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Nyíri Márton: A hazaszeretet
számunkra Dunakeszin kezdődik
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 62. évfordulójára emlékező városi ünnepséget a Fő úti
Kegyeleti parkban tartották október 23-án délelőtt, melynek szónoka,
Nyíri Márton történelemtanár a megbékélésre, a
nemzet felemelkedésére
utalva kijelentette: A hazaszeretet
számunkra
Dunakeszin kezdődik.
Nyíri Márton

A

kegyeleti parkká nemesült egykori évszázados sírkert fáiról hulló, aranylóan
fénylő levelek a természet gyönyörű ünnepi díszleteként fonták körbe az emlékezők sokaságát, akik a Servite Ökumenikus Kórussal együtt énekelték
a Himnuszt.
Nemzeti imádságunk után a
kórus három erdélyi és moldvai népdalt szólaltatott meg
Bartók Béla és Domonkos Pál
Péter gyűjtéseiből.
Az igényes művészi átéléssel előadott népdalok után városunk egyik legtehetségesebb
előadóművésze, Gyombolai Bálint megzenésített, forradalmi
hangulatú versek nívós tolmácsolásával emelte az ünnepség
méltóságát: „Legyen csendes az
álmuk/Mert nem haltak hiába…” – énekelte a fiatal művész
az 1986-ban íródott vers megzenésített sorait. Gyombolai
Márton és Tollas Tibor versei
után Kányádi Sándor: Kuplé a
vörös villamosról - Gryllus Dániel által megzenésített - versével zárta vastapssal elismert
műsorát Gyombolai Bálint.
Az '56-os forradalom és szabadságharc hőseire, napjaira,
mártírjaira jöttünk emlékezni.
Arra a szabadságharcra, amely
mind a mai napig meghatározza a közéletünket, közbeszédünket – kezdte ünnepi megemlékezését Nyíri Márton.
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola törté4 Dunakeszi Polgár

Gyombolai Bálint és a Servite Ökumenikus Kórus
nelemtanára azzal folytatta beszédét, hogy a forradalomnak
– bár akkor nem győzött – évtizedekkel később mégis megmutatkozott az eredménye.
„Az a bizonyos vörös villamos
holtvágányra döcögött” – utalt
Kányádi Sándor 1992-ben írt
versének legfontosabb politikai
üzenetére.
Felidézte az 50-es évek Magyarországát jellemző könyörtelen Rákosi-rendszert, amely
– mint fogalmazott – szolgai
módon másolta a Szovjetunióbéli viszonyokat.
Az ötvenes évek Magyarországán bizony nem volt kön�nyű az élet: a szabad vélemény
nyilvánítás ismeretlen fogalom volt, csakúgy, mint a szabad sajtó, a kutatási- vagy éppen az oktatási szabadság, a
gyülekezési jogot lábbal tiporták - mondta.
Nyíri Márton az országot
sújtó politikai és gazdasági nehézségekre utalva számos történeten és példán keresztül
mutatott rá az emberek mindennapi életét megnyomorító
intézkedések következményeire.
Az életszínvonalat ugyanis egészen másban mérték, mint manapság: nem
okostelefonban, nem márkás
ruhákban, nem külföldi nyaralásban, és nem luxusautókban.
Az átlagos magyar család életszínvonalát az határozta meg,
hogy jutott-e tej és kenyér az
asztalra, hétvégére egy kis hús,

zöldség, néhány alma a gyereknek. Az új cipő, új kabát vétele kisebb ünnep volt a családban, ezek aztán tovább öröklődtek egészen az elhasználódásig. Sok családban a csizmát
felváltva hordták, akinek éppen dolga volt a városban télvíz
idején, az vette fel, és nem érdekelt senkit, hogy egy számmal
kisebb, vagy éppen nagyobb.
Legföljebb kitömték újságpapírral – ismertette a történelemtanár.

megszűnt az igazodási pont –
mondta a történelmi jelentőségű helyzetre utalva, majd arról
beszélt, hogy a szovjet politikai
vezetés akarata szerint Rákosit
Nagy Imre váltotta a magyar
hatalom élén, ám ő sem hozott
új irányt, amit az emberek jól
érzékeltek.
Nyíri Márton felvázolta azokat a társadalmi méretű gondokat, melyek megoldására az
egyetemisták elfogadták a 16
pontot, mely már jócskán túl-

A város vezetői lerótták kegyeletüket a hősök emléke előtt
Hozzátette: Egy olyan megfelelési kényszer jött létre, amely
Moszkva felé mindenben megfelelni igyekezett, emellett
semmi eredetit nem produkált,
idehaza pedig a legkeményebb
erőszakossággal és a legválogatottabb eszközökkel lépett fel
saját népe ellen.
1953-ban Sztálin halálával

mutatott a belső pártellenzék
elképzelésein. Szabad választásokat, sajtó- és szólásszabadságot, többpártrendszerű demokratikus választásokat követeltek, és azt, hogy a szovjet
csapatok haladéktalanul hagyják el Magyarországot.
Történelemtanár tárgyszerűségével ismertette a békés tün-

tetéseket, a nemzet felemelkedését
szolgáló forradalom történelmi pillanatait, és azt a brutalitást, amel�lyel vérbe folytották a magyar szabadságharcot.
November 4-én megindult az óriási túlerő, a mindent elsöprő szovjet támadás. A harcok november 11ig folytak. Kádár szovjet páncéloson
érkezett meg az Országház elé, de a
valódi irányítást csak napokkal később vehette át, addig a szovjet katonai főparancsnokság diktált a fővárosban. Azonnal megkezdődött a
szabadságharcosok felkutatása, bebörtönzése, kivégzése. Közel ötvenezer embert börtönöztek be vagy deportáltak, hivatalosan mintegy ötszázat végeztek ki, azonban ezek az
adatok valószínűleg nem pontosak –
hallhattuk.
Úgy gondolom, hogy a forradalmi eseményeket első sorban a hazaszeretet mozgatta. A hazaszeretet
és a nemzet függetlenségének féltése – mondta. Nyíri Márton szerint
az egyik legfontosabb tanulság, hogy
soha, semmilyen körülmények között nem mondhatunk le a nemzeti önállóságról, a nemzeti szuverenitásról - akárcsak egy picike darabjáról – sem. - Nincs hozzá jogunk,
mert ezért az önállóságért, ezért a
szabadságért, amelyben manapság
élhetünk, mások küzdöttek meg.
Azok az ’56-osok - Wittner Máriák,
Gérecz Attilák, Pongráts Gergelyek
-, akik nem azért harcoltak, hogy egy
későbbi felelőtlen generáció lemondjon a nemzeti önállóságnak akárcsak a legcsekélyebb darabkájáról is
– hangoztatta az ünnepi szónok.

Nyíri Márton a forradalom napjaiban készült – az összefogást, az egymás iránti tiszteletről, a hazaszeretetről árulkodó - fényképekre utalva
kifejtette: - A hazaszeretet nem valahol az országban kezdődik, a hazaszeretet számunkra itt kezdődik, és
itt kell, hogy kezdődjön Dunakeszin.
A hazaszeretet első sorban azt jelenti, hogy amikor találkozunk egymással az utcán vagy egy rendezvényen, akkor legelőször a dunakeszi
honfitársunkat lássuk a másikban.
Az első gondolatunk az legyen, hogy
itt az én földim, itt az én lakótársam,
az én dunakeszi polgártársam. Ezután jöhet minden más: felekezeti,
politikai, klubtagság szerinti besorolás. Úgy gondolom, ha megpróbálunk e szerint élni, akkor sokkal szabadabb levegőt lélegezhetünk – zárta
nagy tapssal fogadott ünnepi beszédét Nyíri Márton.
A koszorúzás előtt felcsendült az
Avanti Ragazzi, amely 1956-ból,
Olaszországból származik és a dal
a magyar forradalom és szabadságharc hőseinek, a pesti srácoknak állít
emléket. A dal 2006-ban, forradalmunk 50. évfordulóján olyan népszerű lett, hogy azóta a futballszurkolók visszatérő indulójává vált. Az
ünnepségen elhangzott szövegváltozatot dr. Gyombolai Pál - a váci gimnáziumi tanár, Gyombolai Márton
1956-os hős unokája - a Magyar Rádió 2016-os pályázatára készítette,
melyet Gyombolai Bálint és a Servite
Ökumenikus Kórus dr. Gyombolainé
Kindler Edit vezetésével szólaltatott
meg.
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 62. évfordulója emlékére rendezett városi ünnepségen elsőként Dunakeszi Város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester
és Dr. Molnár György jegyző helyezte el tisztelet koszorúját a Gólya emlékműnél.
Az önkormányzat, a járási hivatal vezetőit követően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, iskolák, civil szervezetek képviselői és végül a magánszemélyek
helyezték el az emlékezés koszorúit,
virágait.
A városi megemlékezés a Szózat
közös eléneklésével ért végett.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója
alkalmából id. Domoszlai Gábor forradalmár emlékére
október 19-én Dunakeszin, a Fő út 107.
számú ház előtt emléktáblát avattak.

Emléktábla avatás

A

z ünnepség kezdetén
hangfelvételről visszaemlékezést hallgathattunk meg a Dunakeszin
1956. október 23-át követő forradalmi eseményekről, melynek során Domoszlai Gábor villanyszerelőt megválasztották a helyi Forradalmi Bizottság parancsnokának.
A bizottság tagjainak egy csoportja
a lakosság ellátását szervezte. Domoszlai Gábor a városházára felszerelt egy hangszórót, melyen kihangosítva értesülhetett a lakosság
a Kossuth Rádió és a Szabad Európa adásairól.
A megjelenteket – köztük Dióssi
Csaba polgármestert, vitéz lovag
Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredest, az ’56-os Magyar Nemzetőrség elnök főparancsnokát, valamint az avató ünnepség lebonyolításában segédkező Száraz Györgyöt – Déry Máté ifjabb vitéz lovag
Domoszlai Gábor nemzetőr alezredes unokája – köszöntötte. A közönség soraiban jelen volt többek között Dr. Domoszlai Erzsébet, id. Domoszlai Gábor leánya,
Dióssi Csaba polgármester
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Csoma Attila önkormányzati képviselő, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója, Lőrincz
Róbert, a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatója, Lengyel István szobrászművész, az emléktábla
alkotója, Tuzson-Berczeli Péter festőművész, aki az emlékhely kialakításához nyújtott segítséget, valamint a város politikai- és közéletének több képviselője.
Az ifjú műsorközlő elmondta:
dédnagypapája száz éve született,
és az 56-os forradalom ötvenedik
évfordulójára készített dokumentumfilmből derült ki a forradalom
alatti tevékenysége. Ebből az alkalomból állít emléket a nemzetőrség.
Köszöntőjében Dióssi Csaba polgármester kiemelte, hogy az egykori forradalmár leánya, Erzsébet városunk Pedagógiai Díjjal kitüntetettje és fia Gábor megbecsült polgáraink. Az édesapa fáradozása
gyermekei nevelésében nem volt
hiábavaló.
A továbbiakban méltatta Domoszlai Gábor ’56 októberi tevékenységét, hiszen többek között

gondoskodott arról, hogy a település lakossága a hangosbemondón értesülhessen a fővárosi eseményekről is. És az volt az igazi elismerés, amikor a helyi Forradalmi
Bizottság parancsnokává választották. Majd ezért megjárta Kádár János börtönét. És ő volt az, aki a későbbiekben a Szent Mihály Templom harangját elektromos üzeművé alakította át.
– Mostantól Dunakeszi Fő útján ez az emléktábla hirdetni fogja, hogy ő egy apa, forradalmár, aki
fontos ember volt a településen –
hangsúlyozta befejezésül a polgármester.
A következőkben Száraz György,
őslakos, idézte fel az ötvenes évek
politikai légkörét, s bár ’56 októberében nyolc éves volt, de megmaradt emlékezetében, amikor a
szovjet emlékművet ledöntötték.
Több emléke is maradt a forradalom helyi eseményeiről, többek között arról, hogy a falu lakosai igazi közösséggé formálódtak. Beszélt
az ezt követő évtizedekről, s külön szólt Domoszlai Gáborról, akit,

Ifjabb Domoszlai Gábor, a forradalmár
édesapja kitüntetésével

mint megbecsült szakembert, sokan ismertek és tiszteltek.
Vitéz
lovag
AndrásfaySzerencse Ödön nemzetőr ezredes költő elmondta Fegyverkovácsok című költeményét, majd vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes mondott avató
beszédet. Kiemelte, hogy 1956 forradalma a világtörténelem csodája volt, mert a magyarok egyedül mertek szembeszállni az akkori Vörös Hadsereggel. A forradalmat soha nem verték le, október
28-án a magyar nemzeté volt a hatalom, de aztán elvesztették a szabadságharcot. Domoszlai Gáborról, – aki 1945 előtt a Magyar Királyi Honvédség zászlósaként szolgált – elmondta, hogy hősnek nem
lehet születni, hőssé válni lehet egy
adott pillanatban.
Az emléktáblát Dióssi Csaba és
Dömötör Zoltán közösen leplezték le, majd a nemzetőr vezérezredes a Magyar Nemzetőrség Jubileumi Kereszt postumus kitüntetést adományozta Domoszlai Gábor forradalmárnak, melyet fia
vett át. A határozatot vitéz lovag
Németh Tamás nemzetőr altábornagy, a Magyar Nemzetőrség alelnöke, szárnysegéd ismertette.
Végül az emléktáblára koszorút
helyezett el a főparancsnok és vitéz lovag Kertész Lóránt nemzetőr
dandártábornok, majd Domoszlai
Gábor nemzetőr alezredes köszönetet mondott Lengyel Istvánnak,
Tuzson-Berczeli Péternek s nem
utolsósorban az Önkormányzatnak, szervezeteknek és magánszemélyeknek a támogatásért.
Az ünnepséget követő fogadáson a főparancsnok határozatában
előléptette vezérőrnaggyá vitéz lovag Kertész Lóránt nemzetőr dandártábornokot, nemzetőr ezredessé vitéz lovag Domoszlai Gábor alezredest, a forradalmár fiát.

Nemzetőr
főtisztek

Katona M. István
A szerző felvételei

Sikeres tervpályázat új bírósági
épület létrehozására

Lezárult az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Építész Kamara közös tervpályázata, melynek az volt a
célja, hogy a Dunakeszi Járásbíróság és a Járási Ügyészség új, XXI. századi körülményeket biztosító épületben
folytathassa majd munkáját. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére október 26-án került sor.

A

z ünnepségen megjelent dr. Handó
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Klenovics Róbert, az OBH műszaki főosztályának főosztályvezetője, Eltér István építész, a
Magyar Építész Kamara képviselője, Szabó Ferenc, Pest megye főügyésze, dr. Gerber Tamás,
a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettese, Kálmán Zsolt építész, az OBH műszaki
főosztály főosztályvezető helyettese, valamint
dr. Csák Éva, a Dunakeszi Járásbíróság elnöke.
Jelen voltak a pályázaton részt vevő építészek,
valamint a dunakeszi bíróság dolgozói. A pályázat legsikeresebb munkáit nagy méretű tablókon kiállították az épület termeiben.
Bevezetőjében Handó Tünde elmondta,
hogy szándékosan rendezték a díjátadást Dunakeszi régi, lerobbant bírósági épületében,
hogy jobban érzékelhető legyen, mennyire fontos az új épület létrehozásának szándéka.
– A Dunakeszi Járásbíróság és a Járási
Ügyészség néhány éven belül méltó, a dolgozók
és az ügyfelek számára egyaránt értékes épületben folytathatja munkáját – hangsúlyozta az elnök asszony.
A bírósági épület történetét idézte fel
dr. Csák Éva. 1993-ban létesítették a bíróságot,
akkor egy büntetőbíró és három polgári bíró
dolgozott s a fejlődést mutatja, hogy jelenleg 45
fős létszámmal működik az intézmény, néhány
éve járásbíróságként. Az épületnek eredendően nem volt bírósági funkciója, a rendszerváltás előtti MSZMP helyi szervezetéé volt. Számos technikai nehézség miatt problémás volt a
működés, jelenleg a városvezetés lehetővé tette, hogy átmenetileg lényegesen komfortosabb

környezetben dolgozhatnak. Köszönetet mondott mind az OBH elnökének, mind pedig minden közreműködőnek azért, hogy a pályázatot
kiírták és sikeresen lezárult.
– A tervpályázat mérföldkövet jelent a bírósági épületfejlesztések sorában – emelte ki
Klenovics Róbert. – A Dunakeszi Járásbíróság
és Járási Ügyészség a jövőben a mai kor elvárásainak minden szempontból megfelelő, XXI.
századi épületben kerül majd elhelyezésre az
igazságszolgáltatás területén zajló reformokkal összhangban, ugyanakkor a korszerű ügyfélbarát környezet is megteremtődik. A 2018.
májusában kiírt építészeti tervpályázat sikerét
igazolja, hogy 27 pályamű érkezett, bizonyítva,
hogy az építész szakma fogékony volt a kezdeményezésünkre.
A továbbiakban Eltér István elmondta többek között, hogy a jelenlegi pályázat fordulatot
jelent, mivel korábban papíralapú módszer volt
a gyakorlat, mostantól elektronikus úton lehet csak indulni. A tervpályázatról kijelentette,
hogy jó verseny volt, színvonalas munkákat ismerhettek meg, és a szakmai fórumokon több
ezren tekintették meg a kiírást és a műveket.
A pályázat díjait Handó Tünde adta át. A
győztes pályaművet a Stúdió Fragment Kft. két
tagja, Frikker Zsolt és Bődi Imre készítette. Tíz
éve dolgoznak együtt, eddig ötven felett pályáztak, jelenleg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem új oktatási épületének kiviteli tervét készítik.
Kérdésünkre Handó Tünde elmondta, hogy
a bíróságoknak jelenleg több mint 188 épülete
van. Köztük vannak újak, kevésbé jók és vannak olyanok, mint a dunakeszi bíróság épüle-

Dr. Handó Tünde ismertette
a pályázat eredményét (jobbra),
mellette dr. Csák Éva,
a Dunakeszi Járásbíróság elnöke
te. Köszönetet mondott a város vezetésének és
a járásbíróság elnökének, hogy találtak egy átmeneti lehetőséget a munka folytatására, amíg
az új épület felépül.
– Szeretnénk egy minta-bíróságot kialakítani, ez azt jelenti, hogy olyan építészeti megoldásokra törekszünk, amely a modern kori bíróságok működéséhez elengedhetetlen. A beérkezett
pályaművek modern megközelítésben álmodták
meg a jövőt számunkra, és azt reméljük, hogy az
ügyfelek, az itt dolgozó bírók és ügyészek számára ideális épületet tudunk létrehozni. És azt
is szeretnénk, hogy egyfajta bírósági-turisztikai
központ is lenne, ahová hazai és külföldi bírósági kollégákat is el tudunk majd hozni.
Katona M. István
A szerző felvételei
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Továbbra is nagyon sokan keresnek meg a Lakótelep Szívének ügyeivel, s ezek közül emelek ki néhány
nagyon fontos, a közösségünk odafigyelését is igénylő problémát!
A kutyások és nem kutyások közti
ellentét időszakosan újra és újra fellángol, ezért ismételten kérek minden gazdit, hogy kedvencét felelőséggel és odafigyeléssel vigye a közterületre! Legyünk tekintettel azokra
a gyerekekre, idősekre, akik szintén
szeretnék élvezni az enyhe őszi napsütést a szabadban! Természetesen
továbbra is helyezünk ki kutyapiszok
gyűjtő edényeket, ahol indokolt, kérem használják is azokat!
Visszatérő probléma a közlekedés és parkolás a területen. Tudom,
hogy nagyon nehéz a parkolási helyzet, nem mindig van megfelelő, vagy
legalábbis az általunk annak tartott
távolságban lévő parkolóhely, ennek ellenére mégis kérek minden-

kit, hogy tartsuk be a szabályokat,
mert ennek folyamatos és szigorú ellenőrzését kérem, s kérik egyre többen! Különösen a megszépült, megújult szerviz utakon tartsunk rendet,
ez közös érdekünk!
Az esős idő ismét megmutatta,
hol okoz még problémát a csapadékvíz elvezetése, ennek megoldásán a műszaki kollégák már dolgoznak, folyamatosan figyelemmel kísérem, s ahol szükséges jelzem az
adódó gondokat.
Örömmel tapasztalom, hogy egyre
többen jelzik a pozitív változások, fejlesztések kedvező hatásait, s próbálnak segíteni új ötletekkel, javaslatokkal! Ez erősíti azt a tudatos közösségépítést, amely már évek óta sikeresen
zajlik a Lakótelep Szívében, s amitől
igazán kellemesebbé, élhetőbbé válik ez a körzet. Köszönöm!
Továbbra is várom a jelzéseiket,
olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének éle-

tét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627
542-805 vagy a 06-70-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. sz. választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
Vízhozam növelésre vonatkozó
döntés született.
Régóta fennálló probléma a kerületünk lakóparkjaiban az alacsony
víznyomás, amelynek megoldása céljából a Fenyő Lakóparkban 2017-ben
aláírást is gyűjtöttek a lakótársak. A
víznyomás ellenőrzését már tavaly
tavasszal kezdeményezte a Városháza, azonban ez nagyon nehezen
haladt előre. A témát - más, „nehéz
ügyekhez” hasonló módon – folyamatosan napirenden tartottam, és ez
a kitartás ismét eredményt hozott, a
DMRV munkatársa ugyanis arról tájékoztatta a Városüzemeltetési osztályt, hogy a vízhozam növelésére
irányuló döntés végre megszületett.
A műszaki megoldás éppen tervezés alatt van, a megvalósítás 2 éven
belül várható. A fentiekről a lakosság
hamarosan hivatalos tájékoztatást is
kap a DMRV-től.
A Jászai utcában tartottam októberben helyszíni bejárást a lakók kezdeményezésére. A korábbi gyakorlatnak megfelelően ide is
meghívtam a Polgármesteri Hivatal
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munkatársait. A lakók által felvetett
főbb problémák a következők voltak: a fennálló tiltás ellenére is behajtanak nehézgépjárművek. A Hivatal munkatársai jelezték, hogy
bejelentés esetén, rendszám alapján utólag azonosítani lehet, hogy
van-e a gépjárműnek engedélye. A
behajtásokra vonatkozó szabályokat ugyanakkor a környék több utcáival együtt áttekintik, és ez alapján hoznak az egész kerületre vonatkozó új döntést. Az úthibák ellenőrzésére a Városüzemeltetési osztály
ígéretet tett, ez azóta meg is történt,
és az úthibák kijavítását is megrendelik. Megvizsgálják továbbá a Fóti
útra történő jobbra kanyarodás elősegítése érdekében a kanyar ívének
beljebb helyezését. A több utcát is
érintő csapadékvíz elvezetési rendszer működését is vizsgálni fogják.
A csapadékvíz gyűjtő árokban lévő
hulladékok eltávolítására a Közüzemi Kft-t kérik fel. A légvezetékek szabaddá tétele miatt a Jászai utcai fák
gallyazását is kérték a lakók. A Fóti
út mentén lévő cserjesor metszésé-

re, ill. az elszáradt növények eltávolítására is szükség lesz. A pótlást egyelőre nem rendeljük meg, ugyanis a Fóti út növényrekonstrukciójára
vonatkozóan rendelkezésre áll egy
terv. A terv részleteinek ismeretében tudunk dönteni a növénytelepítésről. Jeleztem a Városháza felé,
hogy a Fóti út és az attól több méterrel beljebb elhelyezkedő házak
közötti terület rendezésére is szükség lesz. Több szemeteskuka elhelyezését is kérték a lakók, ezt is kezdeményeztem.

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A 9. számú választókerület hírei

Tisztelt Lakótársaim!
A Széchenyi utcán az orvosi
rendelőnél már nagyon várjuk
az új gyalogátkelőt, mely – az
ígéretek szerint még ebben az
évben elkészül. A SzéchenyiKossuth-Zerkovitz Béla utcai
csomópontban két zebra szerepel a tervben. Az egyik a
Kossuth utcán visz majd át a
Fót felől érkező buszmegállónál, a másik a Zerkovitz Béla
utcán keresztül a Fót felé vivő
buszmegállóhoz. A Tóvárosba
egyik irányba sem lesz gyalogátkelő.
Az ezredik babacsomagot
Toldi-dombliget lakóparkban
élő családhoz vittük el. Az ajándékot egy ikerpárnak Dióssi
Csaba polgármester adta át. A
babák szépek, egészségesek, a
szülők és a négyéves bátyjuk is
nagy örömmel fogadta a látogatásunkat. A Dunakeszi Polgár
újságírója és a Telekeszi riportere is jelen volt az eseményen.
A Toldi-dombliget lakóparkban élők bizonyára már látták,
hogy elkezdődött a zajvédő fal
építése az M2 mentén. A fal bizonyára jelentősen fogja csökkenteni a gépkocsiforgalom
okozta zajt.
A Tóvárosi játszótéren végre
megjavították az ivókút csapját, ezzel megszűnt az állandó
pocsolya a kút körül.
A közüzemi Kft. megrendelte a lakosság által igényelt fákat, cserjéket. Az ültetést az
eddigi szokások szerint a Köz-

üzemi Kft. kertészei végzik.
Az előző években sok kérdés
és aggály hangzott el a lakosság részéről az ültetés idejével
kapcsolatban. Megkérdeztem
a kertészt, miért ültetik sokszor november végén, sőt még
decemberben is a fákat, cserjéket. A válasz lényege az, hogy
meg kell várni amíg teljesen leáll a növények nedvkeringése,
lehullanak a levelek. Ezt jelentősen befolyásolja az időjárás,
ha meleg az ősz – mint például
az idén is -, elég későn következik be a megfelelő állapot.
Tehát kérem a lakosságot, legyenek türelemmel, a kertészek csak akkor látnak munkához, ha elérkezik az optimális
időpont.
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
képviselő

Olvasónk írja

Megmentették az életemet
„2018. augusztus 11-én késő este
autóval haladtam Dunakeszin. A
Mányoki Ádám téren rosszullétem miatt megálltam, majd el is
veszítettem eszméletemet.
A mellettem ülő feleségem
ezt látva az autóból kiszállva a
Mányoki Ádám tér és a Zápolya
utca sarkán lévő (Zápolya utca
33.) családiház kapujában tartózkodó társaságtól kért és KAPOTT
segítséget.
A társaság idősebb Berecki Zoltán és családja volt, akik családi
ünnepség után kisérték ki a vendégeiket.
A család és vendégeik -, feleségem és később érkező családom elmondása alapján -, azonnal és önzetlenül jöttek és segítettek. Volt,
aki szívmasszázst csinálta, volt,

aki a mentőt hívott, volt, aki a feleségemet igyekezett nyugtatni,
volt, aki vizet és takarót hozott.
Mint később a mentők és az
orvsok mondták az ő segítségük
nélkül nem éltem volna túl az infarktust.
ÚJRAÉLESZTETTEK! Hála nekik itt vagyok! Újra élek! ÉLETMENTŐK és EMBERSÉGES EMBEREK!
A kórházból történő kijövetelem után családommal együtt felkerestük Őket, kifejezendő a hálámat és köszönetemet.
Végtelenül szimpatikus, és szerény családot ismertem meg immáron eszméletem birtokában.”
Tisztelettel:
Sápi János
hálás túlélő budapesti lakos
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Októberben meglátogattam a Liget utcai rendelő
építési munkálatait. Már
állnak annak a 60 négyzetméteres toldaléképületnek a falai, ahol a mentőszolgálat kap majd elhelyezést, az eredeti épületben pedig még a bontási
munkálatok zajlanak. Még
idén lebontják a régi palatetőt, és felrakásra kerül az új cseréptető, hogy
a tél idején is zavartalanul
tudjanak haladni a belső munkálatok. A látogatás során kértem az építési vállalkozót, hogy a
munkálatok alatt a lehető
legnagyobb mértékben
legyen tekintettel a környék nyugalmára.
Ismét panaszt kaptam
az Iskola utcai régi iskola
telkét használó építőipari vállalkozás tevékenységére. A vállalkozás a város több pontján végez
útépítési
munkálatokat
és telephelyként használja a város telkét. A korábbi panaszok hatására a tevékenység és az eszközök
nagy részét a Repülőtéri
útra már áttelepítették, de
egy szolgalmi jogi probléma miatt a teljes átköltö-
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zés még nem ment végbe.
A lakossági panasz hatására a jogi problémák eloszlatását és a költözés befejezését sürgettem meg az
önkormányzatban.
Egyre látványosabban
halad a város északi határában a 2-es számú főút és
az M2-es közötti összekötő út építése. A főút mellett már látszanak az út és
a vasút fölött átívelő felüljáró építésének, alapozásának a munkái.
Október 26-án hívtak
a Kiserdő utcai lakosok,
hogy nézzem meg az utcájukban lévő szemétgyűjtő kukákat és környezetét. A lakóközösség
nagy problémája, hogy
a szemétgyűjtőket nemcsak az ott élők használják, hanem rendszeresen
megállnak idegenek a és a
kukákba vagy azok mellé
rakják le a szemetüket. A
lakóközösség megoldást
keres, többen térfigyelő
kamera kihelyezését javasolják. Korábban az Iskola utcából is beszámoltak
hasonló problémáról, de
azt hiszem az a gond általános. A kérést, és több
más körzeti térfigyelő ka-

mera igényt csokorba
gyűjtve az önkormányzat
elé tárom.
Örömteli hír, hogy a hónapban elkészült a Csobogó köz térkövezése,
ezzel egy újabb közterület kapott szilárd burkolatot a körzetben. Október
elején a Kenu köz kapott
közvilágítást, így remélhető, hogy ezt a folyamatot folytatni tudjuk és szilárd burkolatot, valamint
közvilágítást tudunk vinni
minden közbe.
A hónap folyamán kivágásra került az a Tutaj utca
– Örvény utca sarkán álló
fa, amely egy baleset kö-

vetkeztében erősen az út
felé hajlott. Szintén megigazításra kerültek az Iskola utcán a járdára kinövő
és a közlekedést már zavaró bokrok
Október
hónapban
több családnál is babacsomagot kézbesítettem. Isten hozta Grétát, Emmát,
és Patrikot a közösségünkben!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.
kepviselo@gmail.com
e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!
Az őszi idő, még ha nyárias arcát is mutatja csak beköszöntött, és ezzel a kültéri programok is körzetünkbe költöztek.
Az őszi programok után a főtéren készülünk az adventi időszakra. A szakemberek felkészülnek a jégpálya és a faházak építésére valamint a Főtér
díszítésére. Sokan várakozással
tekintenek erre az időszakra. A
szervezők nevében is nagy szeretettel várok mindenkit a különböző programokon.
Érdekes és egyben újszerű
beruházás átadására került sor
október 24-én. A Generali Biztosító szponzorálásával kialakításra került a városháza előtti gyalogátkelőhelyen egy ún.
„okos zebra”. Maga a rendszer
úgy működik, hogy az út két
szélén - megfelelő távolságban

az útpadkától – oszlopokat helyeznek el, és az ezekbe beépített szenzorok érzékelik a gyalogosok áthaladását. Amikor az
érzékelők bekapcsolnak, az útburkolatba helyezett aktív LEDlámpák villogni kezdenek, ezzel megállásra figyelmeztetve
a gépjárművezetőket. Ez a jelzés csak és kizárólag addig tart,
ameddig a gyalogos át nem halad az úttesten. Ezzel elkerülhető a felesleges működés, amel�lyel egyrészt az a cél, hogy csak
akkor álljon a forgalom, amikor
kell, illetve beépüljön a járművezetők tudatába az, hogy ha
villog a LED, akkor átkelés történik és meg kell állniuk. Reményemet fejezem ki abban, hogy
ezzel a megoldással biztonságosabbá válik városunk legveszélyesebb gyalogátkelőhelye.

Szabó József, Dióssi Csaba, Erdős Mihály
Az őszi időszakban folynak
a már szokásos időszaki munkálatok is. Zajlanak az útjavítások. Összegzésre kerültek a faültetési kérelmek. Akik az év
közben jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit már továbbítottam az Önkormányzat által megbízott az
ültetést koordináló szakembereknek. A facsemeték ültetése
hamarosan megkezdődik. Az
úthibákkal kapcsolatban pedig

arra kérem kedves lakótársakat,
hogy jelezzék számomra a lenti
elérhetőségemen.
Észrevételeiket,
javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Az idei eredmények tükrében a jövő évi tervekről
A 2. számú választókörzetben az
elmúlt időszakban nagyon sok
kedvező változásnak lehettünk
tanúi, melyek közül kiemelném a
Szent István parkban épített néhány gyephézagos gépkocsi parkolóhelyet. A fejlesztési igényt
legutóbb – néhány hónapja - a
Barátság út 32-34. számú épületben élők fogalmazták meg részemre egy közösségi rendezvényükön. Hozzájuk hasonlóan örülök, hogy a beruházásnak köszönhetően bővült a parkolóhelyek
száma, amire nagyon nagy igény
van ebben a körzetben. Mindan�nyian érzékelhetjük – különösen
az esti órákban -, hogy nagyon
sok a gépkocsi, többségüket a tulajdonosok az éjszakai órákra otthonuk közelségében igyekszik elhelyezni, ami szinte mindennap
gondot okoz.
Az itt élők közérzetét javíthat-

ja, hogy a Barátság út 34. számú
épület és a dunai oldalon, az úgynevezett „cserepes házak” között
lévő területen is kiépítik a járdát,
amely a korábbi beruházáskor, a
Szent István park kialakításakor
ezen a szakaszon kimaradt.
Ugyancsak örömteli hír, hogy
a születésfák mellett húzódó széles járdát kiépítik egészen a Barátság út 30. számú épülettömbig, amely ennek köszönhetően ebből az irányból is közvetlen
kapcsolatot teremt a szépen gyarapodó születésfákkal és ligetes
környezetével.
Választókörzetemet
helyszíni bejárás során mutattam be a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály új vezetőjének,
Somodi Istvánnak, akit tájékoztattam az itt élők fejlesztési, környezetszépítési igényeiről. Jó érzéssel
tölt el, hogy a fiatal, műszaki vég-

zettségű vezető rendkívül nyitott
volt az általam vázolt témák megoldására. Külön kértem, hogy a
Szent István park déli oldalán, a
Barátság út 16. számú épület és
a Barátság út 42. között lévő – jelenleg homokkal borított – út szilárd burkolatot kapna. Reményeim szerint a jövőre megvalósuló
beruházás lehetőséget teremtene arra is, hogy az út két oldalán,
mintegy hatvan gyephézagos
parkolót alakítson ki az Önkormányzat. A fejlesztés megvalósítását minden erőmmel szorgalmazom, hogy az itt élő lakótársaink lakóhelyi közérzetét tovább
javíthassuk.
Az év végéhez közeledve e lap
hasábjain keresztül is szeretném
megköszönni Kovácsné Kisbabér
Ildikó védőnőnek az egész esztendőben nyújtott segítségét, akivel
együttműködve 2018-ban tovább

bővült azon új szülöttek névsora,
akik családja kérte, hogy gyermekük neve kerüljön fel a születésfáknál, az emléktáblára. Az idén
születettek tiszteletére tavas�szal ültetjük el a fát a Szent István parkban, ezért kérem azokat
a szülőket, akik közvetlenül nálam szeretnének jelentkezni, azok
ez irányú igényüket a kz@dkrmg.
sulinet.hu e-mail címre írják meg
gyermekük nevével, születési
adataival, lakcímével, telefon és
e-mail elérhetőségüket.
Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
A BRFK-n egyeztettek a káposztásmegyeri átjárónál
rendszeres forgalmi dugók kezeléséről
Hosszú ideje napirenden lévő, az
M2-es autóút idén elkezdődött
felújítása óta különösen sok autós türelmét érthetően próbára
tevő téma a városunkat Budapesttel összekötő Pálya út a vasúti sínek alatti átjárón Káposztásmegyerre kivezető csomópontjának helyzete. Az elmúlt

Újpest leginkább
a dunakesziek számára kritikus
csomópontja, a Külső Szilágyi
út káposztásmegyeri vasúti
átjáró utáni része egy átlagos
hétköznap délelőttön

hetekben többször személyesen tapasztalt, valamint számos
lakótársam által is jelzett probléma ismert: az átjárónál sajnos igen gyakran tapasztalható elégtelen rendőri forgalomirányítás nem segíti a hétköznap
reggeli, de főképpen a délutáni
csúcsforgalom kezelését, elvezetését. A jogos panaszokról folyamatosan tájékoztattam a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság vezetőit, akik – érdemben
foglalkozva a bejelentésekkel –
elérték azt, hogy november 7-re
a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyeztetésre hívta a témában illetékes dunakeszi rendőri
vezetőket, ahol forgalomszervezési és közlekedési-forgalomirányítási szempontból elemezték
a problémát. A csomópontot
rendszeresen használó dunakeszi lakosságtól az elmúlt hetekben, hónapokban bekért, majd
rendszerezett észrevételeket, javaslatokat előzetesen megküldtem Tóth Csaba rendőr ezredes
úrnak, Dunakeszi rendőrkapitá-
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nyának és helyettesének, Ádám
Balázs rendőr alezredes úrnak,
akik a szakmai egyeztetés eredményéről lapzárta utánra ígértek hivatalos tájékoztatást.
A sajnos „örökzöldnek” nevezhető káposztásmegyeri átjáró csomópontjának megoldás után kiáltó helyzetéről, a
jogos lakossági panaszokról ismételten s közvetlenül tájékoztattam térségünk országgyűlési képviselőjét, Tuzson Bence
urat és Dióssi Csabát, Dunakeszi
polgármesterét is. Polgármester
úr megerősítette, hogy a csomópont átalakításának tervét
a város elkészíttette, Dunakeszi vállalta, hogy Újpest területén megépíti a szükséges új útszakaszokat, de a több tízmilló
forintos lámpásítás megvalósítását – ugyancsak a IV. kerület
területén, a Külső Szilágyi úton
– anyagilag már nem tudja felvállalni, ahhoz forrást keresnek.
Emlékeztetőül: a dunakeszi önkormányzat nagyívű fejlesztést
hajtott végre a több kilométeres Verseny út, Pálya út felújításával 2014-ben. A tervek már akkor úgy készültek el, hogy az alsói vasútállomástól induló – két
részletben, 2013 nyarán és 2014ben megépült – járda az átjárón túl, a káposztásmegyeri oldalon átvezet és becsatlakozik
az új, kialakítandó, szabályozott
kereszteződésbe. Sajnos a többszereplős projekt leginkább
a szomszédos önkormányzat
együttműködés(képtelenség)
én múlik...
A dunakeszi rendőrkapitányság együttműködésére, a jelzett észrevételek figyelembe
vételére jellemző, hogy amikor szeptemberben megnyitották a második sávot is az M2-es
Dunakeszi és az M0-ás közötti
szakaszán, a BRFK megszüntette a káposztásmegyeri átjárónál a rendőri irányítást. Amikor
az emiatt ismételten állandósult kaotikus reggeli és délutáni közlekedési helyzetről soron

kívül tájékoztattam a dunakeszi rendőrkapitányt és helyettesét, haladéktalan intézkedésük után a BRFK visszaállította a
közlekedésrendészeti felügyeletet a csomópontban.
A november 7-i forgalomszervezési és közlekedési-forgalomirányítási szakmai egyez-

tetésen megfogalmazott célokról – a BRFK-tól várt tájékoztatás alapján – természetesen az
ismert, használt fórumokon beszámolok majd a körzetben
élők számára.
Benkő Tamás, a 7. számú
körzet képviselője

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

Amit az ásott és fúrt kutakról jó tudni
Az elmúlt hetekben egyre több érdeklődő megkeresést fogad a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal, amelyben a
lakosok az iránt érdeklődnek, hogy miként is kell eljárni akkor, ha az ingatlanukon vízvételezésre alkalmas
fúrt, vagy ásott kút van. Sokféle információ birtokában sokféle téves következtést vonnak le, így indokolt,
hogy a „kutak kérdését” a helyére tegyük.

A

kiindulási pont, hogy alapvetően kutat létesíteni –
fúrni, vagy ásni – legálisan
1964. júliusától kezdődően
csak megfelelő engedélyek birtokában
lehetett. Sajnos az állampolgárok igyekeztek az engedélyezési eljárás költségeit megspórolni, amelynek az lett a
következménye, hogy számos illegális, engedély nélkül készült kút létesült,
sokszor úgy, hogy aki készítette, az sem
rendelkezett a kútfúráshoz megfelelő
képesítéssel és engedélyekkel, csupán
eszköze volt hozzá.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül,
- 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja.
Dunakeszi területének jelentős része
azonban érinti a Fővárosi Vízművek
Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek
védőterületét, valamint a DMRV Zrt
DBRVR Dunakeszi vízbázisának védőterületét, így azon ingatlanok esetében,
melyek a védőterületeken helyezkednek el a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez nem a helyi jegyző, hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának engedélye szükséges. A védőterületek lehatárolását bemutató térképvázlat a www. dunakeszi.hu oldalon megtalálható.
A kutakkal kapcsolatban alapvetően
négyféle eljárás lefolytatására kerülhet
sor: létesítési engedélyezés, üzemelte-

tési engedélyezés, fennmaradási engedélyezés, megszüntetési engedélyezés.
Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő
engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem
üzemeltetési engedélyt kell adni. Ezek
tipikusan az 1964. július 1-ét megelőzően létesített kutak.
A leggyakoribb probléma, hogy az
ingatlan tulajdonosa valamikor megvásárolt egy ingatlant Dunakeszin,
amelyen már volt egy kút és fogalma sincs, hogy ki, mikor, milyen engedélyek birtokában és hogyan készítette, de mint tulajdonos nyilvánvalóan a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesülni kíván és nem tudja,
hogy mit is tegyen. A vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól pedig az mentesülhet, aki – a mai napon hatályos
jogszabályok szerint – legkésőbb 2018.
december 31-ig kérelmet nyújt be a kút
legalizálása céljából. Fontos, hogy nem
bejelenteni kell a kutat a jegyzőnek, hanem a kút további legális létezéséhez
szükséges eljárást kell megindítani. Az
eljárás megindításához szükséges formanyomtatványok a www.dunakeszi.hu honlapon az ügyleírások között
megtalálhatók.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt
tervdokumentációt kell készíttetni a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerint.
Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
(a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan ter-

vező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell
a BM rendelet által előírt adatokat. A
fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben szakértőként be
kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet
karszt- vagy rétegvíz készletet. Fontos,
hogy csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Gyakori kérdés az is, hogy kivel lehet elkészíttetni a szükséges tervdokumentációt, illetve kitől lehet beszerezni a szükséges nyilatkozatokat. Erre a
válasz csupán annyi – lefordítva köznyelvre az előző bekezdésben leírtakat - , hogy ezzel a feladattal megfelelő szakértelemmel és jogosítással rendelkező szakembert szükséges megbízni. Konkrét nevet, illetve címet nem áll
módjában a Polgármesteri Hivatalnak
megadni.
A leírtak a jelenleg hatályos jogi szabályokon alapulnak. Várható azonban, hogy a kutak legalizására meghatározott időpont módosulni fog, amely
nem jelenti azt, hogy nem kell a szükséges engedélyezési eljárást megindítani, csupán azt, hogy erre több idő állhat majd rendelkezésre – amennyiben
az erre irányuló jogszabálymódosítást
elfogadják. Amennyiben a 2018. december 31-i dátum módosulni fog, arról a város lakosságát értesíteni fogja a
Polgármesteri Hivatal.
Dr. Molnár György jegyző
Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala

Dunakeszi Polgár 13

Új zebra a Fóti úton
A Fóti út keleti végénél, a Gardénia-köznél létesült új zebra
az ott élő lakóközösség intenzív kérésére, melynek megoldása számos akadály elhárítása után valósult meg.

Az útburkolatban
elhelyezett villogó fény hívja
fel az autósok figyelmét
a kijelölt zebrán áthaladó
gyalogosokra

Okos zebrát
avattak a Fő úton
A lakosság közlekedésbiztonsága szempontjából nagy jelentőségűnek nevezte a Fő úton kiépített okos zebrát Dióssi
Csaba. Az október 24-én tartott avató ünnepségen a város
polgármestere kiemelte, hogy az Önkormányzat nagyon sok
dolgozott a Városházánál létesített okos zebra megvalósításáért. A fejlesztést sürgette, hogy a nagy forgalmú 2. számú főúton rendkívül veszélyes volt a gyalogosok számára
az átkelés, melyen számos baleset – köztük egy halálos – történt az elmúlt évben is.

A

városvezető elmondta,
hogy számos intézkedéssel igyekeztek csökkenti a gyalogosokra leselkedő veszélyt, a képviselő-testület januárban döntött az okos zebra kiépítéséről, és azt kezdeményezte
az állami út tulajdonosánál, a
Magyar Közútnál. Az Önkormányzat elkészítette a beruházás műszaki tervét, és eredményes pályázati tevékenységének
köszönhetően a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával sikerült megvalósítani a fejlesztést.

Az Önkormányzat és a biztosító társaság alapítványának közös összefogásának köszönhetően október 24-án ünnepélyesen
adhatta át a 2. számú főúton, a
Városházánál kiépített okos zebrát Dióssi Csaba polgármester,
Erdős Mihály, a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója, és Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője.
Az okos zebra egyébként egy
olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhe-
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lyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az
autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A jelzés kizárólag addig
tart, ameddig a gyalogos áthalad
az úttesten. A rendszer célja, hogy
az adott gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, hogy ha
villog a LED, akkor gyalogos halad át és meg kell állniuk.
„Az elmúlt másfél évben közel
1500 embert ütöttek el a zebrákon országszerte. A KSH adatai
szerint 2018 első felében 10%-kal
több gázolás történt a zebrákon,
mint 2017 ugyanezen időszakában. A balesetek több mint 90%ban a gépjárművezetők hibájából következik be. A közlekedésbiztonsági szakemberek szerint a
láthatóság növelése az egyik legfontosabb kulcs a balesetek megelőzéséhez."– mondta el Erdős
Mihály elnök-vezérigazgató, aki
maga is dunakeszi lakos.
Mint az avató ünnepségen elhangzott a Generali a Biztonságért Alapítvány (GABA) egyik fő
célkitűzése a baleset-megelőzés,
a gyalogosok védelme. A Dunakeszi Polgár kérdésére Erdős Mihály elmondta: 2018-ban az alapítvány tíz okos zebrás gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozza. A Dunakeszin megvalósított
okos zebra kiépítése 2 millió forintba került, melyet az Önkormányzat pályázat útján nyert el.
(Vetési)
Fotó: Bocskay Zsolt,
KesziPress

M

Az új zebra után már épül a járda is

int közismert – legalábbis az ott élők
körében – az új zebra a Fóti útról nyíló zárt lakóparkot köt össze a forgalmas
út másik oldalán található lakóépületekkel, ahol egyébként
számos kisebb üzlet és szolgáltató működik.
A Városházán kapott tájékoztatás szerint – az Önkormányzat bármennyire is támogatta a lakók kérését – a kivitelezés megvalósítása számos
akadályba ütközött. Az egyik,
és legfontosabb, hogy a Fóti út
nem a város, hanem a Magyar
Közút tulajdonában van, mely-

nek következtében csak külön
engedéllyel lehetett elkezdeni a
munkát, ám annak megvalósítása is azért sikerülhetett, mert
a tervek költségeit magára vállalta Dunakeszi Város Önkormányzata. A helyzetet bonyolította, hogy zebrát csak akkor
lehetett megépíteni, ha hozzá
világítás is készül, amit utólag
rendelt el az állami hatóság.
Az új zebra kialakítása után
már épül a hozzá kapcsolódó
járda is - tudtuk meg a Városházán.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Elkészült a Rákóczi
út aszfaltozása
Új burkolatot kapott az út Szent Imre tér
és Határ út közötti szakasza

Épül az összekötő út
vasúti felüljáró hídja
Idén márciusban tették le az alapkövét annak az összekötő útnak, amely Göd déli és Dunakeszi északi határvonalán
létesít összeköttetést, az M2 autóút és a 2-es főút között.
A 3,2 milliárd forintból megvalósuló beruházást 2019 végén
adják át a forgalomnak – ígérte a tavaszi ünnepségen Mayer
András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A

z M0-ás és Vác között 2x2 sávosra bővülő M2-es autóút
munkálataival párhuzamosan – egy másik projekt keretében - már jól kirajzolódik a két város határában
épülő összekötő út készülő, a
vasút fölött ívelő híd talpazata.
Mint közismert a 2,5 kilométer
hosszú, kétszer egysávos utat a
2. számú főúttal párhuzamosan haladó vasút fölött, külön
szintű átvezetéssel csatlakoztatják be a régi kettesbe.
Az alapkő-letételi ünnepségen Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős
államtitkárként, a térség országgyűlési képviselőjeként elmondta, az út megépülésével
100 ezer ember lélegzik fel, mivel tehermentesíti Dunakeszit,
amelyen eddig át kellett autózniuk a Gödieknek és a Dunakeszieknek is, ha Budapest felé
indultak el.
Az államtitkár közölte, az

utóbbi években 600 kilométernyi útszakasz épült meg,
amelyből hozzávetőlegesen 380
kilométer volt gyorsforgalmi, a
beruházások 1200 milliárd forintba kerültek. Tuzson Bence elmondta, hogy a kormány
tervei szerint 2500 milliárd forintból hozzávetőlegesen 1000
kilométernyi
gyorsforgalmi
útszakasz épül meg Magyarországon, és ezzel hazánknak
közel annyi gyorsforgalmi útja
lesz, mint Ausztriának.
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere azt emelte ki, hogy
az összekötő út kis változás lesz
Magyarország közúti térképén,
de nagy jelentőségű Dunakeszi közlekedésében és sokat javít az itt élők életminőségén.
A beruházásnak és az M2 bővítésének eredményeként létrejön a várost nagymértékben tehermentesítű közlekedési körgyűrű.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Mint arról az elmúlt időszakban már több alkalommal is
hírt adtunk, az Önkormányzat az idei esztendőben elsősorban a városi utak felújítására összpontosít. Ezen koncepció
megvalósításának keretében újultak Dunakeszi jelentős forgalmat lebonyolító, gyűjtőútjai.

A

Duna-parti Barátság út kiszélesítését
és aszfaltozását követően a város másik jelentős útjának, a Hunyadi útnak a felújítása, új parkolók és járda, valamint csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése és aszfaltozása követte.

telezése azonban elnyújtotta
az út felújítási munkálatainak
kezdetét.
- Új útalapot, új szegélyeket
és esővíz szikkasztókat kapott
az utca. A kialakításnál fontos szempont volt a felületek
lejtésének újra tervezésénél,
hogy az esővizet mindenhonnan, problémamentesen ös�-

Ezekben a napokban pedig
már a harmadik nagy forgalmú, Dunakeszi egyik leghos�szabb, kelet-nyugat irányú Rákóczi útnak a nagyon rossz
állapotú – a Határ utcától a
Szent Imre térig terjedő – szakaszának aszfaltozását is befejezték a kivitelező Penta Kft.
szakemberei.
- Az út aszfaltozása három
ütemben, közel 650 méter
hosszan elkészült – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője. Somodi
István elmondta, hogy a felújítás során az útpálya alatt a
DMRV Zrt. kiváltotta a vízvezeték rendszert, ami nem várt
műszaki okok miatt elengedhetetlen volt, melynek kivi-

sze lehessen gyűjteni – sorolta a műszaki megoldásokat az
osztályvezető.
- Az eredeti keskeny útfelületet egységesen kiszélesítették, megszépítve a környezetet, megkönnyítve a közlekedést. A beruházás még
nem zárult le, mivel még többek között - hátra vannak a kocsibeállók rendbetétele, az esővíz elvezetés utómunkái, néhány helyen pedig
a járdaépítés és az útszegélyek környezetének helyrehozása, földréteg visszatöltése –
tájékoztatott Somodi István, a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Elnyerheti az UNESCO világörökségi címet
a Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd
Az ICOMOS, az UNESCO műemlékvédelmi szervezetének szakértői helyszíni szemlét tartottak a Dunakanyarban,
amely egyik előjele lehet annak, hogy a Római Limes Magyarországi szakasza elnyerheti a világörökségi címet.

A kép előterében
dr. Visy Zsolt
miniszteri biztos
látható, aki
a beadásért felel
és végigvezeti
a küldöttséget
a magyar
szakaszon

T

öbbször tudósítottunk a Dunakeszin található Késő-római
Kikötőerődről és a tulajdonosához, Hirschberg Attilához jelentős mértékben köthető UNESCO világörökség közel egy évtizedes szervezéséről, amely most a célegyenesbe fordult,
mert a Magyar Kormány 2018 januárjában felterjesztette azt. A világörökségi
címre jelölt 65 magyar helyszín (98 részhelyszín) közül 37 kerül meglátogatásra. A nevezés után, október első heteiben
ICOMOS misszió érkezett a világörökség
várományos helyszínekre.
A misszió feladata a nevezésben foglaltak ellenőrzése, jelentéstétel az UNESCOnak, amely pozitív elbírálása alapján várhatóan 2019 nyarán kaphatják meg, érhetik el a helyszínek a világ jelenlegi
legnagyobb elismerését, az UNESCO világörökségi címet. Nem mellékesen a világörökségi cím jelentős gazdasági lehetőségeket hordoz elsősorban a turizmus,
másodsorban az azt kiszolgáló gazdasági vállalkozások számára. Ennek turisztikai, gazdasági tervét Hirschberg Attila alapötlete alapján, az ő vezetésével - a
résztvevő önkormányzatok és a Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi támogatásával - neves turisztikai tervezők dolgozták ki 2016-2017-ben és benyújtották
a kormányzatnak és minden azt finanszírozó és a Magyar Limes Szövetségben
tagként szereplő településnek.
A Dunakanyarban az alábbiak a látogatott helyszínek listája, amely nem fedi
a teljes nevezett területet, csak azok közül a legjelentősebbek:
- Visegrád Gizellamajor – kiserőd,
- Visegrád Lepence – Solva 35. őrtorony,
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- Visegrád Kőbánya – Solva 24. őrtorony,
- Visegrád Sibrik-domb – magaslati erőd,

- Szentendre Ulcisia – segédcsapat tábor.
A szakértőknek a Dunakeszi Késő-római Kikötőerődben Hirschberg Attila
tulajdonos - és a Magyar Nemzeti Múzeum közös munkájának köszönhetően
- egy nagyon színvonalas interaktív kiállítás keretében mutatta be az eredeti tárgyakkal kiegészítve az ókori helytörténetet és a Római birodalom életét, mindezt a hihetetlen épségben megmaradt római erőd eredeti falai között.
Mint azt Hirschberg Attilától megtudtuk a kiállítás csoportosan, előzetes
bejelentkezéssel látogatható, a tulajdonos felajánlásának, idegenvezető munkásságának köszönhetően az iskolai tantervbe térítésmentesen beilleszthető. Információk a látogatási lehetőségről és a
műemlékről magyar nyelven a www.
hirschberg.hu internet oldalon találhatók. A gazdasági lehetőségek és a turisz-

Hirschberg Attila és munkatársai az elmúlt években számos film,- és makett
pályázatot hirdettek a Késő-római Kikötőered történetével kapcsolatban
- Verőce Dunamező-dűlő, Solva 38.
kikötőerőd,
- Dunakeszi – Ulcisia 9. kikötőerőd,
- Leányfalu Benzinkút – Cirpi 2. őrtorony,

tikai bemutatás a www.danubetourism.
eu honlapon található, ami társadalmi
munkán alapul, és amelybe való jelentkezés térítésmentes.
B. Szentmártoni

KÖSZÖNET!
Köszönetet szeretnék mondani barátaimnak, akik 2017.
október-november hónapokban a Budakeszi Rehabilitációs Intézetben jobbulást kívántak, valamint azoknak,
akik a fenti időszakban a szintén ottlévő fiúkat és engem is
meglátogattak.
Kérem, hogy telefonon vagy személyesen jelentkezzen,
hogy segíthessek!:
Tel.: 06-70-550-3710
Köszönettel, Czibere Lajos

Átadták az ezredik
Babaköszöntő csomagot

Életmentő defibrillátort
adományozott az Önkormányzat
Megrendezték a VOKE József Attila Művelődési Központban a
városi lakosság részére szervezett Egészségnapot, melyen
előadások, újraélesztési bemutatók, és gyerekprogramok
szerepeltek.

A

Az Önkormányzat 2015. január elsejétől vezette be a Babaköszöntő csomagot, ezzel kedveskedik a városvezetés minden újszülött szüleinek. A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy október 30-án az ezredik csomagot adták át.

A

kis ünnepségre a
család lakásában került sor. Gróf Bálint
és felesége, Gróf Farkas Ramóna fogadta a vendégeket, Dióssi Csaba polgármestert, Sipos Dávid kabinetfőnököt és Bocsák István Károlynét,
a körzet önkormányzati képviselőjét, családügyi főtanácsnokot. Kisfiúk, a három éves
Gróf Barna érdeklődve figyelte az érkezőket, az újszülött ikrek, Vencel és Soma azonban az
igazak álmát aludta. Beszélgetésünkre felébredtek és kíváncsian tekintgettek ránk.
– Dunakeszi az újszülöttek számát tekintve példamutató város – fogalmazott köszöntőjében a polgármester. –
A mi településünk az egyetlen,
ahol hosszú távon a születések
száma várhatóan meghaladja a halálozások számát. Fiatalodó település a miénk s ehhez
most Önök is hozzájárultak.
Sok örömet kívánok a gyermekekhez.
Az ezredik és az ezeregyedik
babacsomagban ezúttal is többek között a „Mi városunk” logóval ellátott body, babakelengye és Vámos Robi által tervezett kincses doboz volt. Az
ajándékot a képviselő asszony
segített „felfedezni” a kis Barnával.
Még elmondta Dióssi Csaba,

hogy ő négy gyermek édesapja, közülük a legidősebb már
25 éves a legfiatalabb 16 éves.
Javasolta a szülőknek, hogy
gyermekeik fejlődését dokumentálják, érdekes lesz évek
múltán visszaolvasni a feljegyzéseket.
Kérdésünkre Gróf Bálint elmondta, hogy ő szoftverfejlesztő, felesége kormányzati alkalmazott. Korábban a fővárosban éltek, de nyugodtabb
környezetet kerestek és Dunakeszi nagyon megtetszett nekik. Nem bánták meg, hogy ide
költöztek sok barátot szereztek, nagyon kedvelik a Duna
partot és már ezt a várost tekintik otthonuknak. Érdekességként megtudtuk, hogy Barna fiuk annak idején az első
harminc újszülött között kapta
meg a babacsomagot. Nagyon
muzikális, különösen a trombitát kedveli, így, ha elérkezik
az ideje, szívesen beíratják a
rendkívül színvonalas Farkas
Ferenc Művészeti Iskolába. A
CSOK programnak köszönhetően a család hamarosan új, az
eddiginél nagyobb lakásba költözik. A leendő otthonuk építése olyan jó ütemben halad,
hogy várhatóan a jövő év elején
már be is költözhetnek.
Katona M. István
A szerző felvétele

Készenléti
Mentő Kft. és a Balance
Medical Alapítvány
szervezésében, Dunakeszi Város Önkormányzata
és a művelődési központ támogatásával rendezett Egészségnap
kiemelkedő eseménye volt az
önkormányzat által a művelődési központnak adományozott
életmentő defibrillátor átadása.
Dióssi Csaba polgármester elöljáróban elmondta, hogy a település négy éves programja keretében folyamatosan felújítják
a háziorvosi rendelőket, újakat
is létrehoztak. „Miután sikerült
bekerülni a Budapest Egészségügyi Programba, hamarosan 1.2
milliárdot juttat a kormány Dunakeszinek, amelyet önerőből
800 millió forinttal egészítünk
ki. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik kétmilliárd forintból teljesen felújítani a korábban
már kívülről rendbe tett Városi
Szakorvosi Rendelőt.”Emellett
újabb, kétszáz férőhelyes parkolót is kialakítanak.
Elismeréssel szólt a polgármester a Készenléti Mentő Kft.
város érdekében eddig végzett
tevékenységéről. Közös terv,
hogy a település iskoláiban előadássorozatra kerül majd sor a
laikus újraélesztés módszereiről,
hiszen ezzel sok esetben egészségügyi válsághelyzetbe került
ember életét is megmenthetik a
hivatásos mentők kiérkezéséig.
– Magyarországon vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedés – folytatta a polgármester. – Sok ember megmenthető lenne, ha időben érkezik a
segítség. Az egészségnap jó alkalom arra, hogy átadjak egy
defibrillátort a művelődési központnak. Az itt zajló gazdag kulturális élet során évente több ezren keresik fel az intézményt,
amelyet a lakókörzet központjának is tekinthetünk. Itt működik
a Járműjavító, ahol jelenleg ötszázan dolgoznak és ez a készülék arra is jó, hogy adott esetben
segítséget lehet vele nyújtani. A
dunakesziek egészségtudatosságának további növelését segítő

Az ajándékozást
bemutató követte

Egészségnap megrendezéséért
köszönetet mondok a készenléti mentőknek, személy szerint
Kristóf László ügyvezető igazgatónak.
Az ügyvezető igazgató felajánlotta, hogy a művelődési ház dolgozói részére oktatást tartanak a
készülék használatáról. Csoma
Attila igazgató pedig, megköszönve ezt a fontos adományt, arról
szólt, hogy évente 130-140 ezer látogató vesz részt a programokon,
és ez az életmentő készülék nagyobb biztonságérzetet jelent. A
bejárat közelében helyezik el. Sürgős esetben laikusok is használni
tudják, mivel a készülék magyar
nyelvű utasításokat és egyszerűsített ábrákat is tartalmaz.
Kristóf László elmondta még,
hogy a tulajdonukban lévő
defibrillátort a közelmúltban a
mentőautóból lopták el, és köszönetet mondott a Dunakeszi
Rendőrkapitányságnak,
hogy
eredményes közreműködésükkel ez a drága eszköz megkerült.
A továbbiakban a látogatóknak bemutatót tartottak az újraélesztési technikákról. Igénybe lehetett venni az ingyenes
egészségfelmérést, s a rendőrség
támogatásával a gyerekek gyakorlatban ismerhették meg a kerékpáros közlekedés szabályait a
mini KRESZ-pályán, valamint
több egészségügyi és közbiztonsági témában hallgathattak meg
előadásokat az érdeklődők.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Pazar néptánc gálával zárult a tartalmas programokban,
megható pillanatokban bővelkedő, összetartozásunkat
erősítő
testvérvárosi
napok rendezvénysorozata Dunakeszin –
értékelte az erdélyi
Székelykeresztúrról
érkezett ötven fős
küldöttség tagjaival
együtt megélt programok varázslatos élményét Kárpáti Zoltánné,
a dunakeszi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója,
aki az együttműködés
egyik szellemi mentora, elkötelezett támogatója.

- Dunakeszi székelyföldi kapcsolata egy ifjúkori barátságból sarjadt és fűződött előbb
testvériskolai, majd testvérvárosi kötelékké. A napjainkban
már közel 30 éves összetartozást
szervezte és ünnepelte a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola nagyszabású városi programsorozattal október 11-14. között. A Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásából az 50 fős
székelykeresztúri diákcsoport
és 6 fős felnőtt küldöttség honismereti kirándulás keretében
ismerhette meg Dunakeszi és a
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Akik a legtöbbet tették a testvérvárosi-, és iskolai együttműködésért: Simo Béla, Simo Ildikó,
Kollár Albin, Kárpáti Zoltánné, Kárpáti Zoltán

Három évtizedes
megbonthatatlan
összetartozás
környék, Fót és Gödöllő történelmi emlékeit – tájékoztatott
az igazgató asszony.
Kárpáti Zoltánné elmondta, hogy a vendégek megtekintették gróf Károly István által –
Ybl Miklós tervei alapján – építtetett négytornyos fóti templomot, múzeumpedagógiai és
kézművesfoglalkozáson
vettek részt az ugyancsak fóti Németh Kálmán emlékházban,
interaktív történelemóra keretében fedezték fel a gödöllői
Grassalkovich Kastélyt, ismerkedtek meg a kiegyezés korá-

nak főúri szokásaival, az udvarban nevelkedő gyermekek mindennapjaival. Este Tóth Zoltán
együttes vezető – a Kőrösi iskola igazgatóhelyettese - néptánctanárral táncházban ropta a város ifjúsága, ahol a talpalávalót a
Tarsoly zenekar húzta.
Megható pillanata volt az idei
programoknak a hagyományos
labdarúgó torna megnyitója –
folytatta -, melyet az idei évtől
kezdődően a székelykeresztúri
testnevelő tanár és labdarúgó edző Demeter Miklós emléke előtt tisztelegve rendezünk
meg. A nevét viselő emléktornával hajtunk főt az augusztusban
elhunyt tanár úr több évtizedes
edzői, pedagógusi és a testvérvárosi kapcsolatokat erősítő elkötelezett tevékenysége előtt. A
programsorozatot záró gálaműsoron Lengyel István szobrászművész által készített testvérvárosi plakett posztumusz adományozására is sor került.
Az idei rendezvényeknek külön ünnepi hangulatot adott a
szervező Kőrösi iskola 40 éves
születésnapja. Ebből az alkalomból ünnepi műsorral várták
erdélyi barátaikat.
A zászlóbehozatal is különleges volt, hiszen az iskolai, a

nemzeti és a városi lobogó mellett a székely zászló is behozatalra került, amely a mai erdélyi viszonyok között különleges hangsúllyal bír. A felemelő
kedves gesztust meghatódottan
köszönte meg Simó Ildikó, a
székelykeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola igazgatója. Ma,
amikor Erdélyben nem loboghat a székely zászló a közintézményeken – egy ilyen aprónak
számító figyelmesség erőt ad a
mindennapokhoz. Az ünnepségen nagy érdeklődés övezte a 40
év képekben iskolatörténeti kiállítást, majd Székelykeresztúr
két kiváló, Pro Cultura-díjas
táncosa, Mátéfi Zita és Mátéfi
Csaba, valamint Rafai Rajmund
népzenész örvendeztették meg
a nézőközönséget. Zárásként
az iskolaudvaron elültetésre került a „Testvérvárosi fa”, hogy az
új nemzedék is tovább ápolja a
gyökeret eresztett és lombot hajtott testvérkapcsolatokat.
A gazdag rendezvénysorozatot pompás gálaműsor zárta. Itt
kerültek elismerésre a több héten át zajló internetes honismereti verseny és az évfordulós rajzpályázat díjazottjai. Az
eredményhirdetést követően a
táncegyüttesek vették birtok-

ba a színpadot hamar rabul ejtve a közönséget, kivívva a többszöri vastapsot és az újra színpadra hívó ráadást – mondta a
vendéglátó ember boldogságával Kárpáti Zoltánné, a rendező
dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, akitől azt is megtudhattuk,
hogy a gyermekek hamarosan
újra találkoznak, hiszen meghívást kaptak Székelykeresztúrra
az iskolatörténeti kiállítás és az
október 23-i ünnepi műsor bemutatására.
- Öröm látni, hogy az egyetemes emberi érzések jelen vannak a dunakeszi és a
székelykeresztúri
gyerekekben egyaránt. A boldogság,
az együttlétből fakadó öröm,
a barátság átélése maradandó emlék mindannyiuk számára – mondta Simo Ildikó, a
székelykeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola igazgatója.
– Nagyszerű érzés volt látni, hogy az azonos nyelv, az
azonos kultúra, a néptánc közös megélése milyen felemelő és élménydús pillanatokat
szerezhet. Jó érzéssel tölt el,
hogy együtt ünnepelhettünk a
néptáncgálán és a Kőrösi iskola jubileumi születésnapján. A
negyvenéves iskola pedagógusainak további, eredményekben
gazdag éveket, örömdús, tanulni vágyó, mosolygós szép gyerekeket kívánunk, és azt, hogy ezt
rendkívül tartalmas kapcsolatot a jövő nemzedékei ápolják,
fénylő fáklyaként vigyék tovább
- mondta az igazgató asszony.
Simo Béla pedagógus, a testvérvárosi kapcsolatokért felelős
székelykeresztúri önkormányzati képviselő elmondta, hogy számukra az együttműködés legnagyobb értéke az anyaországbéli magyarokkal ápolt barátságot,
a diákok örömteli találkozásait, a közös kulturális rendezvényeket, labdarúgó tornákat, evezős túrákat, Erdély és Magyarország kölcsönös felfedezésének életre szóló élményét jelenti.
– Egy mondatban kifejezve; boldogságot, örömöt, és szeretet jelent a Dunakeszivel ápolt kapcsolatunk – fogalmazott a közkedvelt székelykeresztúri tanár.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Elmshorn-Dunakeszi
Nyelvet nagyon sokféleképpen lehet tanulni. Tankönyvből, internetről vagy akár filmekből, dalszövegekből. De azt hiszem, abba senki
sem köthet bele, ha azt állítom, hogy anyanyelvű emberektől a legkönnyebb. Elsajátíthatjuk a tájegységre jellemző kiejtést és szavakat.
A Radnóti Miklós Gimnáziumban a tanulók kiemelkedő nyelvoktatásban részesülnek és ezenfelül olyan programokhoz is csatlakoztathatnak, mint a német-magyar cserediákprogram.

I

dén május környékén jött
a levél Elmshornból az érkező diákok nevével. A párok hamar kialakultak és
fel is lehetett venni a kapcsolatot. Mire elérkezett szeptember 17-e, már mindenki előre megismerkedett a partnerével. A program során a német
diákok egy hétig a magyar párjuknál laktak, majd június végén a radnótisok látogatnak el
Elmshornba és ők töltenek kinn
egy bő hetet.
A szervező tanároknak,
Hudra Andrea és Harmos Ildikó tanárnőknek nem volt egyszerű dolga a programok ös�szerakásában, hiszen számos
olyan szép hely van Dunakeszi környékén, amit érdemes
megnézni. Viszont az idő véges,
de így is sikerült a lehető legjobb programot megszervezni.
Első nap, miután az osztály leszállt a repülőgépről, meglátogatták Budapest egyik legszebb
részét, a Városligetet. Itt említeném meg, hogy az összes helyszínt egy magyar tanuló mutatta be németül. A további napokban a színvonal nem csökkent.
Felzarándokoltunk a Visegrádi
várba és a bob pályához. Felfedeztük Szentendrét és bebarangoltuk a János-hegyet. Az Országházat sem hagytuk ki, ahol
német barátaink anyanyelvű
idegenvezetésben vettek részt.
A különböző kvízeket az iskoláról, Dunakesziről és Vácról radnótis diákok állították össze és
vezényelték le. Az előre megtervezett programokból hazaérve, még nem volt vége a napnak.
Mindenki törekedett arra, hogy
párjával minden időt kihasználjon, ezért sok külön összejövetelt szerveztünk. Így történt,
hogy sikerül eljutni paintballozni is a hétvégén. Ha már a sportnál tartunk, akkor még nem is
említettem azt, hogy egyik délután megmutattuk a németek-

nek, hogy kell sárkányhajózni. A két hajó csakúgy hasította a Duna vizét! A legjobb, hogy
tanáraik is csatlakoztak és lelkesen vettek részt mindenben.
Szeretnénk megköszöni a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását és a városi önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a város
autóbuszát, ezzel megkönnyítve a közlekedésünket. Valamint
Kovács László pékmesternek a
reggelire kapott sok finomságot. A németek is imádták!

lök, hogy ez a hét ilyen jól sikerült. Sok mindent láttunk és élveztem az együttlét minden pillanatát. A mérce magasra lett
téve és reménykedem, hogy egy
fél év múlva, amikor újra találkozunk, mi is tudjuk majd hozni
ezt a színvonalat.” Miután a németek hazautaztak, megkértem
őket, hogy aki tud, az írjon néhány sort, hogy hogyan érezte
magát nálunk. (Mindenki most
volt először Magyarországon.)
Erdős Lilla, 9.c

Közös csoportkép a találkozás emlékére
Azt hiszem nem is kell nagyon kifejtenem, hogy mi magyarok is nagyon élveztük az
együttlét minden percét. És
nem azért, mert egy hétig alig
jártunk iskolába, hanem mert
mi is jobban megismerhettük
iskolatársainkat és jó barátságokat kötöttünk az elmshorni
diákokkal. Számomra nagyon
jó volt látni, hogy egy hét alatt
mennyire összekovácsolódott
ez a csapat. A nyelvi határokat könnyen átugorva társalogtunk és veszekedésről szó sem
volt. Vasárnap a búcsúesten, a
hét során összeállított képeket
nézve rádöbbentem, hogy az országhatárok nem állhatnak barátságok közé. Tanáruk is ezekkel a szavakkal búcsúzott: ”Jó
volt látni, hogy hogyan köttök barátságokat. Nagyon örü-

…

Nagyon élveztem az utat, mert
mindenki segítőkész és barátságos volt. A kirándulások nagyon
tetszettek. Érdekes volt látni,
hogy hogyan éltek Magyarországon. Az iskola nem ugyanolyan,
mint nálunk Németországban,
de ez tetszik. A legjobb dolog nekem pedig az volt, hogy láthattam a Parlamentet.
Jonah Hustedt
Nagyon jól telt az idő. Köszönöm, hogy melegen fogadtatok
minket. Nagyon jól éreztem magam. Jó volt felfedezni Magyarországot. Gyönyörű! Budapest
pedig lélegzetelállító! Alig várom
már, hogy ti gyertek hozzánk és
mi is meg tudjuk mutatni, hogy
hogy élünk itt Elmshornban.
Carlotta Cordes
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Több évszázados
lengyel-magyar barátság
A több évszázados lengyel-magyar barátság, gazdasági, politikai együttműködés máig ható megbonthatatlan erejét éreztük lengyelországi testvérvárosunkban, Stary Saczban tett októberi látogatásunk alkalmával. Történelemformáló nagy királyaink, a magyar nemzet jeles személyiségei cselekedeteinek emlékét napjainkban is hálás szívvel őrzik lengyel barátaink, melyről tanúskodik Krakkó szinte
minden műemléke, vagy említhetjük testvérvárosunkat, ahol ma is működik IV. Béla király leánya, Kinga
által alapított kolostor, amely védelmet nyújtott a térségét pusztító tatárok ellen.

A

múltból
táplálkozó együttműködés
és barátság ápolása
napjaink egyik legfontosabb feladata, melynek
megőrzését szolgálják a diákok cserelátogatásai, az önkormányzati, és egyéb intézményi vezetők rendszeres szakmai konzultációi – mondta a
Dunakeszi küldöttséget vezető Kárpáti Zoltán, az önkormányzat külkapcsolatokért felelős tanácsnoka, a Radnóti
Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese.
A huszonhárom Radnótis diákot elkísérő és a programjaikat szervező négy tanár,
Ráthné Murányi Rita, Jeneiné

Nagy Tünde, Hegyiné Zámbó
Krisztina, Tóthné Horváth Vivien mellett a küldöttség tagja
volt dr. Molnár György jegyző
és Tóth Csaba ezredes, Dunakeszi rendőrkapitánya.
A delegáció útközben Ráthné
Murányi Rita tanárnő színes
előadásainak
köszönhetően
megismerkedhetett a Felvidék,
a Szepesség történelmi múltjával, az Európa vezető hatalmának tekintett korabeli Magyarország gazdasági és politikai súlyával, melyet ma is őriznek az
egykori épületek, templomok.
A diákokat a vendéglátó családok és a helyi iskolák vezetői fogadták, akik tanárainkkal együtt közösen szervezett
Stary Sacz
- óvárosi utcarészlet
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programokon vettek részt. (Erről Ráthné Murányi Rita külön
cikkben számol be. A szerk.)
A lengyelországi önkormányzati választás előtti napon a dunakeszi önkormányzati küldöttség tagjait Stary
Sacz képviseletében a polgármester és a városi rendőrkapitány fogadta.
A találkozón Kárpáti Zoltán,
a Dunakeszi küldöttség vezetője kedves szavakkal tolmácsolta
Dióssi Csaba polgármester üdvözletét Jacek Lelek polgármesternek, akinek az előttük álló
választáshoz nagyon sok sikert
kívánt. Dunakeszi vezetője bizakodással teli reményét fejezte ki, Stary Sacz-i polgármester
kollégája sikerét kívánva.
Kárpáti Zoltán személyesen
is átadta Dióssi Csaba meghívását Jacek Lelek számára, akit
Dunakeszi vezetője szeretettel
vár a december 7-én megrendezésre kerülő Polgármesteri
fogadásra, melyen – kulturális műsor keretében - áttekintést ad az Önkormányzat 2018ban végzett tevékenységéről a
város közintézményeinek vezetői, vállalkozói, közéleti személyiségei, díszpolgárai számára. Városunk külkapcsolatokért felelős tanácsnoka a rendezvényt bemutatva kiemelte,
hogy a Dunakanyarban egyedülálló az ilyen jellegű polgármesteri tájékoztató.
Jacek Lelek nagy örömmel,
hálás szívvel fogadta Dióssi
Csaba szívélyes meghívását,
melyhez hozzátette, az elmúlt
években mindent megtett,
hogy újra elnyerje választói bizalmát, aminek köszönhetően reményei szerint polgármesterként utazhat decemberben Dunakeszire. (Hazaérkezésünk után értesültünk, hogy

Jacek Lelek a választók 70 százalékának támogatását elnyerve újabb öt évig irányíthatja a
várost. A szerk.)
- Nagyon szeretném, ha ott
lehetnék, mert két éve, amikor
Dunakeszin találkoztam Csabával, sokat tanultam tőle a városvezetés szakmai technikájáról, a feladok sikeres menedzseléséről, melyek közül az óta
többet is kamatoztattam polgármesteri munkám során –
hangzottak Stary Sacz polgármesterének elismerő szavai. A
Dunakeszitől átvett kedvező
tapasztalatokról példaként elmondta, hogy ők is megajándékozzák babacsomaggal az újszülött gyerekeket.
- Kíváncsi érdeklődéssel tekintek a Polgármesteri fogadás
szakmai részleteire, mert én is
gondolkodtam ilyen rendezvény
szervezésén, de még nem kristályosodott ki bennem a megvalósítás formája - mondta.
A kötetlen hangvételű beszélgetésen Jacek Lelek áttekintést adott a lengyel választási rendszerről, melynek egyik
érdekessége, hogy a 2018 októberi választástól kezdődően lépett hatályba az a törvény,
amely kimondja, hogy egy személy csak két ötéves cikluson
keresztül lehet polgármester. A
képviselőknél nincs ilyen jellegű korlátozás.
Dr. Molnár György jegyző
bemutatta a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalt, és működését, külön kiemelve az országban szinte egyedülálló korszerű ügyfélszolgálati irodát,
amely jelentős változást hozott
az ügyintézésben, a lakosság,
a vállalkozók kiszolgálásának
minőségében, a hivatali dolgozók tevékenységében, szakmai előkészítő munkájának

Tartalmas eszmecsere jellemezte
a két küldöttség tagjainak találkozóját

hatékonyságában
egyaránt.
A találkozó érdekessége volt
Stary Sacz és Dunakeszi rendőrkapitányának szakmai tapasztalatcseréje, amely be-

tekintést adott a két ország
rendőrségének a mindennapok során végzett bűnmegelőző tevékenységébe, a szakmai
és jogi hatáskörökkel behatá-

rolt feladatok végrehajtásáról.
Tóth Csaba ezredes a Rendőrkapitányság tevékenységét bemutatva ismertette – többek
között -, hogy a főváros szomszédsága, az agglomerációban
működő kapitányság számára
milyen feladatokat jelent a területen összpontosuló közlekedési úthálózatok, a nagy bevásárlóközpontok ellenőrzése, a
működési területükön lévő három város közbiztonságának
megőrzése.
Stary Sacz rendőrkapitánya
elmondta, hogy a városban
és térségében élő 54 ezer ember közbiztonságáért negyven
rendőr kollégája tevékenykedik, akik széles körű szakmai
feladatot látnak el.
Kárpáti Zoltán a testvérvárosi együttműködés egyik legnagyobb értékének a diákok
cserelátogatását, az angol nyel-

vű közös programok szervezését, a lengyel és magyar családok kölcsönös megismerését,
barátságát nevezte.
A Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyettese szerint
az angol nyelvet tanuló diákjaik számára rendkívül hasznos,
hogy a lengyel fiatalokkal ezen
a közös nyelven bővíthetik tudásukat, ismereteiket a lengyel
kultúráról, művészetről, történelemről. A cserelátogatásoknak köszönhetően ugyanez elmondható a Dunakeszire látogató lengyel diákokról
– mondta városunk külkapcsolatokért felelős tanácsnoka,
akivel egyetértésben Jacek Lelek is a fiatalok, a diákok érdekét nevezte az egyik legfontosabb szempontnak a testvérvárosi együttműködésben.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Mai „kereskedők” középkori utakon
Október 18-án reggel hét órakor huszonhárom Radnótis diák és négy tanár kerekedett fel, hogy látogatást tegyenek Stary Sacz két iskolájában. Utunk a 15. századi észak-déli kereskedelmi útvonalon vezetett, mely annak
idején felvirágoztatta Magyarország és Lengyelország áruforgalmát és gazdaságát.

A

z akkori kalmárok mezőgazdasági terményeket szállítottak észak
felé és ipari termékeket hoztak be Lengyelországból hazánkba. Mi azonban nem
zsákjainkban, hanem a szívünkben vittük értékes portékánkat. A
gyerekekben ott rejtőzködött a nyitottság és a lelkesedés, hogy új ba-

hogy valami szép és maradandó
emléket hozzanak haza, amely bizonyára átértékeli és kiegészíti történelmi ismereteiket.
Az odafele úton megálltunk egy
pár órára Bártfán, hogy tanulmányozzuk ennek a gazdag középkori szabad királyi városnak gótikus
műemlékeit, építészeti remekeit,
mint a 15. századi városháza, vagy

szöntöttek minket. Másnap Krakkóba tettünk egy napos kirándulást, ahol először egy szabadtéri
tudományos múzeumban kísérletezhettek a diákok a fizikai jelenségekkel, délután pedig e gyönyörű reneszánsz város főterén tehettünk sétát. Az utolsó nap délelőttjét
a gyerekek a családokkal töltötték, végül egy szeretetteljes búcsúzás után szombat estére érkeztünk
vissza a gimnáziumunkhoz.
Bár az idei látogatásunk rövidebb volt az eddigieknél, a tartalmas és érdekes programok, a lengyel családok vendégszeretete és
a gyönyörű látnivalók gazdagon

megtöltötték szívünket, az utazásunk alatt magunkba szívott sok
történelmi tudást pedig elraktározzuk, hogy színesítsük tanulmányainkat.
Ki gondolta volna, hogy Károly
Róbert, aki a 14. században a kereskedelmi útvonal megépítésével elsőként kezdeményezte az összefogást
a Közép-Kelet európai országok között, olyan utat épített ki, amelyen
diákjaink is, mint a modern világ kereskedői is végig járnak több,
mint hatszáz évvel később.
Ráthné Murányi Rita
tanárnő
Fotó: KesziPress

A csoportot elkísérő négy pedagógus:
Hegyiné Zámbó Krisztina (balról), Ráthné Murányi Rita,
Jeneiné Nagy Tünde, Tóthné Horváth Vivien
rátságot kössenek, hogy egy szomszédos nép fiataljaival ezalatt a pár
nap alatt jól együttműködjenek,

a Szent Egyed székesegyház, majd
folytattuk utunkat a testvérvárosba, ahol kedves ünnepséggel köBártfa főteren, háttérben az egykori városháza,
melyen még ma is látható a korabeliDunakeszi
magyar címer
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Rabb Gáborné, Miri kiállításáról
Hosszú évek eltelte után október végén örömmel tértem vissza a Dunakeszi Iskolagalériába, Kollár Albin és Harangozó Katalin hívó szavára, megnyitni Rabb Gáborné, Miri, Dunakeszi jeles polgárasszonya kiállítását.

E

Feledy Balázs és Rabb Gáborné

löljáróban
szívesen osztottam meg a
nagyszámú jelenlévővel, szülőkkel, tanárokkal, gyerekekkel, hogy milyen jó érzés egy olyan – nevezem így – kiállítótérbe lépni,
amely immár a kortárs magyar
képzőművészet, történelmi értékekkel is bíró kiállítóhelye
lett a Kőrösi iskolában. Külön
jó volt megemlítenem, hogy a
nagyszámú értékes bemutatón túl, milyen fontossága van
annak a ténynek, hogy az Iskolagaléria működik, folytatja
misszióját, olyan körülmények
között, amikor az ilyen típusú kezdeményezések folytatása egyre több akadályba ütközik, és sajnos magam is inkább
megszűnőkről, mint indulókról, folytatókról hallok…
A vizuális kultúra, művészet értékeinek élményszerű,
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közvetlenül érzékelhető bemutatására nagy szükség van,
mert így tud közelebb kerülni a művek utolérhetetlen világa a nézőkhöz, jelen körülmények között: elsősorban a
gyerekekhez, de bárki látogató számára. Így van ez a mostani kiállítónk, Rabb Gáborné, Miri festményeinél is, akinek személyével kapcsolatban
fontos információ, hogy hiába volt pályája kezdetén porcelánfestő, amely szakma nagy
kézügyességet, felkészültséget
kíván, élete alakulása folytán
mégis hosszú időre messze került a művészettől, pontosabban az alkotástól, de valami
mélyről feltörő alkotókészséggel, kedvvel immár évtizedekkel ezelőtt mindez újra indult,
s élete értelmévé vált. Festeni
kell! Miri eddig elsősorban akvarell technikával dolgozott és

virágokat ábrázoló képeket készített, s döntően ezekből láttunk most egy jeles válogatást.
Feltűnő a festő mély és szinte
elemző megfigyelő képessége,
s magas szintű festő technikája. Akár a legegyszerűbb vadvirágot, akár nemes virágokat
fest, mindig pontosan áll előttünk az adott virág lényege, s
vízfestő technikája, a mindig
szabad térbe helyezett növényt
könnyedséggel, látványosan jeleníti meg, hiteles színekben. A
virág jól érzi magát a képen, mi
nézők jól érezzük magunkat
ezek örömteli szemlélésekor.
Miri változatosan alkalmazza a technikát. Hol vizesebben,
hol szárazabban, a hordozó papír textúrájához alkalmazkodva készíti mindig légies műveit. Aztán az utóbbi években
más anyagokhoz és más technikákhoz is nyúlt, megjelent a
vászonra festett akril kép. Egy
festő tovább is lépett. Minden

jó festőnek tovább is kell lépnie.
Egy dunakeszi festő jeles kiállítása a mostani.
				
Feledy Balázs
Fotó: Kollár Albin

VOKE József Attila Művelődési Központ
programajánló

November 13. kedd 19:00 óra
LATIN EST
Volver La Vida group előadásában
Bojta Zsuzsanna – mezzoszoprán
Manuel B.Camino – bassz-bariton
Csáki András – gitár
Szászvárosi Sándor – cselló
Információ: 30/618-6833
November 16. péntek 18:00 óra
I. Világháborús kiállítás megnyitója
„Dunakesziek a NAGY
VILÁGHÁBORÚBAN 1914-1918
A kiállítás ingyenesen tekinthető meg
december 7-ig
VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

November 17. szombat 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
„Classic Retro Party
Információ: 30/618-6833
November 22. csütörtök 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
„Virágot Algernonnak”
Információ: 30/618-6833
November 23. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc II. bérletes előadása
„Északi tájakon” címmel a Dunakeszi
Szimfonikus
Zenekar előadásában
Karmester: Farkas Pál
Információ: 30/618-6833
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Második alkalommal rendezte meg a Dunakeszi
Nyugdíjas Kiránduló Klub a
szüreti mulatságot. A látványos zenés felvonulással
egybekötött programra október 17-én került sor a VOKE
József Attila Művelődési Központban.

Nyugdíjas szüreti mulatság

Z

upa Sándor elnök rövid
köszöntőjét követően ös�szeállt a nagyszámú közönség és az elnökkel az
élen, Radvánszky Edit táncra hívogatásával, Balogh Gyula zenei „szolgáltatásával” útra keltek a gyártelepi lakótelepen. Egy nagy kört leírva, többször megállva visszatértek a
Köröndre. Az országzászlónál megállva „dalra fakadtak”, majd a művelődési központ főbejáratánál még
eljártak egy körtáncot, azután a bejáratnál kínált pogácsa és must elfogyasztása után visszatértek a színházterembe.
Elhangzott az elnöki köszöntő:
„A szüret nem csak komoly munka, hanem régi népszokásunk és

ünnepünk, az édes szőlő és az abból készült isteni nedű, a bor ünnepe. A szőlőföld tulajdonosa az egész
éves munka, a fáradozás eredményét aratta le. A szüret mindig fontos ünnep volt a magyar ember számára, szerencsére mindmáig megőrizte ezt az örömteli erejét szerte az
országban. Talán nincs más nemzeti himnusz a világon a magyarén kívül, amelyben köszönik Istennek,
hogy borral és bőséggel ellátta az országot…”
A mulatság folytatásaként meghívott művészek a szüretet és a bort témául választott közismert dalokat
adtak elő.
Katona M. István
A szerző felvételei

HALLOWEEN a Toldi-Dombligetben
Idén 5. alkalommal szervezték meg október 30-án este a Halloweeni lámpás csokivadászatot ToldiDombliget lakóparkban.
Az Apacuka zenekar

A

szervezők szerint 140 gyerekek gyülekezett a Toldi utcai játszótéren, ahol
nem kis meglepetésünkre
az Apacuka zenekar igyekezett feloldani a hangulatot és útnak indítani
az esti csokivadászókat. A mini koncert után útra keltek a csoki csenők
és felkeresték a lakóparkban előre
egyeztetett házakat, ahol is számta24 Dunakeszi Polgár

lan csoki és cukorka várt rájuk. Különösen örültek a Smile palacsintának és szuper klassz játék kockáknak, amit érkezéskor kaptak az apróságok.
Idén az Önkormányzattal közösen a Programiroda bevonásával valósulhatott meg a lakóparki csokivadászat, ahol a Polgárőrség hatékonyan felügyelte az utcák-

ban sétáló gyermekeket és szüleiket.
Minden közreműködőnek és felajánlónak nagyon köszönjük a támogatást!
Bízunk a sikeres folytatásban és
reméljük, hagyományt teremtünk és
még inkább ösztönözni tudjuk a lakóparki közösség építését.
Hildné Kardos Enikő

Karácsonyi adománydoboz akció
A már hagyományosnak számító karácsonyi adományakciónk idén is Szabó József, társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnok képviseletében és
koordinálásában zajlik az adventi időszak alatt.

A

gyűjtőakció célja, hogy
a Dunakeszin élő, nehéz
sorsú gyermeknek szebbé tegyük a karácsonyt. A
családgondozók minden évben készítenek egy névsort, amelyre hátrányos helyzetű gyermekek nevei kerülnek fel. Örömteli, hogy az akcióhoz évről évre egyre többen csatlakoznak.
Várjuk az új, vagy megkímélt, jó ál-

lapotban lévő ruhákat, játékokat, illetve minden olyan dolgot, amire Önnek már nincs szüksége, de másnak
szebbé tehetjük vele az ünnepeket.
Az adománydobozokat november
30-tól december 16-ig a főtéri adventi vásárban lévő adománygyűjtő faházban és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőség leadni, illetve december 14-ig a
DÓHSZK Család-és Gyermekjóléti Központ Bajcsy-Zsilinszky úti telephelyén, ügyfélfogadási időben.
Adventi adománygyűjtő faház
nyitva tartása:
minden nap 
10:00-18:00

Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatának félfogadása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek	

08:00 - 17:30
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00

DÓHSZK
Család-és Gyermekjóléti
Központ félfogadási ideje:
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 

7.30-17.30
7.30-16.00
7.30-16.00
7.30-16.00
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A világbajnok
csapat tagja
a dunakeszi
Ölbey Vajk István,
aki a legfelső sor
jobb szélén látható

Dunakeszi újabb
tehetségét
ünnepelhetjük

2018. október 20-án
Akrobatikus Rock and
Roll Világbajnokságot
rendeztek junior páros
formáció kategóriában az ausztriai
Grazban, ahol a 13
induló csapat közül
aranyérmet nyert a
Vis Amoris csapata,
amely a MusztángHungarocky-GalaxyTornádó egyesületek
párosaiból állt össze.

Értünk szólt a magyar Himnusz Grazban!

S

ikerük fényét emeli, hogy a
kétszeres Világ-, és Európabajnok orosz csapatot is megelőzve állhattak fel a dobogó
tetejére.
„A világbajnok csapat tagja, a
Musztáng színeiben versenyző Ölbey
Vajk István, aki városunk lakója,
a Bárdos Iskola volt tanulója. Vajk
2011-ben, tíz évesen kezdte a táncot
a szintén Dunakeszis Györkös Eszter
szakedző irányításával. Közös mun-

kájuk eredményeként, junior kategóriában párjával, Szalma Borkával
az ország hat legjobb páros táncosa
közé tartoznak.” – újságolta a boldog
édesanya szerkesztőségünknek.
Ölbey Ágnes elmondta, hogy az
újabb megmérettetés november 10én Belgiumban lesz, majd az év utolsó Világkupáján, december 9-én
Ljubljanában mérik össze tudásukat,
tehetségüket a világ legjobb táncosaival.

„Magyarországon 1990 óta űzik
versenyszerűen ezt a sportot, amelyben nemzetközi szinten az élvonalhoz tartoznak táncosaink. A rock
and roll népszerűségét bizonyítja,
ma már arról szólnak a hírek, elképzelhető, hogy beemelik az olimpiai
sportágak közé.” – mondta a világbajnok Ölbey Vajk István édesanyja.
(B. Szentmártoni)

Szent Márton nap – Újbor ünnep
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A néphagyomány szerint a gazdasági évet, a szántóföldi teendőket Márton napja zárja. Elkezdődik a természet téli, pihenő időszaka, s ezzel párhuzamosan a kalákában történő, vidám munka a házakban.

M

árton-napon kóstolták
meg először az újbort,
és vágták le a tömött
libákat, hiszen ez volt
a negyven napos karácsonyi böjtöt
megelőző utolsó nap, amikor kiadósan, jóízűeket lehetett enni, és mellette mulatozni.
Úgy tartották a régiek, hogy minél többet isznak ilyenkor, annál
több erőt és egészséget töltenek
magukba. Márton-napon kötele-
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ző libás ételt fogyasztani, hiszen
a mondás szerint, aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át
éhezik!
Tipikus ételek ezen a napon a libaleves és libasült párolt káposztával és
zsemle- vagy burgonyagombóccal,
töltött libanyak, ludas kása, vagy sok
helyen sólet libasülttel.
Ez a hagyomány napjainkban is
tovább él: Szent Márton napja ma is
a jóízű és gazdag falatozás ünnepe.

Jubileumi ünnepség
a Horze Lovas Áruházban
Dunakeszi déli határában tíz éve nyitotta meg kapuit a Horze
Lovas Áruház, melynek születésnapi ünnepségét a lovassport kiemelkedő személyiségeivel, valamint Dunakeszi polgármesterével együtt ünnepelték.

D

r. Fehér Károly, a Lovas
Szövetség korábbi sajtófőnöke köszöntötte a vendégeket, köztük: Dióssi Csaba polgármestert, Dallos Gyula örökös
magyar bajnok díjlovaglót, és a fogathajtás klasszikusait, a Lázár testvéreket.
Kalkó Balázs, az áruház igazgatója mondta az ünnepi beszédet,
aki kiemelte: tíz évvel ezelőtt azzal
a szándékkal nyitották meg az üzletet, hogy a lovassport kedvelőinek jó
minőségű és széles választékú árukészletet tudjanak biztosítani.
- Elértük, hogy üzletünk a határokon túl is ismertté vált, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában,
Horvátországban - mondta, ugyanis ezekben az országokban is értékesítenek. Ország szerte több Horze
boltot és márka képviseletet nyitottak, valamint létrehoztak egy modern webáruházat.
„Tevékenységünkkel hozzájárultunk ahhoz is, hogy Magyarországon a lovaglás egyre népszerűbbé
váljon, hogy egyre többen hódoljanak eme szép sportnak, hiszen a
magyar nemzet lovas nemzet.„
Köszönetet mondott barátainak,
munkatársainak, a lovas sport képviselőinek, hogy az áruházat támogatták törekvéseik megvalósításában.
Lázár Vilmos is elismerését fejezte ki az áruházat létrehozó Kalkó
testvérek felé.
„A gazdasági világválság éveit éltük 2008-ban. Amikor hallottam,
hogy a befektetők egy ilyen nagy volumenű áruház megvalósításában
gondolkodnak, akkor magam is kicsit félve a gondoltam arra, hogy az
új lovas áruház mennyire lehet sikeres, a többi jelen lévő a piaci szereplő
mellett ebben az időszakban?! Amikor találkoztam a Kalkó testvérekkel, megállapítottam, hogy a Horze
személyükben „jó lóra tett”! Láttam
a szemükben az elhivatottságot, és
elkötelezettséget, amivel munkához

láttak, és a nehézségek leküzdéséhez szükséges alázatot. Az idő őket
igazolta, hiszen ma az ország meghatározó lovas áruháza mellett állhatunk itt. Ennél is nagyobb elismerés az, hogy befogadott benneteket
a lovas társadalom.” – mondta Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke.
Dióssi Csaba polgármester ünnepi beszédében visszaemlékezett a tíz
évvel ez előtti megnyitóra, melyen
szintén jelen volt.
„Viszonylag ritkán járok cégalapítási rendezvényekre, de akkor úgy
éreztem, ide el kell jönnöm. A lovas
sport gyökereink szempontjából is
meghatározó. Ez a sport a városunk
életében igen fontos szerepet töltött
be. A 19. század közepétől a település, az alagi rész fejlődését jelentősen
meghatározta, hogy a lovassport éppen milyen időszakát élte. A városban működő vállalkozások sikere
összefonódik a település fejlődésével, hisz az iparűzési adó bevételek
nagyban meghatározzák ezt. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ilyen
jól működő, adófizető vállalkozások működjenek Dunakeszin, miként számukra is az az előnyös, ha
jól szervezett önkormányzat keretei
között folytathassák tevékenységüket.” – fogalmazott ünnepi beszédében Dióssi Csaba polgármester.
Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgára az áruház sikeréről a következőket mondta:
„Van egy nagyon jó vezetősége, egy nagyon jó kollektívája, van
egy bőséges, minden igényt kielégítő árukészlete. De ami ennél is több,
azok az emberi gesztusok, melyekkel az áruház minden lovas rendezvényhez hozzájárul szponzorálás
címén. Azt kívánom, hogy tartsátok meg e nemes szokást, mert ezzel
nem csak egy üzleti politikát tudtok
sikerre vinni, hanem, az egész lovas
társadalmat tudjátok felszerelni, kiszolgálni.”
Forrás: Telekeszi TV
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Salaktól az ezüstéremig
A lebonyolítás és az októberi időpont sem Huller Dánielnek kedvezett, aki így több mint bravúros ezüstérmet szerzett az
ifjúsági olimpián – jelentette ki az utanpotlassport.hu-nak edzője, Orosz Ákos. A tréner szerint a tehetség és a kitartó munka
mellett legalább egy, eddig titkos összetevője volt a sikernek...

H

uller Dániel egyetlen századdal maradt el az általa tartott
országos rekordtól a Buenos
Aires-i ifjúsági olimpián 400
méter gáton. Bár a két futam alapján számolt összesítésnél nem volt esélye elcsípni a végső győztes japán riválist Deguchi
Harutót, a harmadik helyezetthez képest
közel két másodperces előnnyel lett ezüstérmes.
Dániel edzője, Orosz Ákos szerint
amennyire meglepte a közvéleményt,
hogy 400 gáton magyar sportoló éremesélyes lehet, annyira egyértelmű volt számukra, hogy meglesz a dobogó.
„Dani olyan szintű fejlődést mutatott
eddigi, közel hatéves pályafutása alatt,
amely mindenki számára példaértékű lehet. Tavaly a hazai rendezésű EYOF (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) volt az első
nagy nemzetközi megmérettetése, ahol
azonnal döntős lett és fontos versenytapasztalatot szerzett. Idén az ifjúsági Európa-bajnokság is fantasztikusan sikerült
a győri közönség előtt. Az eddigi edzésmunka, illetve a tapasztalat ennél a versenynél csúcsosodott ki igazán: aranyérem lett a vége. Mivel az Eb volt számára a főverseny, a formáját arra időzítettük,
innentől kezdve a feladat az volt, hogy minél jobb állapotban tartsuk Buenos Airesig. Nem volt könnyű, de tudtuk, éreztük,
hogy benne lehet az újabb dobogós helyezés” – mesélte Huller olimpiai ezüstéremig vezető útjáról a Dunakeszi Vasutas SE
trénere.
Orosz Ákos hozzátette: a Buenos Aires-i
lebonyolítás, mely szerint két futás átlagából számították a végeredményt, egyáltalán nem kedvezett tanítványának.
„Komoly változás volt, hogy a két futás
átlagát vették figyelembe. Igyekeztem ke-

resni ennek a versenyrendszernek a jó oldalát, illetve nem elhamarkodottan ítélni,
de az biztos, hogy Dani helyzetét ez megnehezítette. Nyomasztotta, hogy nem hagyományos döntőt rendeztek, mert úgy
érezte, előnyben volt Haruto, a japánt
ugyanis jobb futamba sorsolták az első futásnál.”

Az ezüstérmes Huller Dániel (balról),
a VSD kiválósága

Az edző szerint úgy lett volna fair, ha
a nevezési idők alapján már az első körben kiemelt futamokat rendeznek, és a hasonló képességű versenyzők egymás ellen
küzdenek a jobb helyezésért – ezzel egymás idejét is húzva.
„Daninak úgy kellett rajthoz állnia a
második futásnál, hogy fél másodperces
hátrányban volt japán ellenfelével szemben. Ez olyan plusz terhet jelentett, amilyennel még nem találkozott. Amit elért,
az gyönyörű eredmény, és nem mellékes,
hogy továbbra is ő tartja francia társával
a világ idei legjobb eredményét 400 méter gátfutásban” – igyekezett a pozitívumokra koncentrálni az edző, aki a Buenos Airesbe is kiutazott Maracskó Pállal
együtt vezényli a 17 esztendős atléta felkészülését.

„Dunakeszin rendkívül összetartó csapat dolgozik, edzőkre és atlétákra egyaránt gondolok. Ebben a csoportban Eszes
Dani tette meg azt a lépést az Európai-bajnoki cím megszerzésével, amely után elkezdtek a többiek is hinni abban, hogy
nem lehetetlen magyarként futószámokban kiemelkedőt alkotni. Eszes, mint egy
mentor, ha kell, tanácsot ad, ha kell, példát
mutat, ha kell, pátyolgatja a társakat. Lenyűgöző figyelni a munkájukat, ahogyan
egymást viszik előre” – mesélt a siker egy
plusz „hozzávalójáról” a szakember.
Magyarországnak két ifjúsági Európabajnok atlétája van, mindkettő a Dunakeszi VSE sportolója. Eszes Dániel 110 m
gáton 2016-ban Tbilisziben, Huller Dániel 400 m gáton az idei, már említett győri
Eb-n ért a korosztály csúcsára.
„Ami a lehetőségeinket illeti, van egy
120 méteres futófolyosónk, illetve egy
négyszázas salakpályánk. Meg merem
kockáztatni, hogy Huller Dani volt az
egyetlen 400 gátas atléta az olimpián, akinek a felkészülése zömében salakpályán
történt, ami még tovább növeli az elért siker értékét.”
Forrás: Kocsmár-Tóth István
utanpotlassport.hu

Téli-nyári
gumi csere!
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Pontvesztség nélkül listavezetők
A Városi Sportegyesület Dunakeszi NB II-es női csapata a 2018 – 2019-es bajnokságban az első hat forduló után
veretlen, két ponttal többet szerzett a második helyen álló Vasas csapata előtt. 199 lőtt és 152 kapott góllal, 12
ponttal áll az élen.

A

felnőtt csapat megerősítése és a klub által biztosított lehetőségek adják, hogy
csapatunk eddig jól szereplelt - mondja Csuka Zsóka edzőnő. - Sikerült az erősítés,
volt NB I-es és NBI/B-s játékosok érkeztek a csapatunkhoz, Csuka Alexandra (képünkön), Török Petra, Pácz Laura, Pácz Viktória, Merse Szilvia. A tavaly még kettős játékengedéllyel játszó
Friebesz Fanni végleg a mi játékosunk lett. Ők
adják a csapat gerincét szoros egységet alkotva
régi játékosainkkal, Nagy Szandrával, Sipos Fannival, Bedő Tamarával, Hrachovina Virággal, a
szülés után visszatérő Rab-Farkas Fruzsinával.
Nagy előrelépés, hogy heti négy edzést tudunk
tartani, kettőt a Szent István Általános Iskolában, kettőt pedig a Radnóti Gimnáziumban.
- Az eddigi eredményeket nézve megállapítható, hogy a jelenlegi élmezőnyben szereplő
csapatokat legyőzték.
- A „megyei„ rangadónkon Budakalász ellen 40-28, majd Solymár csapata ellen 32-23as eredménnyel rajtoltunk. A negyedik fordu-

lóban találkoztunk a jelenleg második helyen
álló Vasas csapatával. A második félidőben
nyújtott jó játékunkkal, öt góllal többet dobva,
győztesen hoztuk le a mérkőzést. Az NB II-es
Északi csoportban a góllövőlistán jelenleg Csuka Alexandra 53 góllal az élen áll, Török Petra is 43 gólt dobott eddig, őket követi 26 góllal
Friebesz Fanni és 24 góllal Nagy Szandra.
- Miben látja a siker titkát?
- A csapat augusztusban alakult meg, jó érzés
elmondani, hogy a lányok minden edzést, mérkőzést komolyan vesznek. Jó felfogásban játszanak, nagyon akarnak, s ezt jó látni. Igyekszünk sok futásos, gyors kézilabdát játszani,
amely felőrli az ellenfél védekezését. Odafigyelünk a nagy lövőkre és semlegesíteni próbáljuk őket. Védekezésünket stabilabbá teszi kapusaink egyre kiegyensúlyozottabb teljesítménye. Nagyon örülök, hogy Gál Gyöngyi kapus visszatért hozzánk, illetve, hogy Kövi Kata
és Liszka Rebeka is minket választott, ezzel tovább erősítve a csapatunkat.

- A további cél?
- Szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot,
mindig az előttünk lévő feladatra koncentrálva menni előre. Még nagyon sok mérkőzés van
hátra. Ha lesz rá lehetőségünk, szeretnénk feljutni az NB I/B-be. Ez a keret, úgy érzem elég
erős, hogy merjen nagyot álmodni, elég erős
arra, hogy feljebb tudjon lépni. Öröm, hogy a
klub vezetése is támogatja munkánkat, ez nagy
erőt ad a további feladatokhoz.
- Van-e esetleg olyasmi, ami nehezíti munkáját?
- Egyetlen dolog okoz folyamatos „fejfájást”, a
Radnóti Gimnázium beázása. Egy-egy eső után
nagyon balesetveszélyes a pálya, kénytelenek vagyunk vödrök között edzeni. Ezért a hazai mérkőzéseinket sem itthon játsszuk, hanem Kistarcsán. Jó lenne, ha ez a probléma, minél gyorsabban megoldódna!
- További jó eredményeket kívánunk!

Solymosi László
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ASZTALITENISZ

A 13 éves Anna, és 16 éves Ákos
ifjúsági válogatott
Dunakeszin az asztalitenisz élet fénykorát éli, minden nap játék és edzés, így nem meglepő a sikersorozat, amiről
Lindner Ádám edző rendszeresen és mindig boldogan számol be. A 13 éves Volentics Anna és a 17 éves Kishegyi Ákos
büszkén mondhatja, hogy a magyar serdülő, illetve az ifjúsági válogatottnak tagja. Edzésen kerestem fel őket.

K

ishegyi Ákos a Bródy Imre Gimnázium
11. osztályos tanulója, sportos család,
édesapja focizott, húga az UTE tornásza. Ákos öt éve kezdte el az asztaliteniszezést,
így emlékszik vissza a balkezes játékos.
- Barátaim lejöttek asztaliteniszezni. Én is
velük tartottam és annyira megtetszett a játék,
hogy 2013 óta rendszeresen lejárok edzésekre.
- Öt év alatt már szép sikereket mondhatsz
magadénak. Kérlek, mesélj erről.
- Emlékszem 13 évesen az újonc top tizenkettőben játszottam először és ott akkor a 10.
helyen végeztem. Edzéseimet Fekete Soma,
Fazekas Péter és Lindner Ádám irányítja. Az
elmúlt évben beindult a versenysorozat jó
eredményekkel. 2017 májusában Bükkön serdülő országos versenyen egyéniben 3. lettem.
Tatán az országos top versenyen 7. Az első
aranyérmemet, Oroszházán szereztem meg.
Ócsai Máté (Cegléd) versenyzővel együtt párosban aranyérmesek lettünk.
- A 2018-as esztendő azt hiszem még emlékezetesebb lett?
- Az idén, első éves ifista lettem, januárban meghívtak az ifjúsági válogatottba, s itt
havonta tartanak edzőtáborokat. Nyáron az
Európa-bajnokságon szereplő keret tagjaival
együtt edzhettem. Május 6-án Győrben az országos ifjúsági versenyen párosban Mátéval
aranyérmesek lettünk. Szeptemberben bemutatkozhattam a magyar ifjúsági válogatottban
Ausztria ellen, a csapatunk második lett. Párosban BVSC-s Pálfy János Jakabbal járultam
hozzá a sikerhez. Győrben Club Aréna országos ifjúsági versenyen Ócsaival együtt párosban aranyérmet szereztünk, én egyénileg 9.
helyen végeztem.
- Úgy tudom az őszi versenyek még
nagyszerű lehetőséget adnak a sikeres
szereplés folytatásához?
- Október 6-án Győrben az országos
ifjúsági versenyen Mátéval bronzérmet
szereztünk. Október 18-án, Budapesten
a felnőtt top tizenkettőben meghívtak a
kvalifikációs versenyre, mely számomra
nagy megtiszteltetés volt. Szombathelyen
rendezik meg a nemzetközi versenyt, egyéniben szeretnék a főtáblára felkerülni, párosban eljutni a legjobb 16 közé. Novemberben Szombathelyen rendezik a Vörsas
kupát, itt ifi és felnőtt kategóriában
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indulok. Ifiben Ócsaival, felnőttben Fazekas
Péterrel. Csapatban Terék Norbert (BVSC), és
Molnár Dávid (Nyírbátor) lesznek a társaim.
Decemberben a top 24-ben (az ország legjobb
24 játékosát hívják meg) is szeretnék éremmel hazatérni. Boldog érzés fog el, hogy az NB
I-ben feljutó csapatnak stabil tagja lehetek, az
itt szerzett tapasztalatok is elősegítik a fejlődésemet.
- Mit szeretnél elérni a továbbiakban?
- Szeretnék a felnőtt válogatottban bekerülni, ott lenni ifiként és felnőttként az Európabajnokságon. Felnőtt koromban a jó német
asztalitenisz csapatban szeretnék játszani.

…

Volentics Anna október 5-én ünnepelte 13.
születésnapját, az edzés után vele és édesanyával ültem le beszélgetni. Anna a Bárdos Lajos Iskola 7/a tanulója. Szülei is sportoltak,
édesanyja teniszezett Dunakeszin, és édesapja kixbox sportágban ért el sikereket.
- Emlékszem egyszer otthon tollaslabdáztunk – meséli az édesanya - és 130-ig jutottunk el az ütésben és csak utána esett le a labda. Itt éreztem, hogy lányomnak jó a labdaérzéke. Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy
bekapcsolódunk az asztalitenisz életbe. A 10 éves Lilla lányom ritmikus
gimnasztikára jár.
Amikor 2012-ben elkezdted ezt a szép
sportágat űzni,
gondoltad,

hogy ilyen sikereket érsz el? – kérdeztem Annától.
- Nekem hobbym az asztalitenisz, heti öt
edzésen veszek részt, egy edzés két és félórás.
Az első edzőm Bartinai Péter bácsi volt, ma
már Lindner Ádám edző irányítja a felkészülésemet. Az első versenyem 2013-ban volt, Veresegyházán.
- Ma már elmondható, hogy 2017 óta a serdülő válogatottnak vagy tagja.
- Igen boldog és jó érzés, gondolom a sikerek hozták meg, hogy idáig eljutottam.
2017. decemberében Budapest Top 12-ben
szerepeltem az újonc kategóriában, egyéniben ezüstérmet szereztem. Idén februárban
Csehországban szerepeltem egy nemzetközi versenyen, az ott szerzett tapasztalok jól
jöttek. Áprilisban, Belgiumban, a nemzetközi versenyen Adamik Csengével párosban
bronzérmesek lettünk. Ezt követte Romániában az Európa-bajnokság, egyéniben, párosban és vegyes párosban álltam az asztalhoz. Nagy élmény volt számomra életem első
Európa-bajnokságán szerepelni. Májusban
Mohácson, az Országos Bajnokságon újonc
egyéniben, ezüstérmes, a serdülő párosban
a Statisztikás Czeglédi Dorkával ismét ezüstérmet szereztünk. A serdülő vegyes párosban Högye Dániellel (PTE PEAC – Pécs)
elhoztuk a bronzérmet. Augusztusban
évadnyitó versenyt rendeztek a Statisztikánál, újonc egyéniben aranyérmet szereztem, és ezzel a magyar újonc ranglista vezetését átvettem. Október
20-21-én Büki Országos Ranglista versenyen újonc összetettben
sikerült a dobogó legmagasabb
fokára állni és ezzel megerősítettem a ranglista első helyem. Serdülő párosban a Statisztikás Czeglédi Dorkával
ezüstérmet szereztünk.
- További terveid?
- Szeretnék a válogatottban szerepelni továbbra is, és még több nagyszerű sikert elérni. Szeretném, ha a
tenyeres ütésem is olyan jó lenne,
mint a fonákütésem.
Szöveg, fotó:
Solymosi László

Adventi vásár és korcsolyapálya a főtéren
A karácsonyi időszak idén sem maradhat adventi vásár és a közkedvelt főtéri korcsolyapálya nélkül!

A

karácsonyi időszak idén sem
maradhat adventi vásár és a
közkedvelt főtéri korcsolyapálya nélkül!
Idén november 30-án nyitja kapuit IV. Béla Király téri adventi vásárunk. A megnyitó ünnepségen 18
órai kezdettel fellép Tunyogi Bernadett énekes- és színésznő, a Sport
Magic Egyesület, sor kerül a VSD
jégkorong csapatának meccsére, valamint Gál Zoé műkorcsolyázó kápráztat el minket produkciójával –
írja a dunakeszi.hu.
Szokásainkhoz híven idén is, egész
decemberben színes kézműves vásárral, hideg-meleg étel és italkínálattal, teával, forralt borral és hétvégi
színpadi programokkal várják a karácsonyi lázban égő érdeklődőket.

A téli sport szerelmeseit fedett jégpálya várja a főtéren korcsolya bérlési lehetőséggel.
A jégpálya nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:
• hétköznap: 14:00-21:00
• hétvégén és tanítási szünetben:
10:00-21:00

Árak:
• 5 év alatti gyermekeknek ingyenes
• Dunakeszi lakcímmel rendelkező lakosoknak 500 Ft.
• nem Dunakeszi lakcímmel rendelkezőknek 1000 Ft.
Találkozzunk az adventi vásárban,
hangolódjunk együtt az ünnepekre!
– írja a dunakeszi.hu.

Bemutatkozik a Sport Magic Sportegyesület
Az egyesület 2016-ban alakult olyan szülőkből, akik nem titkolt célja, hogy gyermekeik számára a sport egy egész életen át tartó örömteli élményt jelentsen. Trénereink évtizedes tapasztalata segít bennünket és a gyerekeket is a sikerek elérésében, céljaik és álmaik megvalósításában.

A

z egyesület 3 éves működése alatt számos sikert
ért el:
- a 2016/2017-es szezonban valamennyi versenyen dobogóra
állhatott
- a 2017/2018-as szezont már 3
különböző kategóriájú csapattal
kezdhette
- a tagok száma egy év alatt a
duplájára emelkedett
- sikerült országos médiamegjelenésben bemutatkozni
TRÉNINGEK
Nálunk bárki jégre léphet!
A Sport Magic Budapest várja
minden olyan gyermek jelent-

kezését, akit érdekel a korcsolya
világa, elhivatott a sportággal
szemben vagy szeretne megtanulni korcsolyázni és egy olyan
sportot űzni, ami egy új mozgáskultúrát és eleganciát hoz
az életébe. Képzéseinket három
szinten vehetik igénybe a jelentkezők és mindenki saját tempójának, adottságainak megfelelően fejlődhet.
KEZDŐ OKTATÁS: Az első
találkozás a jéggel nagyon fontos pillanat. Az első lépések és
az alapgyakorlatok elsajátítása megalapozza a sportág iránti
szeretetet.

HALADÓ OKTATÁS: A legfontosabb a magabiztosság, a jégbiztonság megalapozása. A gyakorlatok végrehajtásához azonban elengedhetetlen a lendület,
a helyes, esztétikus testtartás elsajátítása is. Hosszabb ívek, ös�szekötő lépések és kulcsfontosságú elemek képezik az oktatás
alapját.
VERSENY SZINTŰ OKTATÁS: Ez a sport sportszerűségre, egymás iránti tiszteletre, testi, lelki és fizikai egyensúly összhangjára tanít. A változatos
jégedzések mellett balett, kondíciófejlesztés, stretching, egyen-

súlytréning és különböző koreográfiák segítik a korcsolyázás
könnyed gyakorlását.
CSAPATAINK
Professzionalizmus, elegancia,
kitartás, győzni akarás és mégis
vidám közös percek. Ezek a
Sport Magic csapatok legfőbb
jellemzői. Korcsolyázóink kislány koruk óta a jég szerelmesei,
szinte minden szabadidejüket
gyakorlással töltik, hogy tudásukat a lehető legmagasabb szintre emeljék. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint a versenyeken elért
eredményeik.
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

