekari Fesztivált.

E

z alkalommal öt zenekar
vett részt a rendezvényen.
A délelőtt folyamán a város
több pontján térzenével szórakoztatták a közönséget s egyúttal
felhívták a figyelmet a délutáni, Köröndön megrendezett Gála hangversenyre.
Szép számmal jöttek el a zenekedvelők a koncertre, melyhez az időjárás is kegyes volt. A kellemes melegben, verőfényes napsütésben a park
árnyas fáinak hűvösében a műsorközlői feladatot ellátó Ceglédi Gabriella, a művelődési központ művelődésszervezője nyitotta meg a hangversenyt.
A jelen lévőket Bocsák István Károlyné önkormányzati képviselő köszöntötte. A zene hidat épít az emberek között, s ez az egyik célja a találkozónak is, fogalmazott a képviselő
asszony, majd bemutatta a résztvevő
együtteseket.
Elsőként a házigazdai szerepet is
betöltő Dunakeszi Koncertfúvósok
„léptek színre”. Az 1972-ben Tóth
Ferenc karnagy vezetésével megalakult együttes az eltelt évtizedek alatt
számos hazai és külföldi, köztük kínai fellépést tudhat maga mögött.
Repertoárjuk hagyományos és kortárs fúvószenekari darabokból, komolyzenei átiratokból és könnyűzenei szerzeményekből áll. Alapító
karnagyuk halála után a karmesteri pálcát Szilágyi Szabolcs Balázs vette át, aki most is dirigálta az Aranydiplomás minősítéssel is rendelkező
zenekart. Nagy sikerű műsorukban
többek között Moustaki „Milord”,

valamint Iwai „Mambo Jambó”
című szerzemények hangzottak el.
Különleges együttes, a Kispesti
Obsitos Fúvószenekari Egyesület következett. A Magyar Honvédség, a
Vám-és Pénzügyőrség, a Határőrség,
a Rendőrség és a Tűzoltóság nyugállományba vonult hivatásos zenészeiből 2008-ban alakult meg a zenekar. Céljuk tovább népszerűsíteni elsősorban a magyar katonazenei
hagyományokat. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Házában működő 25 tagú együttes programjában
többek között Lovász István „Obsitos indulóját”, valamint Brahms „VI.
magyar táncát” hallgathattuk Fejes
István nyugállományú katonakarmester vezényletével.
Ganz gyári tanoncokból, ifjúmunkásokból 1926-ban alakult meg a
Keil Ernő Fúvószenei Együttes. A
XIII. kerületi Önkormányzat támogatásával 22 éve a Láng Művelődési
Központban folytathatják tevékenységüket. Kiemelt Aranylant diplomával is büszkélkedhetnek. Rendkívül szórakoztató műsorukban Kovács Tibor (nyugállományú katonakarmester) vezényletével egyebek
mellett népszerű világslágerek valamint Ellington „Caravan” című szerzeménye hangzott el.
Tatabánya város Fúvószenekara 1974-ben szerveződött. Pályafutásuk során több karmester vezette a folyamatosan fejlődő együttest.
„Városért” címmel is rendelkeznek, s
a település kulturális életében jelentős szerepet töltenek be. A kiemelt
Arany minősítés és egyéb elisme-

rések mellett a legbüszkébbek a Városi Értéktár Bizottság által adományozott „Helyi érték” elismerésre. A
Szabó Ferenc karnagy által vezényelt
műsorukban többek között Gershwin és Ray Charles összeállításokat
hallhattunk.
Záró számként a testvérvárosunkból, Székelykeresztúrról a Polgári Fúvószenekar 1895 Egyesület mutatkozott be a közönségnek. Igen, a
zenekar 1895-ben alakult s érdekesség, hogy kezdetben magánházaknál
próbáltak. Az eltelt idő alatt számos
fiatalítás történt, és 1990-től már
kapcsolatokat is kialakítottak hazai
és külföldi zenekarokkal. Jelenleg
B fokozatú Arany minősítéssel rendelkeznek. Nagy Levente vezényletével műsorukban szerepelt Dávid Péter „Szent László indulója”, s a közismert melódia, Bán László „Párizsban szép a nyár” című örökzöldje is.
A koncertet követően Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója ajándékkal köszöntötte a karnagyokat, s megköszönte a magas színvonalú zenélést. Elmondta, hogy jó
döntést hoztak, amikor három éve
elindították a fesztivált, számos kitűnő együttest hallgathatott eddig is
a közönség.
Ezt követően összeállt az öt zenekar és karmestereik vezényletével
parádés induló összeállítással tették
emlékezetessé az idei fesztivált.
Katona M. István
A szerző felvételei
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VOKE
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

Június 16. szombat 9-13:00

óráig
Bababörze
Június 20.szerda 14:00 óra
Nyugdíjas Klubdélután: „Egy
festmény születése”
*
Június 18. hétfő – 22. péntek
9-16:00 óráig
Színjátszó és Kézműves tábor
Babják Annamária és Ceglédi
Gabriella vezetésével
Ár: 17.000,- Ft/fő/hét
*
Június 22. péntek 18:00 órai
kezdettel
Gellérfi Pál realista rajzolónak
„A hihetetlen, szürke valóság”
címmel nyílik kiállítása a Magyarság
Galériájában. A Dunakeszin élő
képzőművész kizárólag 0.3-0.5ös grafit ceruzákkal készült rajzai
átfogó képet adnak eddigi művészeti
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VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló
tevékenységéről.
A kiállítással egybekötve a megújult
Magyarság Galériát ünnepélyes
keretek között Tuzson Bence
országgyűlési képviselő adja át. A
kiállítást Nagy Emil, a Brunerszky
Galéria vezetője nyitja meg.
A tárlat megtekinthető július 13-ig.
*
Június 22. péntek 21:00 óra
Szentivánéji koncert a KÖRÖNDÖN

További információ: Torzsa Lajos
(www.torzsalajos.hu)
*
Július 2. hétfő – 6. péntek
valamint,
Július 16. hétfő – 20. péntek
Angol tábor
*
Július 6. péntek 12:00 -18:00
óráig
Városi véradás
*
Június 25. hétfő – 29. péntek
7:30 – 16:30 óráig
valamint
Július 09. hétfő – 13. péntek
7:30 – 16:30 óráig
Fotós nyári napközi
Ár: 25.000,- Ft/fő/hét, mely
tartalmazza a 3x étkezést és a
programköltségeket
További információ: Torzsa Lajos
(www.torzsalajos.hu)

*
Június 26. kedd 10:00 -14:00
óráig
Véradás a Járműjavító Kft. dolgozói
részére a VOKE József Attila
Művelődési Központban
*
Június 25. hétfő – 29. péntek
7:30 – 16:30 óráig
valamint
Július 09. hétfő – 13. péntek
7:30 – 16:30 óráig
Fotós nyári napközi
Ár: 25.000,- Ft/fő/hét, mely
tartalmazza a 3x étkezést és a
programköltségeket

*
Július 13. péntek 21 óra
Köröndi koncert

Kezdje mindenki egyenlő
esélyekkel a tanévet!
Idén is meghirdetjük az évek óta sikeres iskoladoboz
adománygyűjtési akciót, melynek Szabó József társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő a megálmodója.

„Éjszaka a múzeumban.”

A

dunakeszi Révész
István Helytörténeti Gyűjtemény
(2120 Dunakeszi,
Szent István utca 48.)
szeretettel
várja 2018. június
23-án (szombaton), 17.00
és 24.00 között egy éjszakai látogatásra
a városunk történetét, hagyomá-

nyait bemutató kiállításon.
A vezetéssel egybekötött látogatás mintegy fél órát vesz
igénybe, és 6 éves kortól
ajánljuk. Töltsön el
egy érdekes fél
órát családja,
barátai társaságában és ismerje meg a
régi Dunakeszi történetét,
hagyományait!

A helytörténeti gyűjtemény egyik különlegessége

Házasságot kötöttek

2018. 01. 06. Hoffer Ferenc László és Csontó Erika
2018. 05. 03.

Tarjáni Viktor és Senkár Katinka

2018. 05. 12.

Juhász Attila Dávid és Sőti Szilvia

2018. 05. 12.

Bognár György és Nagy Gabriella

2018. 05. 12.

Hajzer Lajos és Módli Éva

2018. 05. 12.

Horváth Csongor és Czető Zsanett

Mindannyiuknak
sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

B

izonyára sokan tisztában vannak vele, hogy
mennyire megterhelő
anyagilag egy iskolakezdés és nem minden család
és szülő engedheti meg magának, hogy akár csak a nélkülözhetetlen dolgokat is beszerezze gyermekének. A program 2014-ben látott napvilágot
és eltökélt célja, hogy a karácsonyi
ajándékdoboz-akció
mintájára segítsük a rászoruló gyermekeket egy iskolakezdő-csomaggal, hogy mindenki
egyforma esélyekkel indulhasson a tanévben. Az előző években nagyon sokan csatlakoztak a képviselő úr által kezdeményezett jótékonysági akcióhoz, számos felajánlás érkezett,
sőt mi több, sokan saját készítésű dolgokkal támogatták a
hátrányos helyzetű családokat.
A 2018/19-es évre szervezett
iskolakezdési adománydobozakció keretein belül főként fü-

zeteket, írószereket, tolltartókat, iskolatáskákat, tornazsákokat és minden egyéb olyan
eszközt (színes ceruza, festék,
gyurma, vonalzó, zsírkréta,
körző, stb.) várunk, amelyekre
az iskolában szükségük lehet a
diákoknak.
Az adományokat a DÓHSZK
Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa közreműködésével juttatjuk el a támogatandó családok részére. A felajánlásokat augusztus 17. (péntekig) fogadjuk a Polgármesteri
Hivatalban működő Programirodában és a DÓHSZK Család
és Gyermekjóléti Központban
(Bajcsy-Zsilinszky út 32.) egyaránt.
Ezúton kérünk mindenkit,
hogy csatlakozzon a közösségi
együttműködéshez, ezzel is segítve egymást! A támogatásokat előre is köszönjük! – olvasható az önkormányzat hivatalos honlapján.

Jobbik Dunakeszin is folytatja
a megkezdett munkát

A

Jobbik Dunakeszi Alapszervezete április végén értékelte
az elmúlt évek munkáját és a választási szereplést. Ezt követően a tagság titkos szavazáson, 90 százalékos többséggel úgy határozott, hogy a megkezdett munkát az eddigi úton tovább haladva, Varga Zoltán Péter helyi elnök és a korábban megválasztott elnökség vezetésével folytatja.
Jobbik Dunakeszi Alapszervezete
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Idén szeptember 7-ig tart az immár harmadik alkalommal
megrendezendő programsorozat, amelynek ismét lesznek sztárvendégei

Megint mozdul Dunakeszi!
Más már nem is hiányzott a mozogni vágyóknak, mint az, hogy immár harmadszor is elinduljon az egész nyarat
átívelő programsorozat, a Mozdulj Dunakeszi. Hogy mit várhat itt az ember? Nos, remek hangulatot, kőkemény
edzést és három profi fitneszedzőt. Ha mindehhez hozzávesszük a Dunakeszin élő sportos hölgyeket és urakat,
máris megkapjuk a siker receptjét.

H

a valaki eddig nem sejtette
volna, az most már biztosan
tudja: Dunakeszi a sport városa. A profi és az amatőr, valamint a tömegsporté. Ugyanis a különböző bajnokságok már véget értek, így akik
sportolni vágynak, azoknak a lehető legjobbkor indult el immár harmadszor a
rendkívül népszerű Mozdulj Dunakeszi
program, amely egészen szeptember 7-ig
várja ismét a mozgásra kiéhezett lakosokat a Katonadombhoz. Már az első alkalmak nagy sikerrel értek véget, hiszen Kutasi Kelly (hétfő), Péter Zsófi (szerda) és
Nagy Amarilla (péntek) óráin már most
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több százan vettek részt. Dióssi Csaba, városunk polgármestere is tiszteletét tette az
első alkalommal, és ajándékot is hozott a
Programiroda dolgozóinak segítségével.
„A közös sportolás is remek alkalom
egy jobb, összetartó közösség kialakítására. Nagy öröm számomra, számunkra,
hogy immár harmadik évünk kezdődik el.
Éppen ezért szerettük volna emlékezetessé tenni a hagyománnyá vált sportprogramunkat, és a Programiroda munkatársaival együtt szeretnénk megajándékozni a
jelenlévőket egy Mozdulj Dunakeszi feliratú pólóval” – jelentette ki Dióssi Csaba,
majd a tettek mezejére lépve „percek alatt”
elosztogatta a segítőivel az összes pólót.
2018-ban három hónapon keresztül vezethetik le felesleges energiájukat a mozogni vágyók a három profi edző irányításával. A részvétel az önkormányzat jóvoltából természetesen továbbra is ingyenes, és remek lehetőség egy kis sportolásra
minden korosztálynak.
„Kezdetben nem számítottunk arra,
hogy hétről hétre megtelik majd a Katonadomb, annyi lesz majd a mozdulni vágyó, de már az első évben így lett. Idén egy
újabb újdonságot vezettünk be a programba, ugyanis láttuk, hogy az idősebb korosztályt is érdekli a mozgási lehetőség, ám

a koruknál fogva esetleg nekik már sok az
edzők által tartott egyórás tréning intenzitása. Éppen ezért minden hétfőn fél hattól külön egy átmozgatást tartunk Edittel
az idősebbek számára, ahova sok szeretettel várjuk őket” – árulta el Szabó Katalin.
A Programiroda vezetője hozzátette,
ahogy tavaly, idén is összehangolták az
edzők a programokat, így valamennyi tréning egymásra épül majd.
A tavalyi évben már hívtak sztáredzőket is, és mind Rubint Réka, mind pedig
Katus Attila nagy sikert aratott a katonadombi edzésén.
„Természetesen idén sem maradunk
sztárvendégek nélkül, igaz, ezúttal hárman látogatnak majd ki hozzánk Dunakeszire. Az első ilyen alkalom június 20án lesz, amikor Béres Alexandra, július 16-án, Szentgyörgyi Romeo, és újra itt
lesz Rubint Réka, aki augusztus 3-án tart
edzést a Katonadombon” – árulta el Szabó Katalin.
A végére maradjon a legfontosabb: tehát immár harmadszor, minden héten háromszor (hétfő, szerda, péntek) fél héttől
fél nyolcig minden mozdulni vágyót szeretettel várnak a Katonadombon.
M. L.

Élvezze a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a hatalmas LED kivetítőn

Közös meccsnézés
a Duna-parti strandon
A tavaly nyáron megnyitott Duna-parti szabadstrand idén még
több újdonsággal bővül! Szerettük volna összekötni a kellemest a hasznossal, így a strand nyitását a labdarúgó világbajnokság kezdetére időzítettük, amikortól is LED kivetítőn követhetik végig a meccsek izgalmait kellemes nyári hangulat, finom
ételek és italok kíséretében.

A

foci VB nyitó meccsén Oroszország és Szaúd-Arábia mérkőzik meg, melynek időpontja
2018. június 14. (csütörtök) 17:00, az élő közvetítést a Duna-parti szabad strand hatalmas kivetítője előtt szurkolhatjuk végig!
A természeti környezetben átélt sportélmény mellett a
szabad strand sétánya hangulatos világítással, új padokkal és hulladékgyűjtőkkel bővül. Emellett kiépített büfével is készülünk a látogatók kulturált kiszolgálása érdekében. Gyertek! Szurkoljunk, kapcsolódjunk ki együtt a
Dunakeszi strandon! – invitálja a város lakóit a Dunakeszi Programiroda.

Az utolsó simításokat végzik a megnyitó előtt
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Keszi Jázmin az első, kiválóra vizsgázott polgárőr kuvasz!

Kuvaszokkal
a bűnmegelőzésért
A hír azért is szenzációs, mert a kuvasz több ezer éves története során számos helyzetben vívott
ki elismerést, azonban mai világunkban érthetetlen okból háttérbe szorult, holott a fajta rendkívül intelligens, gazdájához végsőkig ragaszkodó, és kitűnő őrző védő tulajdonságokkal bír.
Szeretett gazdája kérésére szinte bármit megtesz, ha értő kezekbe kerül és rendszeresen foglalkoznak vele. Az egész családját biztonságban tudhatja, akinek ilyen kutya van a portáján.

M

iért okos és képezhető ez a kutyafajta? Menjünk vissza a
régmúltba, mivel már
több ezer éves sumér írásokban is
fellehető a fajta leírása. Azt is tudjuk, hogy a kuvasz a belső ázsiai
pusztákról a honfoglalóinkkal került be a Kárpát-medencébe, tehát
ősrégi magyar fajta. Mivel rendkívül gyors és fáradhatatlan, így ménesek és a marhák mellett tartot-

A kuvasz évezredek
óta az ember
hűséges társa és
védelmezője

ták leginkább. Amikor a többezres
szürkemarha csodákat hajtották a
hajdúk németországi, olaszországi vásárokra, minden csapathoz kuvaszt is osztottak be, hogy a hosszú
út alatt se keletkezzen kár se emberben, se állatban.
Ez a legkevesebb 3000 éven át tartó folyamatos természetes kiválasztódás, nemesítette ki a kuvaszt bátor, erős, gyors, kutyává, amely egyben betegségekre nem fogékony,
edzett szervezeti szilárdságot is
örökít, s egyben észbeli képességeit is magasra emelte. A kuvasznak
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az őrző védő munka mellett állandóan figyelnie kellett a gazdára, annak minden intését, köhintését meg
kellett érteni, s a feladatot habozás
nélkül azonnal végre kellett hajtani,
de sok esetben önállóan is meg kellett tennie, ha a gazda nem volt jelen, vagy éppen aludt.
Azonban ez a remek fajta nagyon
megszenvedte a gazdálkodás változását. Nem őrzik már a pusztában a
szilaj csordákat, méneseket. A kuvasz bekerült a falvakba, tanyákba,
udvarházakba házőrzőnek, a II. világháború végére szinte kipusztult.
Az ötvenes, hatvanas években kuvaszt a Fővárosi Állatkertben mutatták be, annyira ritkaságnak számított. A fajta megmentőjének, Kovács Antalt tekinthetjük, aki akkor
a Magyar Gyapjúforgalmi Vállalat
vezérigazgatója volt. Neki köszönhetjük, hogy a végveszélyben lévő
fajta elszórtan még fellelhető példányait igyekezett összegyűjteni,
s elkezdte a fajtát újra tenyészteni.
Azért tehette meg ezt, mert arra hivatkozott, hogy a népgazdaság értékére nagyon kell vigyázni, azt csak
a legmegbízhatóbb módon szabad
őrizni, ehhez pedig kuvasz kell. Így
kezdődött el a modern kori kuvasztenyésztés általa és néhány hasonlóan a fajtával elkötelezett, megszállott magyar emberrel.
A kuvasz egykori népszerűségét
azonban nem sikerült visszaszerezni, ma is évente jó, ha 200 kölyköt törzskönyvezhetünk, annak ellenére, hogy a fajta egészséges, szívós, gyönyörű példányai vannak, s
az átörökített képességei ma is kiválóak mind az őrzésvédelem területén, mind családi kutyaként. A kuvasz a többi magyar kutyafajta társaságában ma már országgyűlési
határozattal nemzeti kincsnek minősített hungaricum. Érdekes, hogy

amíg idehaza ma is ritkaságnak számít, addig igen nagy népszerűségnek örvend Svédországban, Finnországban, s rendszeresen vásárolják
német, amerikai és ausztrál kutyakedvelők is.
Most remélhetjük a fajta népszerűsítését a polgárőrség támogatásával, amely 2017 őszén döntött a
kutyás polgárőr szolgálat létrehozásáról. A kuvasz fajta érdekében
összefogott a Földművelésügyi Minisztérium (FM), az Országos Polgárőr Szövetség, valamint a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Ez utóbbi szervezet
vásárolt 10 kuvaszkölyköt polgárőr
kiképzés céljára, amelyből öt a dunakeszi Országos Rendőr Kutyavezető-képző Központba került 2018.
március 27-én. A kiképzés költségeit a FM vállalta magára.
A kis kuvaszok már 4 hónaposak,
polgárőr gazdáig igen elégedettek
kedvencük előmenetelével. Időközben levizsgázott az első felnőtt kuvasz, Keszi Jázmin, mégpedig kiváló minősítéssel. Jázmin az első polgárőr kuvasz.
Dr. Túrós András, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke a kutyás
szolgálat jelentőségét abban látta,
hogy a „kutya pszichikailag segíti a
járőrt, hogy a polgárőr magabiztosabb legyen, és hatékonyabban tudja ellátni szolgálatát.”
Dr. Phd. Less Ferenc rendőr alezredes, a ROKK Kutyavezető - képző
és Központ vezetője örömét fejezte
ki, hogy a polgárőrök elindították
a kutyás szolgálatot. Örül, hogy a
polgárőrök kuvaszokat is szolgálatba állítanak, mert - mint mondta tévhit, hogy a kuvaszok nem lennének alkalmasak ilyen feladatok ellátására.
Windhager Károly

Látványokban bővelkedett
az alagi Nemzetközi Military
Dunakeszi-Alag három napra ismét felkerült az európai lovassport előkelő szakmai térképére. Nyolc ország legkiválóbb military versenyzői vívtak gigászi küzdelmet a rangos
lovassport rendezvény trófeáiért május 18-20. között.

A

lokálpatrióta ember
büszkeségével írjuk le,
hogy az alagi tréningpálya kivételes adottságai napjainkban is Európa-hírű, melyen öröm lovagolni, amit
bizonyít az is, hogy a háromnapos versenyre – díjlovaglas, terepverseny, díjugratás – hetvennél is
több sportember nevezett nyolc
országból.
Vitathatatlan, hogy a közönség
legnagyobb érdeklődéssel a terepverseny iránt vonzódik. Akik kilátogattak az alagi pályára, azok
testközelből csodálhatták meg a
lovassport szépségét, az ember és
a ló közös küzdelmét a nemzetközi hírű szaktekintélyek által épített pályán, az előttük tornyosuló akadályok fölött, és az ismeretlenség izgalmait magában rejtő
vizesárkokkal.
Legtöbben, negyvenheten az
egy csillagos kategóriában indultak. A csehek, az olaszok, a bolgárok, a lengyelek -, hogy csak néhány nemzet lovasait említsük –
között ott voltak a magyarok is. A
két csillagosok, CCI2* mezőnyében már jóval kevesebben, csak
tizenöten rajtoltak el. A csillagok
száma is jelzi, hogy ez a kategória már nagyobb kihívásra készteti az ember és a ló alkotta párost,
akik sorában csak két magyar, a
jó nevű, tapasztalt Egyed László és
Gyor Gábor szállt nyeregbe.
A három csillagos, CCI3* király kategóriában két osztrák és
két olasz versenyző mellett egyedüli magyarként, dr. Tuska Péter
indult, akit a honi közönség óriá-

si tapssal bíztatott. A kiváló sportember remekül vette az akadályokat, és a szintidővel is jól gazdálkodott.
A gyönyörű természeti környezetben, május 20-án, vasárnap is
népes tábor szurkolt a díjugratóknak, köztük a magyar élmezőny
képviselőinek.
Bus Antal versenyigazgató elmondta, hogy a humánsport képviselői magas színvonalon versenyeztek Alagon, amely több
sportág számára biztosítja a kiváló tréningtelep igénybevételét.
A lovassport az egyetlen sportág,
melyben férfiak és hölgyek együtt
versenyeznek.
Krebs András, a Kincsem Nemzeti Ktf. osztályvezetője, a galopp
és az ügetőversenyek népszerű riportere érdeklődésünkre a rendezés színvonaláról elmondta, hogy
Dunakeszi, az alagi lóversenypálya ezúttal is kiválóra vizsgázott.
– Nagyon elégedettek a nemzetközi szövetség képviselői és a lovasok egyaránt, hiszen ez egy nagyon jó adottságú pálya, melyen
nagyon szeretnek versenyezni –
hangsúlyozta Krebs András, aki
a magyar versenyzők közül Egyed
Lászlót és dr. Tuska Pétert emelte
ki. Hozzátette: - Az alagi pálya, és
a nemzetközi verseny kiváló lehetőséget kínál a tehetséges magyar
utánpótlás bemutatkozására is,
akik ennek köszönhetően itthon
tudják teljesíteni a különböző nehézségű versenyeket.
Vetési Imre
Fotó: Dusza Tibor
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Bajnokcsapatot formált az egykori világklasszis

A KASE női kézilabda csapata
pontveszteség nélkül nyert bajnokságot
Az egykori világklasszis kézilabdázó, az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok Kántor Anikó, a Vasas
és a Ferencváros 120-szoros válogatott jobbszélsője edzőként sem ismer lehetetlent, aki imponáló
fölénnyel nyerte meg csapatával a Pest megyei női felnőtt bajnokság B-csoportját.

A

z egykori kiválóság nevét viselő KASE pontveszteség nélkül, 12 ponttal megelőzve a második Csömör KSK-t, a maximális 36
pontot begyűjtve, 749-382-es gólkülönbséggel ünnepelheti a bajnoki címet.
Az együttes házi gólkirálynője az
a Liszkai Rebeka lett 149 találattal,

lett, hogy a második Csömör KSK
együttesénél 103 góllal lőtt többet,
miközben 121 találattal kevesebbet
kapott.
- Mi a siker titka? – kérdeztem
Kántor Anikótól, a csapat edzőjétől.
- Mi a siker titka? Szerintem az,
hogy a lányok gyerekkoruk óta kézilabdáznak, gyakorolják azokat a

tok edzést, mint aki válogatott játékosként szép sikereket ért el. Én a
közös munkában hiszek, az alázattal elvégzett edzés eredményességében. Igyekszem őket arra orientálni,
hogy a kitűzött célokért közösen tegyünk meg mindent. Egyetlen mérkőzésre sem feltartott kézzel megyünk, hiszen abban az egy órában
bármi megtörténhet. A sikerhez kemény munkán át vezet az út, amiért
a mi fiatal csapatunk meg is dolgozik. Büszke vagyok a lányokra!
- A sikeres NB II-es szereplés érdekében változik a játékoskeret?
- Nem! Mint mondtam, fiatal, tehetséges játékosok alkotják a csapatot, akik képesek lesznek a magasabb osztályban is helytállni. Egyébként nem az a típusú edző vagyok,
aki a „gyengéb” posztra igyekszik új
játékost igazolni, mivel az véleményen szerint megbomlasztaná a csapat egységét, közösségi szellemét.
Olyan játékstílust és elemeket találunk ki, aminek megvalósítására képes a játékoskeret. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy ne fogadnánk
be azt, aki nálunk szeretne játszani.

aki a megyei „mesterlövészek” versenyében a 3. helyen zárt. A KASE
házi dobogójának második fokára
Balás Patrícia állhatott fel, aki 126
alkalommal vette be az ellenfelek
kapuját, őt követi Lettner Laura 118.
találattal. A dunakeszi csapat támadó játékát dicséri, hogy mind a három játékos a megyei Top 10-ben
van, ami szinte természetes, hiszen
a KASE 367 góllal dobott többet,
mint amennyit kapott. A bajnokcsapat teljesítményét dicséri – azon túl,
hogy egyetlen bajnoki pontot sem
vesztett – a 12 pontos előny mel28 Dunakeszi Polgár

játékelemeket, melyeket a mérkőzéseken játszunk. A legnagyobb titok,
hogy egységes, jó szellemű együttesünk van, amely elsősorban nem az
egyéni teljesítményekre építi a játékát, a taktikáját, hanem a csapatjátékra.
- Gondolom, meghatározza a játékosok hozzáállását, versenyszellemét, hogy önre, mint egykori
120-szoros válogatott játékosra példaképként tekintenek?
- Egyáltalán nem, s én erre külön figyelek is, hiszen nem úgy tar-

- Most kanyarodtunk vissza az
edző személyiségéhez, szakmai felkészültségéhez, ami meghatározza
a csapat teljesítményét.
- Vitathatatlan, hogy meghatározó az edző kvalitása, személyisége, amiből én azt emelném ki, amit
külföldöm megtapasztaltam, hogy a
szakember partnernek tekinti a játékosokat, mindent megbeszélnek közösen. Én ezt az edzői felfogást, hitvallást képviselem, nem kérek teljesíthetetlen feladatot egy-egy játékostól, mert fontosnak tartom, hogy a
csapatnak együtt legyen sikerélménye. Ezen az úton szeretnénk tovább
haladni az NB II-ben is.
- Köszönöm a beszélgetést, gratulálok a bajnokság megnyeréséhez!
Vetési Imre

Dunakeszin 1949 óta van
férfi kézilabda élet.
Povázsay György tanár úr
a Radnóti Miklós Gimnázium testnevelő tanára a kézilabdával az 1970-es évek
elején ismerkedett meg és
kapusként 1989-ig játszott.
Az edzői munkát 1982-ben
kezdte. 2017 – 2018-ban csodálatos eredményt ér el
fiaival. 60. születésnapjára két bajnokságot nyert
csapatával.
Álló sor balról: Deézsi Réka szekcióvezető, Povázsay György edző, Laboncz Levente, Csavajda Gergő,
Kalmár Roland, Battai Marcell, Tibolya Dávid, Páll Tamás, Jávor Sebestyén, Madarász Erik.
Guggolnak balról: Bán Balázs, Kothencz Kristóf, Soós Balázs, Kunszt Benedek, Erdei Márk, Rednic Olivér,
Nagy Gábor, Laboncz Barnabás. Kapusok: Enyedi Bence és Havasi Bence

Az év edzője:

Povázsay György testnevelő tanár
- Évek óta együtt játszó fiatal
csapatommal arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Pest
megyei bajnokságon kívül, ifi
III osztályban (régen NB IInek felelt meg) is szerepeljünk
– mondta Povázsay György.
- A megyei bajnokságban
egyértelmű cél volt a bajnokság megnyerése (2016-2017-ben
döntőben 2. lettek). Döntetlennel rajtoltunk, de utána nem
találtunk legyőzőre. A fordulópontot azt jelentette, amikor
a nagy esélyes ellen október 21én Abonyban 45-31 nyert a csapatom. Az őszi szezont jól zártuk és éreztük, hogy a bajnokságban való szereplésünk sikeres lesz. Veretlenül lettünk
elsők, 7 ponttal megelőzve Domony csapatát (24 – 1 – 0 1099 – 662 - 47 pont). A baj-

nokságban egyedül a mi csapatunk lőtt ezer (1099) gól fölött,
az ezrediket éppen Jávor Sebestyén érte el. Június 2-án Bugyin, a döntőben Domony csapatával találkoztunk, az első
félidőben egy góllal vezettünk,
a második félidőben fokoztuk
az előnyünket és végül 37-26ra, nyertünk így a Pest megyei
bajnokságot is megnyertük. A
döntőn a legjobb játékosunk
Kalmár Roland lett.
- Úgy tudom egy másik bajnokságban is remekül szerepelt a csapatod?
- Magyar Kézilabda Szövetség először adott módot, hogy
ifjúsági III osztályban szerepelhetünk (NB II-nek felel
meg). Úgy döntöttünk, hogy
élünk a lehetőséggel. Hat csoportban küzdöttek a csapatok

a bajnoki címért, mi az északiban szerepeltünk. Csoportunkban olyan nagy csapatok
indultak, mint a tavalyi bajnok
Gödöllő, harmadik helyen végzett Csömör, Elektromos, Bp.
Honvéd KSI. A célunk 1-6-ba
kerülés volt. Ősz végén sokak
meglepetésére a csapatom az
első helyen állt. Ahhoz, hogy az
első helyünket meg tudjuk tartani, idegenben le kellett győzni a nagy riválisokat és megőrizni előnyünket. Ez sikerült,
egy ponttal megnyertük a bajnokságot. Ráadásként az északi csoportban Laboncz Levente 185 góllal gólkirály lett! Első
hely megszerzésével jogot szereztünk, hogy a 2018-2019-es
bajnokságban, ifjúsági II osztályban szerepelhetünk (régi
NB I/B-nek felel meg).

- A csapatod jól szerepelt az
NB II-es bajnokok tornáján is?
- Itt az NB II-es bajnokcsapatok mérkőztek egymással,
a Szent István Általános Iskola tornatermében. A csapatom
az erős mezőnyben az előkelő
2. helyet szerezte meg.
- Úgy tudom, az ifjúsági csapatból többen szerepeltek a
felnőtt csapatban is?
- Igen, hat játékosom szerepelt a felnőttek közt: Páll Tamás, Soós Balázs, Jávor Sebestyén, Battai Marcel, Enyedi Bence és Laboncz Levente,
büszke vagyok rájuk.
- Tudomásom szerint a fiatalabb korosztállyal is foglalkozol.
- Igen, az U 14 évesekkel, a II
osztályban a 3. helyet szereztük
meg. Büszkeséggel tölt el, hogy
biztosítani tudjuk az utánpótlást serdülő- és ifjúsági csapatunk részére.
- További tervek?
- A jövő évben a csapatom az
ifjúsági II osztályú bajnokságban indul, szeretnénk ott is sikeresen helyt állni. Az idei U14
es csapattal pedig a serdülő bajnokságban akarunk indulni.
***
A felnőtt csapat a döntőben
Abonytól 31-24 kikapott, és
nem jutott fel az NB II-be.
Solymosi László
Fotó: Mittli Adrienne
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Hagymási Réka és Lucz Anna ezüst, míg utóbbi nővére,
Lucz Dóra bronzérmet szerzett a szegedi Világkupán

Dobogón női kajakos reménységeink
Dunakeszi kajakos büszkeségei ott folytatták a 2018-as szezonban, ahol tavaly abbahagyták. A Szegeden megrendezett Világkupa-versenyen városunk lakói közül hárman is dobogóra állhattak: Hagymási Réka és Lucz Anna
ezüstérmet, míg Lucz Dóra pedig bronzérmet szerzett a Maty-éren. A hölgyek formája több mint bíztató a világ-,
és Európa-bajnokság előtt.

I

Lucz Dóra

mmár hagyomány, hogy a
magyar kajakosok számára az első igazi nagy nemzetközi erőpróbát Szegeden rendezik meg. Idén sem
volt ez másként, és a Maty-éri
Világkupa-versenyen
remekül szerepeltek a városunkban
élő kiválóságok. Női kajak négyesben a felkészülésben jóval előttünk járó új-zélandi és
ausztrál hajó mögött a Lucz
Dóra, Medveczky Erika, Takács
Tamara, Vad Ninetta egység
bronzérmet nyert.
„Próbáltam azt csinálni vezérevezősként, amit a futam
előtt megbeszéltünk. Mivel
nagy volt a hátszél, így arra is

figyelnem kellett, nehogy átpörögjünk, de úgy tűnik, jó volt a
csapásszámunk. Jobban mentünk a fináléban, mint a középdöntőben, de van még hova
fejlődnünk” – elevenítette fel
Lucz Dóra, aki egyébként fő
számában, a 200 méteres kajak
egyesben – melyben tavaly Európa-bajnoki címet szerzett – is
döntőbe került, ahol a nyolcadik helyen végzett.
A sprintszámokban a női
kajak párosban két egységünk is felállhatott a dobogóra,
Hagymási Réka és Szabó Ágnes
a második, Kiss Blanka és Lucz
Anna pedig harmadik lett.
„A rajtot jobban elkaphattuk

Lucz Anna

Hagymási Réka

volna, de utána felvettünk egy
jó utazási sebességet. Az új-zélandiakról tudtuk, hogy jók
lesznek a kétszeres olimpia bajnok Lisa Carrington vezetésével, így az volt a célunk, hogy
minél közelebb maradjunk
hozzájuk. Nos, ez sikerült is…
Az, hogy végül hány számban
fogok elindulni a világversenyeken, és melyik lesz a fő számom, a válogatón dől majd el”
– mondta Hagymási Réka, aki
egyébként a táv világbajnoka.
A harmadik helyen célba érkező Kiss-Lucz duónak ez volt
a bemutatkozó versenye, hiszen most ültek először egy
hajóba.

„A rajtunk nagyon jól sikerült, hiszen az első helyen haladtunk, de a többiek is erősek, és mi a végét nem annyira
bírtuk. Igazából nem számítottunk erre az eredményre,
meglepetés ez a bronz a javából. Megpróbáltuk kihozni
magunkból a maximumot, és
ez most egy csillogó éremre
volt elég” – nyilatkozta Lucz
Anna.
Lapunk megjelenésével egy
időben a belgrádi Európa-bajnokságon szállnak hajóba városunk büszkeségei, akik újabb
sikereiért drukkolunk!
M. L.

SAKK
2017- 20178. ÉVI SAKKCSAPAT BAJNOKSÁGON a Városi
Sportegyesület Dunakeszi sakkcsapata, a szuper csoportban küzdött és hetedik helyen végzett. A legjobb pontszerzők: Gránitz János és
Molnár Sándor.
Alagi DSK sakkcsapata I/A bajnokságban 9. helyen végzett, a legjobb pontszerzők: Nógrádi
József és Vas Tamás.

S. L.
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Albert Flórián együttese egy osztállyal feljebb léphet
Álló sor balról jobbra: Száraz András, Makk Levente, Katona Gergő, Kurucz Tamás, Göblyös
Krisztián, Lengyel Gyula masszőr, Ifj. Albert Fórián vezetőedző, Némethné Kupai Csilla technikai
vezető, Németh Attila kapus edző, Füzesi Máté, Veres Viktor, Kalicz Sándor, Szávuj Zoltán, Kiss
Róbert. Ülő sor balról jobbra: Szabó Bence, Széplaki József, Kiss Dominik, Vágner Attila, Tarjányi
László, Czédula Péter, Kuti András, Cifra Máté csapatkapitány, Vereb Donát, Danielisz László

A

z MLSZ labdarúgó bajnokság Pest
Megye II. Osztály
Északi
csoportjában szereplő VS Dunakeszi labdarúgó csapata három
fordulóval a bajnokság zá-

rása előtt egy ponttal vezetett az őt üldöző Kisnémedi
előtt. Ám a tényekhez tartozik, hogy Albert Flórián vezetőedző együttese a négy levont büntetőpont ellenére is a
tabella élén állt, ráadásul ek-

kor már egy mérkőzéssel többet játszott a másik bajnokaspiráns.
A bajnoki címért versengő mindkét együttes idegenben szerepelt június 3-án. Kisnémedi a szomszédvár, Veres-

egyház ellen aratott 1-0-ás győzelmével gyűjtötte be az újabb
bajnoki pontokat. A VS Dunakeszi ugyanakkor Pilisszentlászlón aratott 5-3-as győzelmével továbbra is őrizte előnyét
a bajnoki tabellán, amit június
6-án – az elmaradt mérkőzést
pótolva – Piliszentivánon kiütéses 8-1-es győzelemmel bebiztosított. A bajnokság utolsó,
30. fordulója előtt Albert Flórián együttese négy ponttal vezet
Kisnémedi előtt, s így már – lapunk megjelenésével egy időben – június 9-én bajnokcsapatként lép pályára Csömörön.
A VS Dunakeszi teljesítményét
dicséri, hogy a levont négy pont
ellenére is magabiztosan, rendkívül gólerős játékkal nyerte
meg a bajnokságot.
Gratulálunk a bajnokcsapatnak,
melynek
sikeréről a Dunakeszi Polgár
júliusi
lapszámában
riportösszeállításban számolunk be.
(Vetési)
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Rév Festék KISÁRUHÁZ

A Héra Gold
megérkezett!

Takar, mint a pokróc,
és megfelelő felületi
előkészítés esetén gyönyörű,
hófehér felületet ad.

Mert a fehér sohasem
megy ki a divatból…
7990 Ft (532Ft/l)

