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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő
Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Hatalmas vágott virág választék
• Rengeteg cserepes virágzó és zöldnövények
• Menyasszonyi csokrok, asztalidíszek készítése
• Temetési koszorúk, sírdíszek egyedi megoldásokkal
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és minőségi selyemvirágokkal!

VOLKSWAGEN eHYBRID
TESZTNAPOK
Próbáld ki hat különleges
modellünket hat napig
márkakereskedésünkben!
Hamarosan felejthetetlen élményekben lehet részed, ugyanis hozzád is ellátogatnak
a Volkswagen eHybrid Tesztnapok, ahol hat napon keresztül próbálhatod ki innovatív eHybrid
modelljeinket. Tapasztald meg személyesen, hogy pontosan milyen a Tiguan Elegance TSI
Plug-In-Hybrid, a Passat Variant GTE TSI Plug-In-Hybrid, a Golf Variant Style 1.5 eTSI OPF DSG,
az Arteon Elegance 1.4 TSI Plug-In-Hybrid, a Golf GTE TSI Plug-In-Hybrid és a Touareg 3.0 TFSI
Plug-In-Hybrid. Regisztrálj és foglalj időpontot online márkakereskedésünkbe!

Helyszín: Lukács és Tamás – Vác
Időpont: 2022. június 24. – 29.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00

Szombat:: 8:00–16:
Szombat
8:00–16:00
00 • Vasárnap
Vasárnap:: 8:00–16:00

www.passsziom.hu
www.pa

A „Volkswagen eHybrid Tesztnapok” rendezvényen részt vevő modellek motorizáltságtól függő, kombinált
átlagfogyasztása: 1,1-5,8 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 25-132 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során
rögzített, gyári felszereltségekkel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket
egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képeken látható gépkocsi illusztráció.

roadshow.volkswagen.hu
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A Diáknegyed mellett a közlekedésfejlesztéseink, az óvoda-,
iskola- és bölcsődeépítések, illetve a zöld programjaink is jelzik a további
fejlesztések lehetséges irányait – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

DUNAKESZINEK
JÖVŐFORMÁLÓ EREJE VAN
DUNAKESZI ÉS TÉRSÉGE AZ A RÉGIÓ HAZÁNKBAN, AHOL ORSZÁGOS SZINTEN IS A LEGJOBB A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGE, ELÉGEDETTSÉGE, HISZEN MÁR
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN IS TÖBB KUTATÁS, FELMÉRÉS MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY SZERETNEK ITT ÉLNI AZ EMBEREK – HÍVTA FEL A FIGYELMET A LAPUNKNAK
ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. MINT MONDTA, MINDEHHEZ HOZZÁJÁRULT AZ IS, HOGY TÉRSÉGÜNK AZ ORSZÁG LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ RÉGIÓJÁVÁ VÁLT, AMELYBEN OLYAN FEJLESZTÉSEKET VALÓSÍTOTTUNK
MEG, AMELYEKNEK KÖSZÖNHETŐEN A VÁROS AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN ROBBANÁSSZERŰ FEJLŐDÉSNEK INDULT. MINDEZT NEM ÉRHETTÜK VOLNA EL
AZ ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG EREJE, A MINDENNAPOK BÉKÉJE ÉS A KIEMELKEDŐEN JÓ KÖZBIZTONSÁG NÉLKÜL – TETTE HOZZÁ A KÉPVISELŐ, AKI AZ ÚJ
KORMÁNYBAN FOLYTATJA ÁLLAMTITKÁRI MUNKÁJÁT, VALAMINT A DEREGULÁCIÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOSI KINEVEZÉST IS MEGKAPTA.
– Városunk és térségünk országgyűlési képviselőjeként hogyan látja
Dunakeszi helyét és szerepét a régió
központjaként?
– Meggyőződésem, hogy az erős
közösségeknek jövőformáló erejük
van, márpedig ebben a városban egy
erős és összetartó közösséget sikerült kialakítanunk. Köszönettel tar-

Minden egyes helyi
vállalkozás, minden
új dunakeszi munkahely teszi
még sikeresebbé a várost
tozom mindenkinek, aki közreműködött ebben, illetve a segítségünkre
volt! Jól tudjuk azt is, hogy minden
egyes helyi vállalkozás, minden új
dunakeszi munkahely újabb és újabb
stabil bástyaként ad biztonságot és
teszi még sikeresebbé a várost és a
dunakeszieket, ezért Dióssi Csaba
polgármesterrel együttműködésben
már évek óta szívvel-lélekkel, a legjobb tudásunk szerint folyamatosan
mindent megteszünk azért, hogy a
városban – ahogy az elmúlt években
megszokhatták már tőlünk a helyiek
– adott legyen a mindennapok békéje, a tervezhető és kiszámítható jövő.
Olyan kimagasló teljesítmények segítenek ebben, mint amilyen például Tóth Csaba rendőr ezredes egy évtizedes önzetlen munkája, akit épp a
napokban köszöntöttünk – a nyugdíjazás előtt a testületnél megszokott
– rendelkezési állományba vonulása alkalmából. Tóth Csaba 2012 óta
irányította a Dunakeszi Rendőrkapitányságot, évről-évre javuló statisztikák mellett dolgozott és tette egyre
biztonságosabbá a hétköznapjainkat.
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Nagyon sokan érdeklődtek az épülő Diáknegyedről és tekintették meg a makettjét
Tóth Csaba helyét egyelőre Farkas
Imre, a Gödöllői Rendőrkapitányság
korábbi vezetője vette át június elsejétől, akinek vezetése mellett továbbra is a hétköznapok békéjének és biztonságának megőrzését várjuk a testülettől.
– Az összetartó közösséget említette az imént, ebből pedig logikusan adódik a következő kérdés: hogyan folytatódik a megkezdett munka, mire számíthatnak a helyiek?
- Engedje meg, hogy felsoroljam azokat a fejlesztéseinket, amelyek az egész országban páratlanok,
mint például a most épülő Diáknegyed, amely jelenleg hazánk legnagyobb oktatási beruházása, de említhetném a közlekedésfejlesztéseinket,
az óvoda-, iskola- és bölcsődeépítéseket vagy a zöld programjainkat is.
Ezen az úton haladunk tovább akkor

is, amikor a következő beruházásainkat tervezzük, illetve a pályázati
lehetőségeket mérlegeljük.
– Ezek szerint óriási lendülettel
haladnak továbbra is a fejlesztések?
– Hogyne! Az M2-M3 összekötő
út tervezési munkálatai is folyamatban vannak, ez a közlekedésfejlesztés az egész térségünknek nagy segítséget jelent majd, hiszen mint már
hangsúlyoztam is, továbbra is számíthatnak rám a körzetünkben élő
autósok. Nagyon sok feladat áll még
előttünk, ezért minden erőmmel
azon vagyok, hogy folytassuk a közös munkát. Az itt élő emberek tudják, hogy csak békében lehet építkezni, Dunakeszi vállalkozói pedig még
tovább erősítik az ország gazdaságát
és segítik az emberek mindennapjait.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

„Őrségváltás” a rendőrkapitányság élén

Tóth Csaba rendőr ezredes
június 1-jével nyugdíj előtti
rendelkezési állományba vonult
MÁJUS 26-ÁN DÉLUTÁN A HELYI SAJTÓKÉPVISELŐI ELŐTT JELENTETTE BE TÓTH CSABA RENDŐR EZREDES, RENDŐRSÉGI TANÁCSOS, A DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE, HOGY 2022. JÚNIUS 1-JÉVEL NYUGDÍJ ELŐTTI RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYBA VONUL. A RENDŐRKAPITÁNYSÁGOT 2012 ÓTA
IRÁNYÍTÓ RENDŐRTISZT KÖSZÖNETET MONDOTT MINDAZOKNAK, AKIK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN TÁMOGATTÁK MUNKÁJÁT ÉS A RENDŐRI ÁLLOMÁNY TEVÉKENYSÉGÉT. BEMUTATTA FARKAS IMRE EZREDEST, A KAPITÁNYSÁG MEGBÍZOTT VEZETŐJÉT.

Farkas Imre
ezredes (balról)
a rendőrkapitányság
megbízott vezetője
és Tóth Csaba ezredes,
városi rendőrkapitány,
aki nyugdíj előtti
rendelkezési
állományba vonult
június 1-jével

A

z elköszönő rendőrkapitány beszédében ismertette

azt a folyamatos fejlődést és eredményességet,
amely 2012 óta jellemzi a Dunakeszi Rendőrkapitányság kötelében szolgálatot teljesítők
helytállását, szakmai tevékenységét. – Mindannyian itt
élünk és tudjuk, hogy honnan hová jutottunk – emelte
ki Tóth Csaba.
A városi rendőrkapitány az elért eredmények közül példaként említette, hogy tíz év alatt számos választás volt – európai uniós, országgyűlési képviselő és önkormányzati – de közbiztonsági szempontból
egyiken sem merült fel probléma. – Ez is a csapatmunka, a rendőri állomány hatékony együttműködésének
az eredménye – tette hozzá Tóth Csaba ezredes, aki
szerint a siker, az eredményesség egyik „titka”, hogy
a Dunakeszi Rendőrkapitányság állományának többsége az elmúlt években összeszokott, minimális volt a
személyi változás.
– Szakmai meggyőződésem, hogy egy jól összeszokott gárdát adok át az utódomnak, senkit nem viszek
magammal, mindenki itt teljesít szolgálatot a jövőben
is. Egyébként, amikor 2012-ben Dunakeszire érkeztem,
én sem hoztam magammal kollégákat – ismertette.
A leköszönő városi rendőrkapitány úgy ítéli meg,
hogy eredményes tíz esztendőt tudhatnak maguk mögött.

– Tevékenységünkről, mindennapi munkánkról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, a dunakeszi önkormányzattal együttműködve bevezettük a heti sajtótájékoztatókat, az online platformokon beszámoltunk
a területünkön történt eseményekről, cselekményekről
– hangsúlyozta Tóth Csaba rendőr ezredes, aki bemutatta Farkas Imre ezredest, aki június 1-től kezdődően
megbízott vezetőként irányítja a rendőrkapitányság tevékenységét, akit a megyei rendőrfőkapitány hamarosan beiktat hivatalába.
Farkas Imre ezredes bemutatkozásként elmondta,
hogy 1994-ben lépett be a rendőrség kötelékébe, 2020ig a Gödöllői Rendőrkapitányságon dolgozott különböző beosztásokban.
– Mint azt Tóth Csaba kapitány úr is elmondta, június 1-jétől főkapitány úr döntése alapján megbízott rendőrkapitányság-vezetőként fogom a kapitányságot vezetni. Egy alapjaiban jól működő kapitányságot veszek át és
bízom benne, hogy a meglévő jó munkakapcsolatot sikerül tovább ápolnom a településekkel, az önkormányzatokkal, a sajtó munkatársaival. Abban is bízom, hogy a
kollégákkal együtt hasonló jó eredményeket fogunk elérni, mint amit az elmúlt évtizedben elért a Dunakeszi
Rendőrkapitányság – mondta Farkas Imre ezredes.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ha Isten velünk,
ki ellenünk!
EZ A KERESZTÉNYEKNÉL JÓL ISMERT INTÉS
VOLT A VEZÉRFONALA AZ ÚJ LELKIPÁSZTORT BEIKTATÓ ISTENTISZTELETEN MÁJUS
8-ÁN, MELYET FŐTISZTELETŰ BALOG
ZOLTÁN, A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKE, A REFORMÁTUS
EGYHÁZ ZSINATÁNAK LELKÉSZI ELNÖKE, AZ
EMBERI ERŐFORRÁSOK KORÁBBI MINISZTERE GONDOLATAIT KERETBE FOGLALTA.

BEIKTATTÁK DUNAKESZI
ÚJ REFORMÁTUS LELKÉSZÉT

B

Egyházi méltóságok
és politikusok is részt
vettek
dr. Kodácsy Tamás
lelkész (középen)
beiktatásán

eszédében hangsúlyozta , hogy az
emberek sokszor kerülnek leküzdendő nehézségek, akár ellenségek
elé, de ha Isten velünk van, akkor mindezek dacára sikeresek lehetünk. Történelmi példának Bethlen Gábor fejedelmet említette, aki igen nehéz, szorongatott helyzetben, egyedül Istenbe vetett hitére támaszkodott, s sikeresen őrizte meg
Erdély függetlenségét mind a terjeszkedő oszmán törökökkel és a meggyengült
országot bekebelezni szándékozó Habsburg erőkkel szemben. Erős hittel felvértezve mi is bátrak lehetünk, megoldódhatnak a nehéznek ígérkező feladataink.
Ezt a hittel erősített igyekezetet kíván-
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ta Dunakeszi további épüléséhez. „Rád
hallgató szívet adj Uram!” – bennünk Isten munkálkodik.
Felemelő érzés volt tapasztalni az ökumené jelenlétét, hiszen minden keresztény felekezet magas szinten képviseltette magát. Nem csak az Északpesti Református Egyházmegye lelkészei és vezető tisztségviselői voltak jelen, hanem
Dunakeszi katolikus, evangélikus és
görögkatolikus papjai is. Az egyházakat képviselő sok magas tisztséget betöltő személy mellett Dr. Tuzson Bence államtitkár, körzetünk országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere és a hivatalt vezető jegyző, Dr.

Erős hittel felvértezve
mi is bátrak lehetünk,
megoldódhatnak a nehéznek
ígérkező feladataink
Molnár György, Szabó József egyházügyi
tanácsnok is fontosnak tartotta, hogy településünkön a hitélet továbbra is hathatósan járuljon hozzá városunk lendületes
fejlődéséhez.
Dr. Tuzson Bence és Dióssi Csaba az
istentisztelet során kihangsúlyozták,
mennyire fontosnak tartják az egyházak
munkáját, amelyek hathatósan járulnak
hozzá, hogy jó érzés legyen Dunakeszin
élni. Büszkén hangsúlyozták, hogy városunkban 400 református iskolás jár hittanórákra, mely a jövőre nézve is bíztató.
Dr. Kodácsy Tamás megválasztott lelkész nem ismeretlen a gyülekezet tagjai
előtt, ahogy említették, ő Dunakesziről
érkezett Dunakeszire. A gyülekezet 134
szavazattal választotta meg új lelkészét.
A gyülekezet minden tagja természetesen nem fért be a templomba, de egy
méretes kivetítőn mindenki részese lehetett az istentiszteletnek.
A beiktatási szertartás után az udvaron a Himnusz eléneklését követően számos fénykép készült, majd kifeszített sátrak alatt „terülj – terülj” asztalok mellett
lehetett a kellemes időben beszélgetni.
Láthatóan és érezhetően tartalmas és
közösségvonzó a város református gyülekezetének élete!
Windhager Károly
Fotó: Bocskay Zsolt

Megnyílt a város első múzeuma

Időutazásra hív a technikai kiállítás
MÁJUS 16-ÁN DÉLELŐTT ÜNNEPÉLYESEN
NYITOTTÁK MEG A DUNAKESZI TECHNIKAI
KIÁLLÍTÁS NÉVEN LÉTREHOZOTT VÁROSI
MÚZEUMOT, AMELYBEN ELSŐKÉNT BÍRÓ
GYÖRGY MAGÁNGYŰJTŐ 55 ÉVE ÓRIÁSI
LELKESEDÉSSEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL
GYŰJTÖTT RELIKVIÁIT TEKINTHETIK MEG
A KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖKRE KÍVÁNCSI ÉRDEKLŐDŐK.

A

z

egykori

A múzeum
megnyitásának
ünnepélyes pillanata:
Tuzson Bence,
Dióssi Csaba,
Bíró György

okmányirodá-

– a BajcsyZsilinky út és a Szent István
utca találkozásánál lévő felújított – épületben kialakított városi
múzeum első tárlatát Tuzson Bence államtitkár, a város országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba polgármester és a több évtizedes különleges relikviák tulajdonosa, Bíró
György nyitotta meg.
Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott
Bíró Györgynek, aki
számos önkormányzat érdektelensége után megkereste Dunakeszit és
felajánlotta az értékes
eszközöket, egykori hanghordozókat,
mai
szemmel nézve igazán különlegesnek és
egyedinek nevezhető telefonokat, számítógépeket, filmvetítőket magába foglaló kiállítás
gazdag anyagát, hogy Dunakeszi
polgárai megismerhessék. A városvezető elismeréssel beszélt dr. Kenak helyet adó

rekes Dóra történész, a városi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének a tárlat létrejöttéhez nyújtott kiemelkedő szakmai
tevékenységéről. Köszönetet
mondott Turányi Balázsnak, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit kft.
vagyongazdálkodási vezetőjének az
egykori okmányiroda színvonalas felújításáért, átalakításáért. Itt jegyezte meg a polgármester: a múzeum
megalapítását elősegítette, hogy a nagy volumenű állami fejlesztésnek köszönhetően az okmányiroda és a járási
hivatal új épületben folytathatja tevékenységét, melyért Tuzson Bencét
illeti az elismerés.

Tuzson Bence olyan időutazásnak
nevezte a tárgyak, az eszközök megismerését, melyek láttán elénk tárul – mint fogalmazott –, hogy szüleink, nagyszüleink életében milyen
eszközök segítették mindennapi életüket. A kiállítás anyagát rendkívül
értékesnek tartja, melyet minden érdeklődőnek jó szívvel ajánl megtekintésre, melynek létrejöttéért köszönetet mondott a műgyűjtőnek és

a városi önkormányzatnak. – Köszönöm Bíró Györgynek, hogy hatalmas
munkával, a több mint 50 éve gyűjtött relikviáit megtekintheti a lakosság, aminek kiállítását a város és a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület is támogatja – mondta az országgyűlési képviselő.
Bíró György lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a kiállítás az első
időszakban csütörtökönként 10:00
és 17:00 óra között előzetes bejelentkezés nélkül tekinthető meg. Az ettől eltérő időszakra a 06-20-9427226-os telefonszámon lehet időpontot kérni tárlatvezetésre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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nyerve megépülhet a negyedik
óvoda, mondta a polgármester.
– Minden elismerésem azoké,
akik ebben a küzdelemben részt
vettek és sikerült megalkotni ezt
a csodálatos építményt, melyben az itt dolgozók nagyon fontos keresztény értékrendet közvetítenek a város felé.

A múlt pozitív
dolgaira építünk,
a negatív dolgokból pedig
tanulunk, okulunk

JUBILÁLT A DUNAKESZI
SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA
TÍZ ÉVE NYÍLT MEG NAGYSZERŰ KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYEKÉNT A DUNAKESZI SZENT ERZSÉBET
KATOLIKUS ÓVODA. A JUBILEUM ALKALMÁBÓL EMLÉKEZETES ÜNNEPSÉGET RENDEZTEK AZ INTÉZMÉNYBEN.

K

özös imával , hálaadás-

a Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában
rendezett ünnepség.
– A múlt pozitív dolgaira építünk, a negatív dolgokból pedig tanulunk, okulunk – kezdte
köszöntőjét Pandur Anikó óvodavezető. Kiemelte a jelen lévő
Szabó József atyát, aki az óvoda
megálmodója és alapítója volt,
sal vette kezdetét
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és az intézmény történetét egy könyvben
megírta. Szólt
arról,
hogy
egy nagyszerű közösség
fogott össze
annak idején, hogy ez
az óvoda létre jöjjön. S egy
közösség akkor
jó, ha erős hite is
van egy cél érdekében.
Így volt ez az alapításkor és ez
a közösség most is jelen van az
óvoda életében.
Elismerését fejezte ki a szakmai munkáért és közösségépítésért, mondta bevezetőjében

Dióssi Csaba polgármester. – Az óvoda nagyon fontos intézménye
a város életének – szögezte le a városvezető, majd
v isszatek intett az intézmény megalapításának időszakára. – Az óvoda
már a polgári kormány
megalakulását követően kezdte
el munkáját, ám a szándék jóval
korábbi keletű. 2010 előtt erkölcsi és gazdasági válságot élt meg
az ország. De a Dunakeszin lévő
keresztény közösség azt gondolta, hogy részt kell venni a város
életében, enyhíteni a nagy óvodai hiányt. Akkor nem lehetett
számítani állami támogatásra, az egyházak is komoly gondokkal küzdöttek. Köszönetet
mondott Szabó József atyának,
aki ennek a közösségnek az élére állt. A közösség és József atya
imái és törekvései meghallgatásra találtak. Nehézségek árán, de
megépült az óvoda és hat csoporttal, 150 körüli létszámmal
elindulhatott az erkölcsi és vallási nevelés.
Azóta még három óvoda épült
a városban és újabb pályázatot

Marton Zsolt váci püspök
szeretetteljes üdvözletét is átadta beszédében Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főigazgatója. – A szülők valószínűleg azért választották ezt az óvodát, mert a jövőre készítik fel gyermekeiket.
A Jóistenbe vetett hit a közösséget formálja, táplálja és ebben
az óvodában minden korábbi és
jelenlegi óvodavezető, óvodapedagógus a nevelés ügyét szolgálja. Az evangéliumot már a kisgyermekek is ismerjék meg és
váljanak belsővé – fogalmazott
a főigazgató.
A városi katolikus egyház
képviseletében Pali atya, Ecseri Pál atya egyebek mellett méltatta azt a szándékot, amely az
intézmény létrehozását eredményezte.
Az ünnepségen többek között
jelen volt Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi
tanácsnok, és Szabóné Ónodi
Valéria, a DÓHSZK igazgatója.
Az ünnepségre jó ideje készültek a gyerekekkel. A Pitypang csoport műsorában megjelenítette a szegények pártfogójának, Szent Erzsébetnek a
legendáját. A korábbi óvodásokból alakult énekkar, a Szent
Imre templom kórusának tagjai műsorát követően a szülők
és óvodapedagógusok zenei és
ének együttese többek között a
béke napjáról is énekelt.
A megemlékezés zárásaként a
Szent Erzsébet szobor előtt bemutatták az ünnepi tortát, s a
mini tűzijáték csillogó szikráinak látványa közepette a gyermekek elénekelték az ”Ovi indulót”, melynek záró sorai így
hangzottak: „Tíz évesek lettünk,
énekkel dicsérünk, Istenünk,
sok évet ajándékozz nékünk.”
Katona M. István
A szerző felvételei

„Óriás Gyermeknap”
A HŰVÖS IDŐ SEM RIASZTOTTA VISSZA DUNAKESZI GYERMEKES CSALÁDJAIT, HOGY A VÁROSI „ÓRIÁS GYEREKNAPON” ELJÖJJENEK A KATONADOMBRA. ÓRIÁSOK VÁRTÁK A NEBULÓKAT, DE NEM MESEBELIEK, MERT MINDEN VALÓSÁGOS VOLT. DE LEGINKÁBB A JÓKEDV, AZ ÖRÖM VOLT AZ, AMIVEL
AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGAJÁNDÉKOZTA TELEPÜLÉSÜNK KICSI ÉS NAGYOBB GYERMEKEIT.

B

elépve

a

főbejáraton ,

nem

a kitelepült óriás munkagépeket. Néhányra közülük a nap folyamán
felülhettek a gyermekek és elképzelhették
azt, ahogyan egy markológépet működtetnek. Az önkormányzat sátrában megállás nélkül „gyártották” a lufikat, amelyeket a képviselők felváltva osztogattak.
És minden lufi mellé járt egy városi emblémás csokoládé is. Ugyancsak a sátor
mellett volt látható az épülő középiskolákat bemutató makett. Sokan voltak kíváncsiak egész nap, hogy mi is lesz, amikor ez az óriási beruházás elkészül. A kérdésekre a képviselők ugyancsak felváltva
adtak részletes tájékoztatást.
volt nehéz felfedezni

Beljebb haladva az óriás sátortető és
a nagyszínpad is ritkán volt néptelen,
mert a műsorok reggeltől zárásig követték egymást. A program egy lendületes
cheerleader bemutatóval kezdődött, majd
a Görbe Tükör színház invitálta a közönséget egy „Varázslatos utazásra”. Aztán volt többféle ovis tánc, akrobatikus
rock&roll, néptánc. Fellépett a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjaiból
álló REDIT „50+” táncklub, ezúttal közösen a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2.na osztályos tanulóival, akik ezt követően önálló műsort is adtak Péter Henrietta tanárnő betanításában. Különleges produkció
volt a MAMINBABA, ami azt jelentette,
hogy anyukák hordozóban kisbabáikkal,
vagy éppen várandósan latin fitnesz táncot mutattak be. Megcsodálhattuk Szabó
Kíra Vivien légtornász időnként hajmeresztő produkcióját. A sztárfellépő Ha-

lász Judit műsora most is tomboló sikert
aratott, főleg amikor a nézőtéren a gyereksereg együtt énekelte a művésznővel
az immár örökzöldnek számító dalokat.
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője családjával érkezett s a nagyobb gyermekei már „el is tűntek” a forgatagban. Annyit elmondott a képviselő,
hogy nagyon jó látni, mennyi program
várja az ünnepelteket, s ha van egy nap az
évben, amely a gyermekeké, az ez a nap.
Sipos Dávid alpolgármester pedig annak
örült, hogy az idei újdonságok láthatóan
népszerűek voltak.
Aztán sajnos megérkezett az eső, ám a
sátor alatt maradt a közönség és tapsolhatott a Tornádó Hungary TSE és a Musztáng SE akrobatikus táncprodukcióinak,
hogy aztán a műsorfolyamot az ötven
éves fennállását ünneplő Dunakeszi Koncertfúvósok hangversenye zárja Szilágyi
Szabolcs Balázs karmester vezényletével.
A programok sorában kihirdették a
Dunakeszi Rendőrkapitányság „Rendőrség gyerekszemmel” mottójú, óvodásoknak és általános iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményét. A pályázatra 181 pályamunka érkezett és a
győzteseknek Berki Csilla rendőr alezredes asszony, a bűnügyi osztály vezetője
adta át a díjakat. Az ovis kategória győztese Vattamány Fanni volt, az alsó tagozatosok legjobb rajzát Végh Laura Júlia,
a felsősökét Káplár Blanka készítette. A
közönségdíjas rajz készítője Török Marcell lett.
Mindezek mellett mi minden várta
még a gyermekeket? Ismerkedhettek egy
valódi vitorlázó repülővel, „barátkozhattak” az állatsimogatón többek között
a kis nyuszikkal, a törpemalacokkal, a
tyúkokkal, sőt még egy kígyót is megsimogathattak, ha merték. A bátrabbak
a sárkányhajóban evezhettek egy kört a
Dunán.
Népszerű volt a rendőrautó és a
rendőr motorkerékpár. A különböző sátrakban rajzolhattak, festhettek,
gyöngyfűzérezhettek,
ládavasutazhattak, ugráló várazhattak, és ott volt még
a vidám park, az óriáskerék, a családok
ehettek-ihattak a vendéglátó sátrak kínálatából. Egyszóval egy percig sem lehetett unatkozni a több ezernyi gyermekes családnak az idei Óriás Gyermeknapon, melyre bizonyára sokáig emlékeznek majd az „ünnepeltek”.
Katona M. István
A szerző felvételei
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
A Majális és Gyermeknap után
vagyunk, nagyszerű rendezvények szolgálták és szórakoztatták a város lakosságát, elsősorban a gyermekeket, itt a közeli
Katonadombon, és a strandszezon is elkezdődik hamarosan a
Duna-parton, ami újabb lehetőség a kikapcsolódásra. Ez a
rész is tovább épült, szépült, érdemes lesz lesétálni, használni,
élvezni a természet szépségét!
A körzetben jó hírként jelenthetem, megújultak a játszótér
elemek a Barátság úti a Garas
utcai és az Iskola utcai játszótereken, köszönet a tervezőknek, szervezőknek, építőknek!

Sok gyermek örömére szép, új
játékok kerültek kihelyezésre, a
Garas utcaiban még egy új vizes játszórész is kialakításra került! S az Iskola utcai játszótéren
is egy új nagyon jó és élvezetes,
játszóelem került kihelyezésre, melyet már birtokukba is vehettek az ott játszó gyermekek!
Mindezek mellett a közterek és
parkok folyamatos szépítése,
zöldítése eredményeként egyre szebb, üdébb a lakókörnyezetünk! A Városi Köztisztasági
napon személyesen is tehetett,
aki eljött, néhány apró lépést
ez irányba! Örömmel tapasztaltam, hogy kevesebb volt az
eldobott szemét és hulladék,
mint legutóbb, az viszont sajnos szomorú, hogy még mindig kevesen érzik magukénak
ezt a lehetőséget, s igen kis
számú itt élő polgár vett részt a
gyűjtésben aznap! Pedig a legtöbb észrevétel ez ügyben érkezik hozzám, szerintem fontos a személyes példamutatás
is, ezért kéne nagyszámú lakótelepi csapattal mutatni meg,

hogy erre is képesek vagyunk!
Talán majd a következő alkalommal! Több itt élő egyedi kérését is sikerült teljesíteni, ez
mindig örömmel tölt el, s bizakodva állapítom meg a felém
irányuló bizalom növekedését,
hogy sikeresen képviselem közös ügyeinket! Persze voltak és
lesznek is nehezebben kezelhető, megoldható problémák,
vagy olyanok, amit nem lehet
mindenki megelégedettségére
kezelni. Ilyen a parkolók ügye
is. A Tallér utcai négyemeletesek és az iskola közti rész kertészeti és közlekedési problémái
is elém kerültek, ebben nagy
segítségemre vannak állandó partnereim a Polgármesteri
Hivatal illetékesei és a Közüzemi Kft. munkatársai, akik minden ilyen a körzetünket érintő feladatban megbízhatóan
és szakszerűen együttműködve erősítik munkám sikerességét, köszönet érte ezúton is!
Sok pozitív és negatív visszajelzést kapok a közterület felügyelők szigorú működése mi-

RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

A hónap folyamán a tanösvényen
elkészült az erdei mászóvár. Ez a játék lesz a tanösvény záróeleme. Az
interaktív táblák, a családi fotókeret, a rovaros billegő hinták telepítését június hónapban várjuk. A
Kiscsurgó völgyében elkészült egy
fahíd, amely a Kagyló utca magasságában köti össze a völgy két oldalát. A part két oldalán futó két
lépcsősor még nincs teljesen készen. Nagyrészt kitűzésre kerültek viszont a sétautak nyomvona-
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lai, amit mulccsal fognak feltölteni.
Május 19-én csütörtökön tűzeset történt a városi strand melletti ártéri erdőben, a tanösvény közvetlen közelében. Szerencsére hamar érzékelték a tüzet és a tűzoltók is gyorsan a helyszínre értek
és megakadályozták a tűz még nagyobb szétterjedését. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a szokottnál aszályosabb tavasz és a Dunapartra jellemző nyárfák mindent
beborító fehér szöszös termése miatt az aljnövényzet könnyen
lángra kap, valószínűleg egy eldobott cigarettacsikk okozta a tüzet.
Kérek mindenkit, nagyon vigyázzunk, nehogy ismét előforduljon
ez az eset.

Május 21-én szombaton rendeztük meg a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap tavaszi gyűjtőnapját. Az aznap reggeli időjárás néhányakat elbátortalanított
a részvételtől, de a tízórás kezdésre elállt az eső és mintegy tizenöten találkoztunk a révnél és a Duna-parton gyűjtöttük a szemetet.
Egy kisebb csoport a Malomárok
lakóparkban is összejött, akikkel
bejártuk a lakópark két nagy zöld
területét a Dessewffy és az Aulich
utcákban. Köszönet minden önkéntesnek, a hétköznapokban is
vigyázzunk a közterületeinkre!
A hónap során 33 új parkoló készült el a Katonadomb soron a Kiserdő utca és rendezvényterület

att. Meg kell védenem a munkájukat, mert szerintem csak ez
a hozzáállás eredményezi majd
a Lakótelep Szívének harmonikus együttélését, biztonságát!
Sajnos ismét tapasztaltunk rongálást, a Fillér utcai egyik utcanév oszlopot szedték ki és dobták el másutt, felelőtlen vandálok! Ha valaki ilyet le tud fényképezni, nagy segítség lenne az
elkapásukhoz!
Tiszteljenek meg továbbra is
bizalmukkal, véleményükkel, s
tegyük közösen még élhetőbbé szebbé e városrészt!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805
számon, levélben a Garas utca
4. szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Facebookon a Seltenreich József képviselői oldalamon és a
Lakótelep Szíve csoportban is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

között. Ezáltal egységessé vált az
utcakép és növekedett a rendezvényterülethez tartozó parkolóhelyek száma is, így rendezettebbé vált a parkolás ezen a területen. Az új parkolóhelyek dunai oldalán egy 122 méter hosszú, széles
térköves járda is épült, így a Kiserdő utca felől érkezők biztonságosabban közelíthetik meg a Katonadombot. Jelenleg még készül a
strandra levezető megerősített út,
amelyet később sorompóval fogunk lezárni és csak engedéllyel
lehet majd behajtani a víz felé.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
MÁJUSBAN TÖRTÉNTEKRŐL

- Az Óvoda köz közlekedési
anomália megszüntetése érdekében nyújtottam újabb érdeklődésemet. Közel három hónap
elteltével hol tart, illetve milyen
stádiumban van a parkoló építésének engedélyeztetése. Számíthatunk-e rá, hogy a nyár végéig megépülhet a 30 férőhelyes parkoló. A cél, hogy a
szeptember 1-jei nyitásra megoldásra kerüljön a gépjármű
közlekedés /az ingatlan adásvétele, majd a birtokba vétel után
tervezés, geodéziai felmérés,
statika, egyéb szakági felmérések stb. fogják a parkoló kialakítását megelőzni/. A megoldás érdekében a város megvásárolta az Óvoda köz 8. köz-

vetlen szomszédságában lévő
ingatlant, ahol a 724 m2-es területen 30 férőhelyes parkoló
épül. Az ingatlan vásárlását követően írásban kértem, hogy
tájékoztassanak a tervekről és a
munkálatok kezdésének várható időpontjáról. Legutóbbi beadványra Szabó Zsolt osztályvezető úrtól érkezett a válasz,
melyben tájékoztatott, hogy jelenleg is dolgoznak rajta, keresik az optimális magassági vonalvezetést és a statikai kialakítást.
- A Thököly és a Sződi utca
mindkét sarkán, valamint a Sződi és Dugonics utca sarkon a szegélyek süllyesztése megtörtént,
melynek köszönhetően az idősebb korosztály képviselői számára a balesetveszély megszűnt.
A Bajtárs és Thököly sarkon a
helyreállítás kezdetét vette, így
már csak a Bajtárs és Mikszáth
utca két sarkán bejelölt kiemelt

szegélyek cseréje maradt hátra,
mely munkálatokra emlékeztettem az osztály illetékesét
- A Zápolya és a Kálmán utca
sarkon kidöntött „Megállni Tilos”
KRESZ tábla pótlását a Városüzemeltetési Osztály felé jeleztem,
mely pár nappal később kihelyezésre került
- A Kossuth köz végében kidőlt
fa csonkjának elszállítását a közüzemi munkatársainak köszönhetjük.
- Tóth Eszter főkertész as�szonytól a Kölcsey Ferenc Könyvtár előtti terület, valamint a
Nagysándor József és a Mányoki
Ádám tér virágosításának kezdete felől érdeklődtem írásban.
A válasz gyorsan érkezett, melyben a főkertész asszony tájékoztatott, hogy az egynyári növények ültetését várhatóan június
elején végzik el.
- A körzetben 22 címen jelzett
kátyúk helyreállításának munká-

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

Május 21-én lelkes segítőimmel
együtt sikeresen részt vettünk a
17. önkéntes köztisztasági napon.
Óvodás és iskoláskorú gyerekek,
szüleik, nagyszüleik is részt vettek az akcióban, a résztvevők között voltak három és hetven év
közötti segítők, akik szorgosan és
lelkesen segítettek megtisztítani
környezetünket az eldobált hulladékoktól. Több, mint tíz résztvevővel kezdtünk neki a Kosztolányi
Mihály utca feletti kiserdő megtisztításához. Az Önkormányzat
biztosított munkavédelmi kesztyűket, zsákokat és egy konté-

nert is, melybe az összegyűjtött
hulladékokat elhelyeztük. Úgy
terveztük, hogy zöldhulladékot
fogunk gyűjteni, de a területen
olyan nagy mennyiségű egyéb
hulladékot – ócska foteleket, ágymatracokat, műanyag flakonokat
és autógumikat - találtunk, hogy
már azokkal meg tudtuk tölteni a
konténert. Köszönöm mindenkinek, hogy rászánta szabadidejét
és energiáját a hulladékok ös�szegyűjtésére. Felmértük az illegálisan elhelyezett zöldhulladék
mennyiségét is. Megállapítottuk,
hogy több tíz köbméternyi lett
elhelyezve a területen, főként a
Madách Imre utca felőli részen,
melyet gépi aprítás után célszerű
elszállítani.
Nagyszabású gyereknapi rendezvény volt május utolsó hétvégéjén a Katonadombon. Rengeteg játék, kirakodó vásár, étel és
ital, műsorok, koncertek álltak a

kicsik és nagyok rendelkezésére,
akik éltek is a lehetőséggel, megtelt a Katonadomb a szórakozni
vágyókkal. Sajnos történt egy súlyos baleset is az egyik hullámvasúton, többen megsérültek. Mindannyiunk nevében minél előbbi
teljes gyógyulást, jó egészséget
kívánok nekik!
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a májusi képviselő-testületi ülésen szót kértem a Klapka
György utca már most is nagy, de
a jövőben bizonyosan még sokkal
nagyobb forgalmával kapcsolatban. A gimnázium és szakiskola
megnyitása után további jelentős
forgalom növekedés várható az
úton, nem csak a gépjárművek,
hanem a kerékpárral közlekedők
száma is sokkal nagyobb lesz,
mint most. A járda mellett kiépítésre fog kerülni egy kerékpárút,
mely biztonságosabbá teszi a
biciklizők számára a közlekedést,

latait a Penta Kft. alvállalkozója
elkezdte.
- Az Alkotmány utca 41. előtti problémák megoldása végett
újabb érdeklődést nyújtottam be.
Válasz e-mailben tájékoztattak,
hogy a csapadékvizes munkálatok
helyreállítása érdekében jelenleg
beszerzési eljárást folytatnak
- Sokadszori bejelentésre sem
sikerült két címen kijavítani a hibát az Eurovill Kft. munkatársainak. A Rákóczi út 46. és a Fóti út
elején lévő üzletsorok előtt már
hosszú ideje nincs világítás. A negyedik kiszállásra végül sikerült a
Rákóczi út 46. előtt helyreállítani a közvilágítást, de a Fóti út elején továbbra sem ég a lámpa. Így
hát nem maradt más hátra, minthogy újra jelezzem a Fóti úti hiba
megszüntetésének kérelmét.

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője
de az engem megkereső lakótársak és az én véleményem szerint
is további védelemre lesz szükség mind a kerékpárral közlekedők, mind a gyalogosok számára.
A biztonság fokozása érdekében
kértem Polgármester urat, hogy
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az úttest és a járda
közé, az iskolák építésének befejezése és átadása időpontjáig kerüljön kiépítésre szalagkorlát.

Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a továbbiakban is javaslataikkal, észrevételeikkel, kéréseikkel elérhetőségeimen.
Telefon: 06 20 336 9294
E-mail:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Most is sok dolog történt a májusi
hónapban a körzetünkben. Először
is, a város egyik legaktívabb közössége, a Természetesen Dunakesziért
Alapítvány, szervezésében egy kétnapos fantasztikus családi egészségnapot tartottak a körzetünkben a
repülőtéren.
Kiépítették az új kerítést az
Alagligeti játszótér köré. Elkezdték a
közterületi zöld munkákat, fűkaszálás, favágás.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Alosztályával elkezdtük a lakóparkokon belüli
sebességmérő helyszínek megvizsgálását, mert már sajnos ezeken a
pár 10 vagy maximum 100 méteres
szakaszokon is vannak olyan lakótársaink, akik veszélyeztetik az ott
lakók biztonságát a nagy sebességű
közlekedésükkel. Egy egyelőre még
ismeretlen lakótársunk a Fóti úttal
párhuzamos kerékpárúton jogosulatlanul, illegálisan sárga háromszögeket pingált fel a kerékpárutat
keresztező utcák elé. Ezáltal ez elsőbbség adás megváltozására utaló jelzéseket alakított ki. Ami bűncselekmény! Az illegális jelzéseket
megszüntettem.

Hatalmas siker volt az immár 5.
alkalommal megrendezett LEGO kiállítás a VOKE József Attila Művelődési Központban. Köszönöm minden
látogatónknak, hogy eljött és remélem fantasztikus élményekkel gazdagon tértek haza.
Az Alagligeti lakóparkok közötti
erdősávban az ott lakó gyerekek,
az erdőben talált dolgokból, építettek egy BogárHotelt, valamint a nagyobb gyerekek a játszótér mögötti
részén egy igazi fiús bunkert, bázist
alakítottak ki. Kérem, hogy vigyázzunk a gyerekek által épített dolgokra, mert fontos hogyan kreativitásuk
fejlődjön, főleg a természetben.
Közel 2 hónap után, végre sikeresen megjavította az ELMŰ a Repülőtéri × Fóti úti kőrforgalomban lévő
gyalogátkelő melletti kandeláberen
a közvilágítást. Köszönöm minden
résztvevőnek, de Belovárecz Tamásnak és Tóth Lorándnak kiemelten,
hogy a városi köztisztasági napon
ismét tisztábbá tehettük a körzetünket, valamint Nyíri Márton alpolgármesternek, hogy immár több mint
10 éve megszerzi ezt a programot.
Apróság: Az Illyés Gyula utcai
körforgalomban az ott lakók sajnos
folyamatosan szabálytalan helyszínen, módon és mennyiségben
helyezik ki a saját ingatlanjukról a
zöldhulladékot!

A Faludi János utcában a Penta Kft.
garanciában javította a körforgalomi csatorna fedelet. A Bayer Emil
utcában a lakóparkot besoroló közlekedési táblát egy ismeretlen autós
kidöntötte, javítani fogjuk. Az Illyés
Gyula utca 10. szám alatti lakók gyönyörűen kitakarították a társasház és
a Repülőtéri út közötti erdősávot. A
kitermelt zöld hulladékot szabályos
módon kihelyezték, a Közüzemi Kft.
kollégái pedig elvitték. Köszönjük
minden résztvevőnek, szép, tiszta és
rendezett lett a terület.
A Janek Géza utca sarkán a járdát
anno hibásan építette meg a társasház kivitelezője, javítani fogjuk. Az
országosan is kiemelkedő eredmén�nyel végző első német nemzetiségi
évfolyamot egy csodálatos műsorral
búcsúztatták a Fazekas Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói. Köszönjük.
Bármilyen kéréssel keressenek
bátran az alábbi elérhetőségeimen: telefonon a 06-20-429-10-33as számon. E-mailben a dunakeszi.
petho@gmail.com címen, vagy a
Facebookon a: Dunakeszi 8vk. Pethő
Krisztián képviselő online fogadóóra
címen.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó
épületének felújítása a terveknek megfelelő ütemben zajlik. Dunakeszi egyik legrégeb-
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bi épületének, a Szent Mihály
Plébániának a felújítására kerül sor. A tető elkészült, a cserepek, a külső nyílászárók a helyükre kerültek. A külső homlokzat színezése is megtörtént.
Jelenleg a lábazati kőburkolati
munkák zajlanak. A felújítás során az egyik fő szempont, hogy
az épület külső és belső struktúrájában az eredeti formák jelenjenek meg.

Lányi park felújítása
Elkezdődött a gyártelepi városrész egyik leghangulatosabb
részének a Lányi Ferenc parknak a felújítása. A tervek szerint a több ütemben történő
munkálatok során bővül a játszótéri eszközök száma. Az új
játszótéri elemek közül az első
már beépítésre került, a második elem beépítése a napokban
várható.

Eszterlánc Óvoda játszóudvarai
Elkészült az Eszterlánc Óvoda új
udvari játszóeszközeinek telepítése, valamint a meglévők felújítása. Az új játszóeszközökön túl
napvitorlás árnyékolók kerültek
a homokozók fölé. Párakapuk beépítésével a nyári hőségben hűsölhetnek itt a gyerekek.
Műszaki gyűjtemény kialakítása
Megnyílt a különleges műszaki gyűjtemény a nagyközönség
számára, mely az elköltöztetett
okmányiroda épület belső tereiben került kialakításra.

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT ALAGI, ALSÓI, MAJORI ÉS TŐZEGTAVI LAKÓTÁRSAIM!

Most is sok dolog történt a májusi hónapban a körzetünkben. Először is, a
város egyik legaktívabb közössége, a
Természetesen Dunakesziért Alapítvány, szervezésében egy kétnapos
fantasztikus családi egészségnapot
tartottak a körzetünkben a repülőtéren.
Kiépítették az új kerítést az
Alagligeti játszótér köré. Elkezdték a
közterületi zöld munkákat, fűkaszálás, favágás.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Alosztályával elkezdtük a lakóparkokon belüli
sebességmérő helyszínek megvizsgálását, mert már sajnos ezeken a
pár 10 vagy maximum 100 méteres
szakaszokon is vannak olyan lakótársaink, akik veszélyeztetik az ott lakók
biztonságát a nagy sebességű közlekedésükkel. Egy egyelőre még ismeretlen lakótársunk a Fóti úttal párhuzamos kerékpárúton jogosulatlanul,
illegálisan sárga háromszögeket
pingált fel a kerékpárutat keresztező
utcák elé. Ezáltal ez elsőbbség adás

Felújítási munkálatok
a zeneiskolában
A Farkas Ferenc Zeneiskola épületében
részleges felújítási munkálatok kezdődtek. A felújítás során az emeleti nagyterem és annak előtere újul meg. A tervek
szerint ez a terület többfunkciós lesz. A
zeneiskolai koncertek mellett, házasságkötések megtartására is lesz lehetőség.
Tavaszi munkálatok a körzetben
A tavasz beköszöntével megkezdődött a zöld felületek karbantartása.
Az időjárástól függően folyamatban
vannak az útjavítások, valamint a fa-

megváltozására utaló jelzéseket alakított ki. Ami bűncselekmény! Az illegális jelzéseket megszüntettem.
Hatalmas siker volt az immár 5. alkalommal megrendezett LEGO kiállítás a VOKE József Attila Művelődési
Központban. Köszönöm minden látogatónknak, hogy eljött és remélem
fantasztikus élményekkel gazdagon
tértek haza.
Az Alagligeti lakóparkok közötti
erdősávban az ott lakó gyerekek, az
erdőben talált dolgokból, építettek
egy BogárHotelt, valamint a nagyobb
gyerekek a játszótér mögötti részén
egy igazi fiús bunkert, bázist alakítottak ki. Kérem, hogy vigyázzunk a
gyerekek által épített dolgokra, mert
fontos hogyan kreativitásuk fejlődjön, főleg a természetben.
Közel 2 hónap után, végre sikeresen megjavította az ELMŰ a Repülőtéri × Fóti úti kőrforgalomban lévő
gyalogátkelő melletti kandeláberen
a közvilágítást. Köszönöm minden
résztvevőnek, de Belovárecz Tamásnak és Tóth Lorándnak kiemelten,
hogy a városi köztisztasági napon ismét tisztábbá tehettük a körzetünket,
valamint Nyíri Márton alpolgármesternek, hogy immár több mint 10 éve
megszerzi ezt a programot.
Apróság: Az Illyés Gyula utcai körforgalomban az ott lakók sajnos folyamatosan szabálytalan helyszínen,
módon és mennyiségben helyezik ki

a saját ingatlanjukról a zöldhulladékot!
A Faludi János utcában a Penta
Kft. garanciában javította a körforgalomi csatorna fedelet. A Bayer Emil
utcában a lakóparkot besoroló közlekedési táblát egy ismeretlen autós
kidöntötte, javítani fogjuk. Az Illyés
Gyula utca 10. szám alatti lakók gyönyörűen kitakarították a társasház és
a Repülőtéri út közötti erdősávot. A
kitermelt zöld hulladékot szabályos
módon kihelyezték, a Közüzemi Kft.
kollégái pedig elvitték. Köszönjük
minden résztvevőnek, szép, tiszta és
rendezett lett a terület.
A Janek Géza utca sarkán a járdát
anno hibásan építette meg a társasház kivitelezője, javítani fogjuk. Az
országosan is kiemelkedő eredmén�nyel végző első német nemzetiségi
évfolyamot egy csodálatos műsorral
búcsúztatták a Fazekas Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola tanulói. Köszönjük.
Bármilyen kéréssel keressenek bátran az alábbi elérhetőségeimen: telefonon a 06-20-429-10-33-as számon.
E-mailben a dunakeszi.petho@gmail.
com címen, vagy a Facebookon a: Dunakeszi 8vk. Pethő Krisztián képviselő
online fogadóóra címen.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

ültetési program. Akik év közben jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit a kapacitás
függvényében hajtják végre az Önkormányzat által megbízott szakemberek. A faültetéssel kapcsolatban
az Önök feladata csupán annyi lesz,
hogy az igényeikkel együtt vállalják
az ültetett fák gondozását, amelyre
ezúton is kérem Önöket. A korábban
bejelentett úthibák is javításra kerültek. Az úthibák javítása a bejelentést követően folyamatosan történik,
ezért arra kérem kedves lakótársakat,
hogy jelezzék számomra a lenti elérhetőségemen.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék
fel oldalamat a Facebookon is, ahol folyamatos, naprakész információkkal
igyekszem szolgálni az egész várost
és a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Nagy érdeklődés övezte a legutóbbi önkéntes köztisztasági napot városszerte. Ezúttal
is köszönöm mindazon alagi
lakosnak, aki csatlakozott kis
csoportunkhoz, hogy megtisztítsuk a Szabadság teret és környékét. Juhász Ádám Dunakeszi
Alag városrész alpolgármesteri
megbízott vezetésével több
zsák szemetet szedtek össze az
önkéntesek, és ezúttal is több
iskolás gyermek vett részt az
akcióban a körzetünkben. Egyegy ilyen alkalom kiváló edukációs céllal is szolgál, hogy a jövő

generációja segítsen a környezetünk rendben tartásában. Köszönöm Nyíri Márton alpolgármester úrnak, hogy már több
mint 10 éve rendületlenül életben tartja ezt a hagyományt, és
a segítőket eszközökkel és frissítővel is ellátja.
Sajnos még múlt hónap elején tűzeset történt egy Magyar
utcai házban, de szerencsére
személyi sérülés nem történt,
azonban az ingatlan tulajdonosát a biztonság kedvéért megfigyelésre kórházba vitték. A tűz
egy, a konyhában levő mobil
tűzhelyről terjedt át a mellette
levő újságpapírokra. Köszönöm
a tűzoltók önfeláldozó munkáját, és gyorsaságukat, hogy időben a helyszínre érkeztek.
Alagi vállalkozás is csatlakozott a Dunakeszi Kártya elfogadóhelyek sorába, az Erkel

Ferenc utcában található Hunpohár üzlet 5% kedvezményt
biztosít a nem akciós termékek
vásárlása esetén a kártyabirtokosoknak. Az üzlet hétköznaponként 08.00-16:00 óra között
tart nyitva.
Dióssi Csaba polgármester
levélben köszöntötte és városi
ajándékcsomaggal jutalmazta
meg mindazokat, akik különdíjas helyezést értek el a XII.
Nógrádi Attila Sakk emlékversenyen. Ezúton is gratulálok a versenyzőknek és a szervezőknek,
id. Nógrádi Józsefnek és Solymosi Lászlónak, a Pest Megyei
Sakkszövetség Tiszteletbeli elnökének és egyben Dunakeszi
díszpolgárának a népszerű és
sikeres programért, amellyel
már 2009 óta öregbítik a város
jó hírnevét. A verseny célja az
amatőr sakksport fejlődésének

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Új vezető lépett a minap a Dunakeszi Rendőrkapitányság élére
Farkas Imre rendőr ezredes személyében. Tóth Csaba rendőrkapitány 10 évig irányította és felügyelte a városunk és szomszédos településeink biztonságáért
dolgozó egyenruhások munkáját
oly sikerrel, hogy ez évtized alatt
Dunakeszin harmadára csökkent
a bűncselekmények és duplájára
nőtt a felderítések száma. Személyének és együttműködésének
köszönhetően jó és szoros partneri kapcsolat alakult ki az Önkormányzat és a Rendőrség között. Június 1-től rendelkezési állományba vonult. Egy korábbi be-
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szélgetéskor elmondta, nagyon
várja már, hogy unokájával végre
több időt tölthessen el. Ehhez kívánok neki minden jót és egészséget!
A május mindig az esőtől híres, ebből az elmúlt napokban
néhányszor a körzetünkbe is jutott bőven. A tavaly nyáron átadott csapadékcsatorna ezúttal
is jól vizsgázott, a rendszernek köszönhetően már nem áznak a házak a Toldi lakóparkban, a csővezeték egyenesen a Dunáig szállítja az esővizet. A tóvárosi, Kassa
utcai csapadékcsatorna is beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
fennakadás nélkül vezette el az
esővizet.
Hagyományteremtő céllal rendezte meg május első hétvégéjén
a tóvárosi székhelyű Természetesen Dunakesziért Egyesület a Családokkal a családokért elnevezésű rendezvényt a repülőtéren.
Az egészségnapok keretein belül
a testi és a lelki egészség megőr-

zését, a mozgás fontosságát és a
család összetartó erejét hangsúlyozták mindazok az előadások,
amelyeken az érdeklődők térítésmentesen vehettek részt. Köszönöm Rácz Emese, az egyesület elnökének megtisztelő felkérését a
záróbeszéd megtartására.
Több kisgyermek is részt vett a
legutóbbi önkéntes köztisztasági napon, amikor ismét megtisztítottuk a tóvárosi játszóteret és
környékét. Köszönöm nekik is és
szüleiknek is, hogy segítettek a
szemétszedési akcióban. Örömmel tapasztaltuk, hogy kevesebb
volt az eldobott szemét, mint korábban, viszont annak is nagy részét a cigarettacsikkek tették ki.
A kisgyermekekre való tekintettel ezúton is megkérek mindenkit, használja a kihelyezett köztéri
szemeteseket, nem kellemes a fűből, bokrok alól egyesével szedegetni az eldobott végeket.
Hétvégén pedig ismét városi
rendezvényre hívom Önöket, jú-

erősítése, érdemes figyelni a kiírásokat, jövőre következik a 13.
megmérettetés, amelyre tavasz
elején várják majd a jelentkezéseket.
Néhány hete adtunk hírt arról, hogy a Munkácsy Mihály utcában 3 helyen megsüllyedt az
útburkolat. Értesítettük a Városüzemeltetési Osztályt, akik még
ebben a hónapban elhárítják a
problémát.
Várjuk Önöket programjainkon!
Kérdéseikkel és észrevételeikkel továbbra is keressenek bizalommal!

Erdész Zoltán
alpolgármester
10. sz. választókerület
képviselője
Juhász Ádám
Dunakeszi Alag városrész
alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu
+36 70 797 9054
nius 11-12-én rendezzük meg a
Dunakeszi Repülőnap- és Veteránjármű Találkozót a repülőtéren, ahol idén is képviselteti magát a Magyar Honvédség. Látványos légi, valamint földi statikus
és dinamikus bemutatókra számíthatnak a rendezvényre kilátogatók. Biztatom Önöket, váltsák ki a Dunakeszi Kártyát, mert
a „klubtagoknak” ingyenes a belépés egész hétvégén. A szombat esti hangulatról a Retro Rádió gondoskodik, mert városunkba érkezik a roadshow-juk,
a Fergeteg Party a 80-as, 90-es
évek sztárjaival. Részletekért keressék a www.dunakeszi.hu honlapot a Dunakeszi Programiroda
Facebook oldalát.
Elérhetőségeim:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:


Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. választókerület képviselője

ÚJRA FÉNYKORÁT ÉLI
A DUNAKESZI REPÜLŐTÉR
MÁJUS 21-ÉN ZÁRULT A II. DUNAKESZI VITORLÁZÓREPÜLŐ BAJNOKSÁG,
MELYNEK BÁZISA, A FEL- ÉS LESZÁLLÓ HELYSZÍNE AZ ÚJRA FÉNYKORÁT ÉLŐ
VÁROSI REPÜLŐTÉR VOLT. AZ IDEI VERSENYEN 35 PILÓTA EMELKEDETT
A MAGASBA, HOGY A NÉGY VERSENYNAPON A LEHETŐ LEGJOBB EREDMÉNYT
ELÉRVE MEGSZEREZZE A GYŐZELMET AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON.
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE, DIÓSSI CSABA DUNAKESZI POLGÁRMESTERE
ÖRÖMÉT FEJEZTE KI A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉN, HOGY A VERSENY
ELINDÍTÁSÁVAL HAGYOMÁNYT TEREMTETTEK, AMELY A VERSENYZŐ
PILÓTÁK MELLETT ÚJRA NÉPSZERŰ A LAKOSSÁG KÖRÉBEN IS.

P

Malév Rea bajnokság
versenyigazgatója színvonalasnak értékelte a versenyt, melyet két kategóriában rendeztek meg
az Opitz Repülőklubbal közösen.
Mint megtudtuk, három pilóta
először indult versenyen, akiket különdíjjal jutalmaztak a rendezők.
– A győztes pilóták mellett különdíjjal ismertük el a legnagyobb átlagsebességet elérő versenyzőket,
akik egykori klubtársunk, Cselőtei
József emlékére alapított díjat vehették át. Ezt a rangos elismerést Bauer János és Bánki Péter érdemelte ki
a teljesítményével. A két kategória
győztese: Mayer Tamás (Malév Repülőklub), aki 21 versenyzőt megelőzve végzett az első helyen, míg a
másik osztály nyertese Bánki Péter
(MÁV Repülőklub), aki 12 versenyzőt legyőzve nyerte meg a bajnokságot – ismertette az eredményeket
Pollermann Judit, aki hozzátette: A
polgármester úrhoz hasonlóan mi is
azt szeretnénk, hogy a szép hagyományt folytatva, a Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokságot a következő
években is megrendezhessük, amely
egyébként több újdonsággal is szolollermann

Judit,

pülőklub elnöke,

a

Sipos Dávid, Tuzson Bence, Pollermann Judit, Fényi István
gált a versenyzők számára, amit elismeréssel fogadtak.
– Tavaly a koronavírus-járvány
elleni hatékony védekezés érdekében számos szempontot figyelembe véve tudtuk megrendezni a versenyt. Idén már sokkal könnyebb
helyzetben voltunk, ami megmutatkozott a versenyzők számában is,
akik nagy elismeréssel nyugtázták,
hogy online és élőben is tájékoztattuk őket. A klubhelyiségünkben pedig kivetítőn is nyomon lehetett követni a versenyzők pozícióját, hogy
hol repülnek. Egy program segítségével a dunakeszi lakosok a saját otthonaikban kísérhették figyelemmel
a verseny alakulását. Jó megtapasztalni, hogy újra fénykorát éli a repülőtér. Terveink szerint jövőre már
nemzetközi versenyként rendezzük
meg a III. Dunakeszi Vitorlázóre-

pülő Bajnokságot – vázolta fel a jövőt Pollermann Judit, a Malév Repülőklub elnöke, aki köszönetét fejezte ki a verseny fővédnökének, Dióssi
Csaba polgármesternek, Dunakeszi
Város Önkormányzatának és mindazoknak, akik hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez.
(Vetési)
Fotó: Kolos Ferenc
és Malév Repülőklub
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Nyíri Márton immár
tíz éve szervezi az önkéntes
köztisztasági napot

Zápor után, de már napsütésben
zajlott a tavaszi köztisztasági nap
2022. MÁJUS 21-ÉN, SZOMBATON, A VÁROS 18 PONTJA TISZTULT MEG A DUNAKESZI
ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAP KERETÉBEN. A REGGELI ZÁPOR SZERENCSÉRE HAMAR
ELVONULT, ÍGY FÉNYES NAPSÜTÉSBEN GYÜLEKEZTEK A CSAPATOK. MEGTISZTULT A
GYÁRTELEPI ÁLLOMÁS KÖRNYÉKE, A KÖRÖND, A KRISZTUS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖRNYÉKE, A FENYŐ- ÉS ALAGLIGET LAKÓPARKOK, A DUNA-PART, A TÓVÁROS
LAKÓPARK, A TOLDI DOMBLIGET, A RÁKÓCZI ÚT VÉGE, A MALOMÁROK LAKÓPARK, A
LAKÓTELEP EGYES RÉSZEI, AZ ALMÁS UTCA KÖRNYÉKE, A VÉDETT CSIKÓFARKAS ÉLŐHELY, A SZABADSÁG TÉR ÉS A PIROS ÓVODA KÖRNYÉKE, A TŐZEGTAVAK KÖRNYÉKE,
A KOSZTOLÁNYI UTCA MÖGÖTTI KISERDŐ, ÉS A FŐ ÚT-DUNA-PART KÖZÖTTI RÉSZ A
VÍZMŰ BEKÖTŐ ÚT KÖRNYÉKÉN.

A

239 ÖNKÉNTES közel ugyanennyi zsákot töltött meg, és több
helyen deponálták az
összegyűjtött hulladékot, amit
a Közüzemi Kft. munkatársai szállítanak el. Az akcióban
részt vettek magánszemélyek,
civil szervezetek, baráti körök,
sportszakosztályok,
önkormányzati képviselők, politikai
közösségek.
Segítségünkre voltak: Karancsi Ildikó és családja, Móricz Anna és családja, Nemes
Péter és családja, László Erzsébet, Dr. Benkovics Boglárka, Pethő Krisztián képviselő
és csapata, a Fenyő Lakópark
közössége, Vér Imre és lovas
tanítványai, Mócsy Anita és
családja, Tóth Lóránd, Mácsai
Norbert, ifj. Kolcsár István,
Szabó József képviselő, Dávid Tímea és családja, György
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László, Bilinszky Ferenc képviselő és csapata, Garay Márton és családja, Csoma Attila
képviselő és a Révdűlő csapata, a Malomárok Lakópark csapata, Márton Györgyi és családja, Holczer-Kancsár Edina, Kovács Ildikó és családja, a
Nyugdíjas Kiránduló Klub Antal Ilona vezetésével, Balogh
Beatrix és párja, Zorván László és a Krisztus Király Általános Iskola csapata, Sipos Dávid alpolgármester és Bartók
Mária csapata, Seltenreich József és Kárpáti Zoltán lakótelepi képviselők, Nagy Bandor és
a korfball csapat, Juhász Ádám
alpolgármesteri megbízott és
csapata, Nyúl Szandra, Markuj
Viktória és az Auchan csapata, a Fidesz városi aktivistái, a
Mi Hazánk dunakeszi szimpatizánsai, a Börzsöny Alapítvány csapata, Busa Andrea és

Közlemény a biológiai
szúnyoggyérítés lehetőségeiről
AZ ALÁBBI KÖZLEMÉNYBEN TÁJÉKOZTATOM DUNAKESZI LAKOSSÁGÁT A BIOLÓGIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL. A BIOLÓGIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS OLYAN MEGOLDÁS, AMELY KIZÁRÓLAG BIOLÓGIAI HATÓANYAGGAL – SZÚNYOGLÁRVÁT ELPUSZTÍTÓ BAKTÉRIUM
FEHÉRJÉJÉVEL – CSÖKKENTHETI A SZÚNYOGOK SZÁMÁT. A BIOLÓGIAI GYÉRÍTÉS AZONBAN NEM ALKALMAZHATÓ MINDENHOL, ÉS MELLETTE KIEGÉSZÍTŐ KÉMIAI GYÉRÍTÉSRE IS SZÜKSÉG LEHET.

D
csapata, Tóth Zsolt és családja,
Lőw Linda és családja, Szente
Ildikó és családja, Erdész Bence, Kánai Zsuzsa és családja, Belovárecz Tamás, Bocskay
Zsuzsa, és mindazok, akik
egy-egy csapathoz csatlakoztak. Köszönjük az eszközök
beszerzését Hajnal Zoltánnak.
A köztisztasági napot eszközökkel támogatta az Auchan, a
Spar és Dunakeszi Város Önkormányzata. Köszönjük valamennyi önkéntes lakótársunknak a munkáját, támogatóinknak a támogatást!
Kérjük egyúttal lakótársainkat, hogy Dunakeszi tisztaságára vigyázzanak, használják
az utcai gyűjtőedényeket, és éljenek az ÖKO-udvar adta lehetőségekkel is!
Tisztelettel:
Nyíri Márton,
alpolgármester

unakeszi Város Ö nkormányzata jelenleg
vizsgálja annak lehetőségét, hogy Dunakeszin belül hol lehet alkalmazni a biológiai
gyérítést. A hatóanyag kijuttatását azonban
meg kell hogy előzze a célterületek szakszerű feltérképezése, az előforduló szúnyogfajok laboratóriumi vizsgálata. A hatékony biológiai gyérítés
bevezetése tehát akár több évig tartó, gondos előkészítő munkát követel meg. A biológiai gyérítés tehát nem egyik napról a
másikra bevezethető, mindent megoldó
„csodaszer”, még akkor sem, ha az ezzel
foglalkozó cégek egy része természetesen
ezt hirdeti, félrevezetve ezzel a megrendelőket és a lakosságot.
Az önkormányzat ugyanakkor azt is szem előtt
tartja, hogy az országos szúnyoggyérítési program
keretében végeznek-e már előzetes felmérő munkát, és tervezik-e központilag bevezetni a biológiai
gyérítést, ott, ahol ez lehetséges. Hiszen már maga
a célterület felmérés is komoly költség, nem mindegy, hogy ez központi költségvetésből, vagy önkormányzati pénzből történik. Az önkormányzatunk
célja, hogy ne legyen párhuzamos munkavégzés és
párhuzamos finanszírozás, ezért folyamatosan tájékozódunk az országos szúnyoggyérítési program
állásáról.
Az önkormányzat részéről az alábbi lépések történtek eddig:
1. A képviselő-testület határozatot fogadott el az
alábbi szöveggel:
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete egyetért azzal a törekvéssel, hogy a kémiai szúnyoggyérítést a későbbiekben minél nagyobb arányban váltsa ki a biológiai szúnyoggyérítés. Ennek érdekében
– megbízza a társadalmi megbízatású alpolgármestert, hogy félévi rendszerességgel tájékozódjon
a szúnyoggyérítés állapotának, lehetőségeinek ügyében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál
– tartsa a kapcsolatot a régiónkban
szúnyoggyérítésben érdekelt, ebben aktivitást mutató civil szervezetekkel.
A Képviselő-testület megbízza a pályázati ügyintézőt a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos pályázati lehetőségek folyamatos figyelésével.
2. A képviselő-testület nevében a környező településekkel együtt levélben kerestük meg az országos
szúnyoggyérítési program szervezőit, hogy a Dunakanyar települései jelezzék elkötelezettségüket a fokozatos, szakmailag megalapozott, költséghatékony
(lehetőleg központi forrásból finanszírozott) biológiai szúnyoggyérítés bevezetésére ott ahol ez lehetséges, és ahol nagy hatékonyság várható.
Jelenleg tehát itt tartunk, nem előrébb és nem
hátrébb. Mindezeket a lakosság korrekt tájékoztatása miatt írtam le, mert amennyiben a későbbiekben sikerül legalább részben átállnunk a biológiai
szúnyoggyérítésre, ahhoz a lakosság együttműködésére is szükség lesz.
Tisztelettel:
Nyíri Márton, alpolgármester
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Zajlik a strandfejlesztés V. üteme
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK TERVEZTE MEG AZT A TAKTILIS VEZETŐSÁVOT, AMELLYEL A DUNAKESZI
SZABADSTRAND MENTÉN TALÁLHATÓ
SZILÁRD JÁRÓFELÜLETEK A HÓNAP KÖZEPÉN KIEGÉSZÜLNEK.

A gyepfelület
felújítása már elkezdődött,
amelynek folyamatos vízellátásáért
öntözőrendszert építenek ki

szilárd burkolat bővítésével a strand területén üzemelő büfék bejárata is elérhető lesz az új taktilis vezetősáv
segítségével. Június végéig befejeződik a Dunakeszi Duna
Szabadstrand Fejlesztése című
pályázati projekt, a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program V. üteme. A sikeres pályázatnak köszönhetően 29,93
millió forint állami támogatásból Dunakeszi Város Önkormányzata megteremti a víziés sporteszközök bérlésének
lehetőségét, amelyekhez mentőmellényt is biztosít, biztonsági kamerákat és kerékpáros
szervízoszlopot telepít a strand
területére, valamint fejlesztik a zöldfelületet. A gyepfelület felújítása már elkezdődött,
amelynek folyamatos vízellátásáért öntözőrendszert építenek ki.
A vízi- és pihenőeszközök
között megtalálhatóak lesznek
kajakok, kenuk, SUP-ok és napozóágyak is.
Dunakeszi Város Önkormányzata a fenti feladatokra a korábbiakhoz hasonlóan
100%-os támogatást nyert. A
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program részeként valósult meg többek között a mosdó, a három napozóstég, a turisztikai táblák, a strandszéf,
padok, a szelektív hulladékgyűjtők is. A mostani fejlesztéssel még interaktívabbá válik
a dunakeszi szabadstrand.
Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

ÚJ PARKOLÓK ÉPÜLTEK A KATONADOMBON
HARMINCHÁROM ÚJ PARKOLÓT ÉPÍTTETETT AZ ÖNKORMÁNYZAT A KATONADOMB SORON A
KISERDŐ UTCA ÉS RENDEZVÉNYTERÜLET KÖZÖTT, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN A TERÜLET RENDEZETTEBBÉ VÁLT ÉS JELENTŐSEN MEGNŐTT A PARKOLÓHELYEK SZÁMA IS.
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A

z új parkolóhelyek dunai
oldalán 122 méter hos�szú, széles térköves járda is
épült, így a Kiserdő utca felől érkezők biztonságosabban közelíthetik meg a Katonadombot. Jelenleg még épül
a strandra levezető, megerősített út, amelyet később sorompóval látnak el és csak
engedéllyel hajthatnak be az
áruszállító autók.
Az új parkoló mellett facsemetéket is ültetett az önkormányzat, melyeket folyamatosan öntöznek a Közüzemi
Kft. munkatársai.
Fotó: KesziPress

MÁJUS 31-ÉN SOK MÓKÁVAL, JÁTÉKKAL,
PROGRAMMAL FŰSZEREZETT VIDÁM CSALÁDI
NAPOT TARTOTT A VENI VIDI VICI ALAPÍTVÁNY A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN. A SZERVEZET MÁR NÉGY ÉVE
MŰKÖDIK HATÉKONYAN, A SZÜLŐK, A TÁMOGATÓK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS GONDOSKODÁSÁBAN A HALMOZOTTAN SÉRÜLT
GYEREKEKÉRT.

VENI VIDI VICI
ALAPÍTVÁNY
CSALÁDI NAPJA

Hegedűs-Gyenge Hajnalka

A

Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola nemcsak az épületet biztosítja,
hanem az együttműködésük
különlegessége, hogy az iskolás gyerekek
együtt tölthetik szüneteiket, szabad idejüket a halmozottan sérült gyerekekkel.
Nagyobb ezáltal az elfogadási hajlandóság, amit külön köszönünk a városnak,
mert a sok támogató, magán ember, város vezetés, Dióssi Csaba polgármester
úr, valamint Tuzson Bence országgyűlési képviselő személyében is mindig támogatókra lelünk. Az egész város nyitott
ránk, mindig pozitívan nyilatkoznak
nem csak a Veni Vidi Vici Alapítványról, hanem a halmozottan sérült gyerekekről is – nyilatkozta Hegedűs-Gyenge
Hajnalka, az alapítvány egyik alapítója.
Az alapítvány célja – kis lépésekben

ugyan –, de mind az alapítvány, mind
a sérült gyerekek saját fejlődési életgörbéjét megalkotni, amelynek mozgatója
a segítségnyújtás. Az önálló életre nevelés, az iskola befejezése, munkahely keresése, munka biztosítása a megváltozott
képességűek számára. A legfontosabb,
hogy ezeknek az embereknek is legyen
életcéljuk, a családjuk mellett is legyen
életük, amennyire csak lehet, önállókká tudjanak válni. A Veni Vidi Vici jövőbeli víziója, hogy egy apartmanhálózat
is megvalósuljon, ahol valódi életteret
tudnak biztosítani számukra, az igények
szerinti támogatás mellett.
A rendezvényen Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő elmondta, hogy 5 gyerek édesapjaként sok mindent átélt a gyermekneveléssel kapcsolatban, de tudja, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelő szülőknek
sok szokatlan élethelyezettel kell szembenéznie. A Veni Vidi Vici Alapítvány
hiánypótló munkájával elhozza ezt az
önzetlen segítséget a gyermekeknek –
mondta az országgyűlési képviselő, aki
kijelentette: minden tőle telhető segítséget meg fog adni, amire az alapítványnak szüksége van.
Dióssi Csaba polgármester, fővédnökként elmondta, hogy máig tisztán él benne a Veni Vidi Vici két alapítójával az
első találkozás. „Olyan elkötelezettek
voltak, hogy azt éreztem, muszáj melléjük állni. Azt láttam, ők egy új szintet
képviselnek, a maximumot akarják ki-

hozni a sérült gyermekek élethelyzetéből. Fáklyaként járva példát mutatnak
mindannyiunk számára.”
Jelenleg négy gyerek tanul az iskolában, akiket szakképzett pedagógusok
fejlesztenek, az intézmény adottságai
(humán erőforrás, eszköz igény) 6 gyerek befogadására alkalmas. A közeli tervekben három osztálynyira szeretnék
bővíteni az intézményt, jelenleg ennek
megvalósításán dolgozik az alapítvány.
Havasi Melinda
Fotó: KesziPress

Tuzson Bencének
Puskás Balázs
mutatta be
az alapítvány
tevékenységét
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Dunakeszi szemmel
HARMINC ÉV MÖGÖTTÜK,
A VILÁG ELŐTTÜK
TÖBB ÉVE TART SZAKMAI FELKÉSZÍTŐ ELŐADÁSOKAT A VERSENYTENISZ VILÁGÁBAN BOGYÓ TAMÁS, A
NEXON DUNAKESZI TENISZKLUB ELNÖKE ÉS VEZETŐEDZŐJE, AKI JÚLIUSBAN, WIMBLEDONBAN OKTAT
MAJD MINTEGY 350 NEMZETKÖZI EDZŐT.
- Sokat tartózkodik külföldön, járja a világot a szakmai hozzáértését
keresik a nemzetközi teniszklubok.
Úgy értesültünk, a következő állomás
Wimbledon, a tenisz fő bázisa. Mikor
és mire várják Önt pontosan Wimbledonban?
- 2016 óta lehetek aktív részese a nemzetközi előadásoknak, és büszkén mondhatom, hogy egyetlen magyarként rendszeresen, éves szinten 10-15 előadást tartok Amerikában, Angliában és Európa
több nagy országában, ahol általában az
adott ország teniszszövetsége megrendezi
az éves edzőképző fórumát, workshopját.
Ilyen alkalmakra mindig külföldi edzőket hívnak. Én elsősorban 12-14 éves korosztályba tartozó élversenyző gyerekek
edzésével kapcsolatos szakmai előadásokat tartok, különös hangsúllyal a taktikai és technikai fejlesztésükre. Bemutatom az edzőknek, hogy a tréningezésük
alatt álló fiataloknak hol kell tartaniuk,
milyen gyakorlatokat érdemes csináltatni velük, és, hogy a különböző általános
hibákra mi a legjobb javítási forma. Léteznek különböző teniszkiegészítő eszközök, amikkel dolgozunk, mint például a
Topspin Pro edzéskellék a pörgetéshez…
Ilyen eszközöknek is a nemzetközi bemutató embere vagyok. Idén pedig az Angol
Tenisz Szövetség, az LTA és a Proffesional
Tennis Registry kért fel, hogy a wimbledoni teniszbajnokság alatt, az első hétvégén, július 3-án 1-1,5 órás előadást tartsak a 12 éves gyerekek technikai és taktikai felkészültségéről, valamint mutatok
be gyakorlatokat. Összesen 4 előadó lesz,
egy angol, egy spanyol és egy Benelux
Államok-beli szaktekintély is. A Wimbledon parkban rendezik meg a konferenciát, ahol 300-350 edző lesz jelen, majd egy
kerekasztalbeszélgetésen veszünk részt,
ahol további kérdéseket kapunk tőlük.
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- Milyen út vezetett ahhoz, hogy szaktekintélyként ezek a lehetőségek megtalálják Önt?
- Mike Barrel az egyik legnevesebb és
leginkább közkedvelt edző Angilában,
aki megálmodta és megalapította a 10
év alatti korosztályra vonatkozó oktatási rendszert az LTA-nél. Vele álltam
kapcsolatom, és egy alkalommal felkért,
hogy prezentáljam a programját egy kisebb csoportnak Angliában, amin értelemszerűen ő is ott volt. Megtetszett neki
a prezentációs technikám és az, hogy
miként mutatom be a többi edzőnek a
programot, így felajánlotta, ha van kedvem, akkor segítene, hogy előadó lehessek. Először rajta keresztül hívtak meg
néhány helyre, elsőként Amerikába, egy
amerikai teniszszövetség szintén évente megrendezésre kerülő nagy eseményére Hilton Head Island-re, Dél-Karolinába. Majd az egyik generálta a másikat, ami végül odáig „fajult”, hogy nem
győzök eleget tenni a meghívásoknak,
hiszen vannak elkötelezettségeim itthon: édesapám halála után édesanyámmal viszem tovább a teniszklubot már
elnökként is, nem csak vezetőedzőként.
Ez sokkal több kötöttséggel és itthonléttel jár, ezért hosszabb kinntartózkodást
igénylő nemzetközi előadásokat már
nem nagyon vállalok. Viszont az évek
alatt megszerzett ismertségem és szakmaiságom miatt külföldről jönnek hozzám gyerekek tanulni. Jelen pillanatban
is van a klubunkban játékos Amerikából, Lengyelországból, Romániából fiatal tehetség.
- Adott minden infrastruktúra ahhoz, hogy vendég növendékeket fogadjon a Nexon Dunakeszi Teniszklub?
- Természetesen! Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen sportos város-

Bogyó Tamás
ban és ilyen gyönyörű sporttelepen működhetünk, amelyen a teniszklubhoz
közvetlenül nem tartozó egyéb létesítményeket is használhatjuk. Ezért bátran merem promotálni Dunakeszit és
a programunkat is. Ráadásul a két évvel ezelőtt átadott, Duna-parti Nyíltvízi
Edzőközpontban még gyönyörű körülmények között el is tudom szállásolni a
vendégeinket. A szülőkkel leegyeztetve
heteket töltenek itt a gyerekek, beszállnak az edzéseinkbe és külön is foglalkozom velük. Olyan is van, hogy edzővel
érkeznek, ilyenkor külön foglalkozom
az edzővel és külön a gyerekkel. Ennek
az a célja, hogy az edző közben tanulja,
milyen szemmel nézem a játékost, milyen gyakorlatokat csinálunk, mit tartok fontosnak. Az itt tanultakat hazaviszik magukkal és otthon tovább dolgoznak rajta.
- Beszéljünk egy kicsit a klub eredményeiről…

- válaszol a polgármester
- Idén vagyunk 30 évesek, amely alkalomból néhány héttel ezelőtt családi napot tartottunk a Magyarság Sporttelepen. A rendezvényre régi klubtagjainkat, teniszezőinket is meghívtuk,
akikkel a vendégek ki is próbálhatták magukat. De sok programunk fut a
sport népszerűsítése érdekében, az óvodás tenisztől az iskolateniszen át a társasági teniszéleten keresztül a versenyteniszig, nemzetközi teniszig mindennel foglalkozunk. Büszkeségünk a nyíregyházi Tuly-Nagy Dominik, aki 12 éves
kora óta edz nálunk és jelenleg ő szerepel az egyetemi ösztöndíj programunkban. Ezzel a kezdeményezéssel segítünk
kijutni a gyerekeknek Amerikába, egyetemre a teniszen keresztül, hiszen a teniszért kapott ösztöndíjjal nem kell fizetni az iskoláért. Ő a 12. játékos az elmúlt 20 évben, aki kikerül egyetemre. A
14 éves Takács Bercel pedig egyéniben
és párosban is megnyerte a korosztályában az idei fedettpályás magyar bajnokságot. Ezzel ő hozta a 15. magyar bajnoki
címet a klubnak a korosztályos gyerekek
tekintetében. A 30 évvel ezelőtti indulásunk után tőlünk jutott a világranglistára a felnőtt TOP100-as játékosok közé
Kuti Kis Rita és Sávolt Attila, aki most
a Magyar Teniszszövetség szakmai igazgatója. Mellette utazóedzőként is eltölthettem egy időszakot.
Jelenleg nálunk edz a 2009-es születésű, román, Dragos Mone, aki a második
legjobb a román ranglistán. Az itt edző
lengyel kislány is a legjobb 10-ben van
a korosztályában, Lengyelországban. A
nemzetközi programunkban résztvevő
gyerekek a saját hazájukban az élteniszt
képviselik. Június 25-én pedig érkezik
további két kislány Chicagóból.
- Látom, kamerákat állítottatok a
pályára. Ezek mi célt szolgálnak?
- Próbafelvételeket készítünk, mert az
angol teniszszövetség felkért egy 12 részes oktatófilm forgatására. Rögzítjük is,
valamint havonta egyszer élő közvetítéssel jelentkezünk be az edzésekről, amelyeket különböző platformokon nézhetik majd arra jogosult edzők. Ennek ez
előkészületei zajlanak a háttérben. Ezzel is próbáljuk minél messzebbre vinni
a Dunakeszi Teniszklub és egyben a város hírét.

- Országszerte népszerű a Dunakeszi
Sportmodell, amelynek a Nexon Dunakeszi Teniszklub is része. Megosztaná
velünk az indulás körülményeit?
- Az iskolatenisz mai napig egyedülálló az országban, abban a lebonyolítási
rendszerben, ahogy Dióssi Csaba polgármester úrral elkezdtük édesapám ötletére, immár 8 évvel ezelőtt. Sok – jó értelemben – irigyet szereztünk más városok, klubok formájában, amelyek megpróbálták leutánozni a programunkat,
de vagy a nem megfelelő városi támogatottság vagy egyéb logisztikai hiányosság miatt mégsem tudták megvalósítani.
Itt megint ki tudom emelni a Magyarság
Sporttelep adta körülményeket és Dunakeszi Város Önkormányzatát, mert rendelkezésünkre bocsátottak egy buszt,
amivel a gyerekek szuper módon tudnak
közlekedni az iskola és a klub között. Elsősökkel dolgozunk, akiket tanáraik kísérnek, segítenek az edzések alkalmával.
Korábbi játékosunk, Borvendégh Áhim
az iskolatenisz program vezetője, aki
nemrég végezte el Egerben a szakedzői
képzést, és emellett a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanára.
- Néhány gondolatot megosztana velünk a jövőbeni kilátásokról?
- Július 4-i héten szervezünk a 12 év
alattiaknak egy nagy nemzetközi versenyt, amelyre több mint 15 országból
várunk játékosokat. Ezen az összes potenciális utánpótláskorú magyar válogatott fiú és lány részt vesz és megmérettetik magukat a külföldiekkel. Nekünk is
vannak nagyon ügyes teniszezőink, így
Juhász Tamara, Jászfai Fanni és Juhász
Lili, akik a lány 12-es programunkban
nagyon komolyan veszik a teniszt. Ők
lehetnek az a generáció, ahonnan megint
kikerülhet egy egyetemi teniszező Amerikába. Ám legfrissebb hírünk mégis az,
hogy ahogy a városnak az iskolanegyed,
úgy a Nexon Dunakeszi Teniszklubnak
egy új létesítmény építését terveztük már
régóta és épp beszélgetésünk napjának
reggelén vettük meg a hozzá szükséges
területet itt Dunakeszin, az ipari parkban, ahol egy gyönyörű, új teniszcsarnokot építünk. Ezzel tovább bővül a helyszínünk, ezáltal nagyobb lesz a kapacitásunk is, még hatékonyabban tudjuk vinni a város jóhírét a világban.

***
Dióssi Csaba polgármestert kérdezzük, Dióssi Csaba
van még hova fejlődnie Dunakeszinek polgármester
a sportlétesítmények terén?
- Dunakeszit a sportok városának nevezzük, hiszen nem fővárosként, nem nagyvárosként, nem megyei jogú városként
is komoly sportinfrastruktúrával rendelkezünk, amelyet az elmúlt 12 év alatt
építettünk ki. A VSD-n belül több mint
3000-en sportolnak, és további több százan az egyéb klubokban, egyesületekben. Olyan népszerűek a városban tartott különböző edzések, hogy a helyszínek biztosításába bevontuk az iskolák
tornatermeit és sportpályáit amellett,
hogy uszodát, sportcsarnokokat, sportpályákat építettünk, újítottunk fel. Már
épül a Dunakeszi Diáknegyed, ahol még
egy uszoda, még két tornacsarnok és
még két tornapálya épül. Utóbbi kettőt
tanítási időben a gimnázium és a szakgimnázium fogja használni a testnevelés
óra keretein belül, ám hétköznap délutánonként és hétvégente külsős edzések
számára, valamint a lakosság számára is
bérbe vehetők lesznek. Az uszoda úszóversenyek, vízilabda mérkőzések megtartására is alkalmas lesz, de természetesen az építés célja, hogy a lakosság is
használhassa.
Szeredi Helga
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Családi nap a művészeti iskolában

Tánccal és zenével
ünnepeltek a bolgárok
HOSSZÚ ÉVEK ÓTA SZÉP HAGYOMÁNY, HOGY A DUNAKESZI BOLGÁR NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI ÉS BARÁTAIK MÁJUS VÉGÉN TARTALMAS IRODALMI ÉS ZENEI PROGRAMOKKAL, JÓ HANGULATÚ KÖZÖSSÉGI ÖSSZEJÖVETELEN EMLÉKEZNEK
MEG SZENT CIRILLRŐL ÉS SZENT METÓDRÓL, A BOLGÁR ÁBÉCÉ MEGALKOTÓIRÓL,
VALAMINT A BOLGÁR ÍRÁSBELISÉGRŐL.

Győrffy Gergely

M

ájus

28-án délután a

Dunakeszi Nyíltvizi
Edzőközpont gyönyörű Duna-parti kertjében köszöntötte az ünneplő vendégeket Kirov Gábor,
a Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
aki méltatta a bolgár nép honvédő küzdelmeit, Szent Cirill
és Szent Metód tevékenységét,
akik megalkották az első szláv
írásmódot, a glagolita ábécét.
Ennek emlékére és tiszteletére Bulgáriában minden évben
május 24-én országszerte ünnepségeket tartanak.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke – aki számos bolgár
irodalmi művet, verset fordított magyarra – köszöntőjében
kiemelte a bolgár és a magyar
nép barátságát, a két nemzet
kultúrájának,
irodalmának,
hagyományainak
kölcsönös
tiszteletét.

22 Dunakeszi Polgár

Kirov Gábor – mint a nemzetiségi önkormányzat tagjai
közül többen is – magyar édesanya, bolgár édesapa gyermeke. Mint kifejtette: Bulgáriában gyakran járt, de az „igazi hazám Magyarország, a magyar nyelv a mindenem. Mi,
’fél bolgárok’, akik itt lakunk
Dunakeszin, nagyon jól érezzük magunkat a városban, az
országban” – jelentette ki a
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki
verseit és írásait irodalmi est
keretében szeretné bemutatni a
nagyközönségnek ősszel.
Az ünnepségen a budapesti ProLet együttes vérpezsdítő táncait élvezhették a vendégek, akik közül többen is táncra perdültek.
A közönség vastapssal ünnepelte Győrffy Gergely hegedűművészt, aki virtuóz módon szólaltatott meg bolgár
műveket.
A jó hangulatú ünnepségen
a vendégek ezúttal is megízlelhették a helyben sütött bolgár gasztronómiai finomságot,
a kebabcsitát.
A rendezvény kora estébe
hajló baráti beszélgetéssel zárult.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

KÉT ÉV UTÁN ISMÉT MEGRENDEZTÉK A DUNAKESZI FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A CSALÁDI NAPOT. SZÍNPADI MŰSOROK, „HANGSZERSIMOGATÓK”,
JÁTÉKOS AKADÁLYVERSENY FOGADTA MÁJUS 21-ÉN A GYERMEKES CSALÁDOKAT ÉS A
NÖVENDÉKEK HOZZÁTARTOZÓIT.
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gyes volt a művészeti

iskolához. Kora reggel
ugyanis még reménytelenül esett az eső, végül egy órával a kezdés előtt elállt, és az intézmény tanárainak gyors összmunkája eredményeként teljesen
„víztelenítették” az intézmény
udvarát és a színpadot. Ráadásul
a nap is kisütött.
Így minden akadály elhárult
ahhoz, hogy Farkas Pál intézményvezető köszönthesse a családokat. Elmondta, hogy a hagyományos
rendezvényükkel
céljuk megismertetni a sokrétű
művészeti nevelést és kedvet teremteni a gyerekeknek ahhoz,
hogy jelentkezzenek a hangszeres és táncos képzésre. Őt követően Nemeskéri Emese vette át a
szót és konferálta az egyes programokat.
A tanszakok színvonalas műsoros bemutatkozása a színpadon folyamatosan volt. A néptáncosok, a fúvószenészek, a
jazz- és klasszikus gitár, a modern tánc és a balett, a vonós
hangszert képviselő csellisták,
valamint a vonószenekar színvonalas programjaikkal bizonyították a növendékek felkészültségét ,valamint a tanárok
igényes művészeti nevelő munkáját.
A műsorok mellett a gyermekek megismerkedhettek különböző hangszerekkel az ún. hangszersimogató keretében. Lehetőség volt kézműves foglalkozáson
bizonyítani a kézügyességet, alkotó fantáziát. Az udvaron pedig
több állomásból álló zenei és rajzos akadályversenyt rendeztek és
azok a gyermekek, akik minden

állomást teljesítettek, ajándék
emblémás pénztárcát kaptak.
– Ez a tanév már akadályok
nélkül zajlott – mondta kérdésünkre Farkas Pál. – Sok értékes

versenyeredményünk volt, és a
kollégák immár jelenléti tanítása
sokkal hatékonyabb volt. A májusi színvonalas növendékhangversenyek megfelelő mércét mutattak a tanévről. Mivel a nagyterem jelenleg átépítés alatt áll,
a rendezvényeket a Házasságkötő teremben tudjuk megrendezni. A gyerekkoncerteket megtartotta a szimfonikus zenekar, ez is
egy lehetőség ahhoz, hogy kedvet kapjanak a gyerekek a zenetanulásra. Előző nap rendeztük
meg a nagy sikerű összművészeti
gálaműsort, most pedig a családi
napon a gyermekek a szülőkkel
együtt tájékozódhatnak a művészetoktatás lehetőségiről. Várhatóan idén is túljelentkezés lesz,
jelenleg hétszázan tanulnak a
különböző tanszakokon. Bízunk
benne, hogy majd a Művészetek
házában már ezer főt tudunk tanítani a zenére.
Katona M. István
A szerző felvételei

Mesélő fényképek: A főherceg és a kántortanító
A 135 éve született Bajnok Géza Wodianer-díjat kap

Bajnok Géza tanító 1901-ben

A

József főherceg, Bajnok Géza és a Wodianer-díj többi díjazottja (1937)

W odianer - díjat id. W odianer A lbert (1818‒1898)
báró, nagyiparos alapította, aki végrendeletében
50.000 koronás alapítványt. Ennek kamataiból
évente egyszer, két „kiváló elemi iskolai tanító”
kaphatott díjat. Az első világháborút követő koronaválság az alapítványt megsemmisítette. Ekkor a MTA saját
jövedelmeiből felajánlotta a díjazáshoz szükséges összeget, amelyet további négy díjazott számára a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium biztosított. A tankerületi hatóságok ajánlásai és a beküldött minősítési táblázatok alapján döntött az Akadémia illetékes testülete az az
évi díjazottakról. A díjat 1937-ben adták át utoljára. József királyi főherceg ünnepi beszéde végén jelentette be a
díj megszűnését.
A jeles kitüntetés egyik díjazottja, Bajnok Géza kántortanító 1887. június 16-án született, Dunakeszin. Tanítócsaládból származott: édesapja, Bazsanth Vince szintén
dunakeszi kántortanító volt. Bajnok Géza 1906-ban kitűnő eredménnyel végzett a Budapesti Állami Elemi Tanítóképzőn, ettől kezdve haláláig szülőfalujában tanított.
1909-től édesapját váltotta a Római Katolikus Elemi Iskola igazgatói székében. Már ekkor előadásokat tartott,
dalárdákat szervezett, dalosversenyeket rendezett. Tevékenységét az Országos Magyar Iskolaegyesület többször is
pénzzel jutalmazta, majd három járás dalárdafelügyelőjévé nevezték ki.
Két és fél évig teljesített szolgálatot az első világháborúban. Az ezt követő nehéz időszakban végzett szociális
munkájáért több szervezet, közöttük a Vöröskereszt is
kitüntetésben részesítette. Az 1920-as évek elejétől mindent megtett a község korábbi társadalmi egyesületeinek
újjászervezéséért. A leventeegyesület felügyelője lett, va-

lamint neki köszönhető az Országos Hitelszövetkezet dunakeszi szervezetének felélesztése, amelynek ügyvezetője,
igazgatósági elnöke volt. Hosszú évtizedeken keresztül a
községi képviselő-testület tagja, a községi segélybizottság
elnöke volt.
Bajnok Géza számos szakfolyóiratban publikált, illetve
több tankönyvet írt, amelyek a kor legkorszerűbb nevelési
elvei alapján készültek, és széles körben használták őket.
Sok országos szintű szervezetben töltött be alelnöki vagy
elnöki funkciót. 1927-től egyházi iskolalátogató, 1935-től
körzeti felügyelő lett.
Bajnok Géza zenei téren is kiemelkedőt alkotott, egyházzenei és kántori művei a kor kedvelt darabjai voltak.
Az egyházi zene színvonalának emelésére létrejött Országos Magyar Cecília Egyesület alelnökévé választották,
amely funkciót haláláig betöltötte. Az 1940-es évek elején
Pro Ecclesia et Pontifice érdemkereszt pápai elismerésben
részesült. Nemcsak tanítói és kántori, de közéleti tevékenysége is a helyi közösséghez kötötte.
A második világháborút követően B-listára került, tanítói pályáját nem folytathatta. Élete utolsó két évtizedében a
Szent Mihály-templom kántora volt. Feleségével, Preuszner
Stefániával, fiával és Klára lányával a mai Szent István utca
48. sz. alatti kántortanítói házban (ma: Révész István Helytörténeti Gyűjtemény) lakott. Itt halt meg 1963-ban, sírja a
Kegyeleti parkban található. Emléktáblájának felirata: „Bajnok Géza 1887‒1963 30 éven át Dunakeszi 1. Sz. Általános
Iskola igazgatója, kántortanítója volt”.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

1937. ÁPRILIS 19-ÉN JÓZSEF
KIRÁLYI FŐHERCEG, A MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖKE WODIANER-DÍJJAL
TÜNTETTE KI BAJNOK GÉZA
DUNAKESZI KÁNTORTANÍTÓT.
AZ ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓN
BAJNOK GÉZA A FŐHERCEG
JOBB OLDALÁN ÁLL.
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NEM MINDENNAPI ÉVFORDULÓ
JEGYÉBEN RENDEZETT MÁJUS
21-ÉN KONCERTET A DUNAKESZI
FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET.
A ZENEKAR ÖTVENÉVES
FENNÁLLÁSÁT ERRE AZ ALKALOMRA
ÖSSZEÁLLÍTOTT MŰSORRAL
ÜNNEPELTÉK A VOKE JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

JUBILEUMI FÚVÓSKONCERT
A

köztük Nyíri Márton alpolgármestert
és Csoma Attilát, a művelődési központ igazgatóját, az est
házigazdája, Márkus Erzsébet köszöntötte.
A zenekar meghatározó együttese Dunakeszi kulturális életének, mondta köszöntőjében Nyíri
Márton. Felidézte az 1972-es megalapítást, amely két kivételes egyéniség nevéhez fűződik. Takács Lajos, a zeneiskola akkori igazgatója, mint fafúvós tanár és Tóth Ferenc rézfúvós tanár döntöttek
úgy, hogy létrehoznak a növendékekből egy fúvószenekart. Méltatta az elmúlt évtizedek hazai és
külföldi sikereit, köztük a dániai,
németországi, izraeli, kínai vendégszerepléseket. Koncertjeikkel,
térzenéikkel, egyéb zenekari közreműködésükkel a város kulturális életében fontos szerepet töltöttek és töltenek be napjainkban is,
mondta az alpolgármester.
A koncert jelentősége az is, hogy
karnagya, Szilágyi Szabolcs Balázs
a győri Széchenyi István Egyetem
Művészeti Karának immár végzős
fúvóskarnagy hallgatója, és a jubileumi előadás egyúttal az ő diplomahangversenye is. Teljesítményét az egyetemről érkezett zsűri
kísérte figyelemmel, melynek elnöke dr. Hontvári Csaba trombitaművész, az egyetem művészeti karának dékánja volt. Mellette
foglalt helyet dr. Cziglényi Ákos
nagybőgőművész, dékánhelyettes,
valamint Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas és nívódíjas karmester,
jelen lévőket,
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a művészeti kar művésztanára, a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség elnöke.
A zenekar rendkívül igényes
programmal készült. Műsoruk
első részében elhangzott Alfred
Reed, Julius Fucik, Kodály Zoltán, Hidas Frigyes, Eric Whitacre,
Percy Aldridge Crainger egy-egy
műve. A második részben a musical játszott szerepet Leonard
Bernstein, Eric Osterling, James
Barnes, Luiz Bonfa és John Kander
műveinek megszólaltatásával.

A zenekar meghatározó
együttese Dunakeszi
kulturális életének
A már említett Hidas Frigyes
Fagott versenyét a nagyzenekarból
alakult kamaraegyüttes kíséretében Beleznai Anna fagottművész
szólaltatta meg. Eric Osterling Dixieland Revue kompozíciójának
szólóit pedig a zenekar korábbi tagjai, Nagy Károly trombitán,
Pék Andrea klarinéton, Zupán Péter tenorszaxofonon, Erdei András
harsonán és Gyenes Gábor tubán
játszották el.
A koncert programját több
megemlékezés gazdagította. Felidézte fél évszázad történetét Nagy
Károly, a zenekari egyesület elnöke. Meghatottságtól sem mentesen emlékezett meg Tóth Ferencről, aki a megalakítástól 45 éven
át vezette a zenekart. „Megtanított bennünket az együtt zenélés szeretetére, alázatra, kitartás-

Szilágyi Szabolcs
fúvóskarnagy
ra. Örökre velünk marad szívünkben”- mondta az elnök, majd egy
rövid videóban is felidézték alapító karnagyukat. Ezt követően emléklapokat adott át azoknak, akik
korábban és jelenleg is segítették
illetve segítik az egyesület tevékenységét.
Ugyancsak az elmúlt évtizedek történéseire emlékezett dr.
Ruszinkóné Czermann Cecília,
aki 1992-től 21 éven át vezette a
Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolát és jelenleg a Veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Többek között arról
szólt, hogy sok zenész, aki egykor
zeneiskolai növendékként kezdett
muzsikálni az együttesben, még
most is, felnőttként is tagja a zenekarnak.

Az ismert szlogennel élve, kell
egy csapat a sikerhez, mondta
Szabó Ferenc, aki a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
nevében gratulált a jeles jubileumhoz. Elismeréssel szólt Szilágyi Szabolcs Balázs művészi
munkájáról, amelyet a zenekar
élén végez.
A nagy sikerű koncert végén felhangzó vastaps nyomán következtek a ráadás számok. Még valami.
A karnagy diplomahangversenyét
a szakmai bizottság jelesre értékelte, így a hamarosan átvehető egyetemi diplomában Szilágyi Szabolcs Balázs neve mellett ez lesz
olvasható: fúvóskarnagy. Gratulálunk a szerkesztőség nevében.
Katona M. István
A szerző felvételei

A PLUSZ,
amit ad az Erasmus+
A DUNAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 ÓTA PÁLYÁZIK ERASMUS+ KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA. A 2020-BAN ÖTÖDIK ALKALOMMAL NYERT PROJEKTÜNKET A PANDÉMIA MIATT CSAK IDÉN TUDJUK
BEFEJEZNI. ÖT MUNKATÁRSUNK TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEKEN VETT RÉSZT AZ UNIÓ
SZÁMOS ORSZÁGÁBAN. VOLT KÖZTÜK KÉT, KIFEJEZETTEN NYELVTANÁROKNAK
SZÓLÓ MÓDSZERTANI KÉPZÉS, ANGOL NYELVTANFOLYAM, ÁLTALÁNOS SZAKMAI
KÉPZÉS, ISKOLALÁTOGATÁS. NEMCSAK TANÁRAINK PEDAGÓGIAI ESZKÖZTÁRA BŐVÜLT, HANEM LEHETŐSÉGÜK ADÓDOTT NEMZETKÖZI KÖZEGBEN ISMERKEDÉSRE,
TAPASZTALATCSERÉRE, A SZABADIDŐBEN PEDIG, VALAMINT A KÉPZÉSEK TARTALMI
RÉSZEKÉNT AZ ORSZÁGOK, VÁROSOK MŰEMLÉKEINEK, KULTÚRÁJÁNAK, TERMÉSZETI KINCSEINEK MEGISMERÉSÉRE.

E

bből

éla teljes-

következnek

ménybeszámolók

ség igénye nélkül.
A múlt havi lapszámban megjelent beszámolónk folytatásaként ismét két pedagógus utazásáról adunk összefoglalót.
Fucskó Anna elsődleges célja, hogy a kommunikációval,
azon belül is a konfliktuskezeléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását bővítse a választott tanfolyamon.
Hudacsek Éva az izlandi oktatási rendszert ismerte meg közelebbről két iskolában tett látogatással. Mobilitásának célja
volt még a pedagógusok közötti tapasztalatcsere és a nemzetközi kapcsolatok bővítése.

S panyolország,
Barcelona

Sikeres intézményi pályázat
eredményeképpen egy egész
hetet töltöttem Barcelonában.
Imádom a tengerpartját, a színes, Gaudí által tervezett épületeit, a gótikus negyed nyüzs-

gő szűk utcáit; a tapast, paellat,
sangriát, és a város szellemiségét. Barcelona fekvése lenyűgöző, egyik természetes határa a Földközi-tenger partja, a
másik a Collserola hegylánc,
illetve a Besós és Llobregat folyók által körül ölelt terület.
A szállásunktól busszal lehetett végig utazni a város nevezetes pontjait érintve egészen a Barcelonata tengerpartig. Az iskolánk Barcelona leghíresebb utcáján a La Ramblán
volt. Ez a város ütőere, ahol éjjel-nappal pezseg az élet. A Plaza Catalunya és a Port Vell között húzódó, platánfákkal szegélyezett korzó a város legnyüzsgőbb pontja, mágnesként
vonzza a turistákat, gyors betekintés nyújtva a katalán kultúrába és építészetbe. A szuvenír árusok, utcazenészek, pantomimesek, festők, portrérajzolók és az élő szobrok mind
részei a folyamatosan változó utcaképnek, Barcelona kortárs mikrokozmoszának. A La
Rambla Barcelona óvárosát két
jól elkülöníthető részre osztja,
a turisták körében is népszerű Barri Gòtic-ra (Gótikus ne-

gyed) az egyik oldalon, és a kicsit kopottabb, de igazán trendi El Raval-ra a másikon. A Las
Ramblas központi fekvésének
köszönhetően kitűnő kiindulópont a katalán főváros felfedezésére.
Egy délutánt a Güell parknak szenteltük, a színek, a formák és a szürrealizmus jegyében. Közben folyamatosan kerestük Gaudi kezének nyomait a városban. Az iskolába járás
mellett sikerült Gaudi által tervezett lakóházakat is meglátogatni, a Casa Batllót és a La
Pedrerat.
A hét második felében a délutánok a csavargásé és a tengeré voltak. A La Rambláról nyílik a város talán legjobb, de
mindenképpen leghíresebb piaca, a La Boqueria sok „tapas”
bárral. Itt lehet megtapasztalni az igazi mediterrán bőséget. Az egyik nap utolsó állomása a Magic Fountain volt.
A szökőkutat hetente körülbelül 4 alkalommal, este (évszaktól, hónaptól függően) kivilágítják, melyet zene kísér és a
színe ritmusra változik. Ez volt
az első alkalom, hogy ezt megnéztem Barcelonában. Tényleg csodálatos, nagyon ajánlom! A tengerpart könnyen elérhető egy negyed órás sétával
a Kolumbusz szobortól, vagy
ha a metróra szállunk, akkor a
Barceloneta megállótól kell sétálni egy picit. La Gamba mellet elhaladva gyönyörű pálmafás sétány visz a homokos, ingyenes tengerpartig, ahol a
kristálytiszta vízben a legnagyobb biztonságban lehet pihenni. Az út után elmondhatom, hogy Barcelona mindig a
kedvenc városom marad, ahova bármikor, bármennyi időre
szívesen visszamennék. Sok kihagyhatatlan látnivaló van ebben a városban, és semmivel
sem összehasonlítható az atmoszférája.
Fucskó Anna

Izland, Reykjavík

A természeti csodák szigete,
Izland egyre népszerűbb utazási célpont. A korábban, számunkra szinte teljesen ismeretlen, távoli ország egyre közelebb kerül hozzánk is. A
vulkánok, gleccserek, gejzírek világa, a hegyek, az óceán, a táj lenyűgöző szépsége, a
sarki fény látványa felejthetetlen élmény! A képzés részeként

két kirándulásra vittek el bennünket. A Thingvellir Nemzeti Park az UNESCO Világörökség része, ahol Európa
legnagyobb vízesését, és a feltörő gejzírek látványát csodálhattuk. Reykjavíktól dél-keleti irányba indulva megálltunk
gleccsert nézni testközelből,
gyönyörködtünk vízesések és
az Atlanti-óceán hatalmas hullámainak látványában. A kirándulás kihagyhatatlan része
a vulkanikus tevékenység következtében kialakult, bazaltoszlopokkal szegélyezett fekete
homokos tengerpart. Az ország
természeti szépsége, flórája és
faunája, termálvizes lagúnái
különlegesek. A bő egy évtizede fellendült turizmus nem-

csak az extrém sportok kedvelőit vonzza, hanem a természet
szépségében gyönyörködni vágyó emberek sokaságát is a világ minden részéről.
Felemelő érzés volt eljutni
ezekre a helyekre, még akkor
is, ha az időjárás kihívások elé
állított minket. A márciusi télben havazás, eső, 80-105km/
órás szél, vihar, kevés napsütés váltogatta egymást. Izlandon az időjárás általában zord,
rendkívül változékony. Ezzel
tanultak meg együtt élni a helyiek: küzdeni a természet erőivel szemben. Talán emiatt alakulhatott ki az izlandi emberek
nyugodt, harmónikus természete. Ahogy a mondásuk tartja: „Petta reddast” „Ne aggódj,
valahogy úgyis lesz!”
Hudacsek Éva

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A cikkben elhangzottak nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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Kétnapos rendezvény
a családokkal a családokért
MÁJUS 7-8-ÁN RENDEZTE ELSŐ NAGYSZABÁSÚ SZABADTÉRI PROGRAMJÁT A TERMÉSZETESEN
DUNAKESZIÉRT EGYESÜLET, MELYNEK VEZETŐSÉGE ÉS TAGSÁGA A CSALÁDOK ÉS AZ EGÉSZSÉG
JELENTŐSÉGÉRE SZERETTÉK VOLNA RÁIRÁNYÍTANI A NAGYÉRDEMŰ FIGYELMÉT, MELYRŐL A
KÉT NAP ÖSSZEGZÉSEKÉNT ELMONDHATÓ, HOGY SIKERREL JÁRTAK.

A

z előadások és a kulturális programok sokszínűségét jól mutatja,
hogy a mese iránt fogékony kicsiktől kezdve a nők szerepe a családban téma feldolgozásán át egészen az antitápanyagok
hatása egészségünkre, vagy említhetjük az egészséges állattartás és
a házi kedvencek szerepe a család
életében címmel megtartott előadással bezárólag igazán széles volt
a kínálat.
A családok százait megmozgató
szombati nyitónapon, melyet, mint
arról külön cikkben írtunk, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke védnöke méltatta a rendezvény jelentőségét. Vasárnap már leginkább azok
keresték fel a rendezvényt, akik érdeklődést mutatnak a jó nevű orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek előadásaira, szakmai tanácsaira. Jelentős érdeklődés mutatkozott a kisgyermekes családok
köréből, melynek tagjai élvezték
a repülőtéren felkínált számtalan
játék élményét, a szabad levegőn
együtt töltött közös családi élmény
varázsát vagy a nagy sikerű meseelőadásokat, a Redit Örömtánc
Klub jó hangulatú produkcióját,
hogy csak néhányat emeljünk ki.
Rácz Emese, a Természetesen
Dunakesziért Egyesület elnöke
és elnökhelyettese, Csoma István
egyaránt elégedetten nyilatkoztak
a kétnapos programjuk iránt mutatott lakossági érdeklődésről. Az
elnökhelyettes külön elismeréssel szólt az egyesület több tagjáról,
akik önzetlen aktív tevékenységükkel járultak hozzá az első szabadtéri rendezvényük sikeréhez.
Csoma István kiemelte a szolgáltatásaikkal felvonuló vállalkozók
és a rendezvény lebonyolításában
közreműködők segítőkész és korrekt együttműködését.
– Az pedig különösen jóérzéssel tölt el bennünket, hogy a kárpátaljai menekültek megsegítésére
meghirdetett adománygyűjtő akciónkhoz nagyon sokan csatlakoztak felajánlásaikkal, amit ezúton is
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köszönünk! A bajban ismét meggyőződhettünk róla, hogy az emberek nagy többsége szociálisan érzékeny, segítenek a rászorulókon,
ha látják az adomány útvonalát, ha
az nyomon követhető – húzta alá
Csoma István.
Az elnökhelyettes bejelentette,
hogy az öt családot érintő Dunakeszi-alsói lakástűz károsultjai javára
meghirdetett – 1000, 3000 és 5000
forintos – „karkötő” értékesítéséből
két nap alatt 200 ezer forint gyűlt
össze, amit hivatalosan adnak át.

Sipos Dávid alpolgármester
Az egyesület tevékenységéről és
a kétnapos rendezvényről elismeréssel beszélt záróbeszédében Sipos Dávid alpolgármester, aki a látottak alapján így fogalmazott: “Bízom benne, hogy tartalmasan telt
az elmúlt két nap és mindenki talált
olyan előadást, ahol hasznos ismereteket szerzett az egészségmegőrzésről. Köszönöm a Természetesen
Dunakesziért Egyesületnek, hogy
szívvel-lélekkel megszervezték ezt
a rendezvényt. Mindig olyan fontos
ügyek mellé állnak, amelyek megmutatják, hogy milyen jó Dunakeszin élni. Elsőként álltak a kárpátaljai adománygyűjtés mellé, elsőként
kezdtek gyűjteni a Dunakeszi-alsói
lakástűz károsultjainak. Most pedig
egy olyan fontos téma köré szerveztek eseményt, mint az egészség. Köszönöm az előadóknak, a kiállítóknak, hogy eljöttek, és bízom benne,
hogy ez a két nap egy hagyományteremtő hétvége lesz” – jelentette ki
Sipos Dávid alpolgármester, aki így
zárta beszédét: – Hajrá Dunakeszi!
Hajrá Természetesen Dunakesziért
Egyesület!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A szervezők
és Tuzson Bence
országgyűlési
képviselő

A sikersztori folytatódik

IDÉN IS HÓDÍT A MOZDULJ, DUNAKESZI!
A GYÖNYÖRŰ NAPFÉNYES MÁJUS VÉGI NAPON
VALÓSÁGGAL MEGROHAMOZTÁK A MOZDULJ, DUNAKESZI! SZABADIDŐS SPORTPROGRAMRA ÉRKEZŐ HÖLGYEK A DUNA-PARTI KATONADOMBOT,
AHOL MÁJUS 30-ÁN ESTE FÉL HÉTKOR KEZDETÉT
VETTE AZ IDEI SOROZAT SZEZONNYITÓ EDZÉSE.

A

D unakeszi

P rogramiro útjára indított sportos programnak
óriási sikere töretlen, melyen egy-egy edzésen több százan
sportolnak a sztáredzők és a kiváló helyi oktatók vezetésével. A lelkes dunakeszi hölgyek és urak a
korábbi évek hagyományait követve 2022-ben is közösen edzhetnek
sztárvendégekkel is. Idén Szentgyörgyi Rómeó, Czanik Balázs és
Katus Attila mozgatja meg a sportolás szerelmeseit.
A hétfői Mozdulj, Dunakeszi! háromszor 20 perces programjának
első részét Solymosi Gabriella vezényelte, akinek minden gyakorlatát
da által hat éve

óriási lelkesedéssel követte az eső ellen védelmet garantáló hatalmas sátor alatt és a zöld gyepen sportolók
sokasága.
De mielőtt útjára indult volna a
boldogsággal felérő önfeledten kivitelezett gyakorlatok hosszú sora,
Seltenreich József városi sportigazgató köszöntötte az esemény résztvevőit, aki örömét fejezte ki, hogy a
VSD-ben sportolók mellett a város
felnőtt polgárai közül nagyon sokan
tartják fontosnak a rendszeres testmozgást, a sportolást. Ezt az igényt
ismerte fel jó érzékkel a Dunakeszi Programiroda, amikor 2016-ban
útjára indította a Mozdulj, Dunakeszi! rendezvénysorozat, amely azóta is óriási népszerűségnek örvend
– méltatta sportemberhez illő gesztusként Seltenreich József, aki jó
sportolást kívánva megnyitotta az
idei idényt.
A kedves hangvételű megnyitó
után betöltötte a ritmusos zene és
Solymosi Gabriella, majd őt követ-

ve Pásztor Szilvia és Nagy Márta
„vezényszava”a szabadtéri „edzőtermet”, melyben a jó kedvvel és nagy
ambícióval tornázó hölgyek sziluettjét gyönyörűen körberajzolták a
lenyugvó nap sugarai.
Mint megtudtuk a kiváló helyi oktatók között van Kutasi Kelly, Nagy
Amarilla és Bánóczi Zsolt is, akik
a fentebb említett trénerekkel egymást váltva vezénylik, a Mozdulj,
Dunakeszi! edzéseit, melynek minden alkalommal 18:30 óra a kezdési ideje.
A
hétfői
megnyitó
előtt
Radvánszki Edit vezetésével a REdit
Szenior Örömtánc Klub tagjai és a
városban táborozó táncos léptű hölgyek és urak tartottak látványos bemutatót. Egyébként Radvánszki
Edit és a táncklub tagjai minden
hétfőn 17:30 órakor tartanak közös
táncórát, melyre mindenkit várnak
szeretettel a Katonadombon.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Solymosi Gabriella,
Seltenreich József,
Pásztor Szilvia
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MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Országos rokis diákolimpia
döntője Dunakeszin
A MUSZTÁNG SPORTEGYESÜLET A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉGGEL ÉS A MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉGGEL KARÖLTVE ELSŐ ALKALOMMAL 2022. MÁJUS 27-ÉN RENDEZTÉK
MEG AZ AKROBATIKUS ROCK’N ROLL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJÉT, MELYNEK A
DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM SPORTCSARNOKA ADOTT OTTHONT.

S

portágunk számára óriási lépés volt a diákolimpiai rendszerben történő versenyeztetésbe való bekapcsolódás, hiszen
eddig még nem volt lehetőségünk
az iskolák közötti versenyrendszerben versenyeztetni táncosainkat. Az eseményre sikerült megnyernünk a szakma elitjét: a pontozóbírók és a hivatalos személyek
a rock’n roll – társadalom legkiválóbb és legnevesebb szakembereiből állt össze: világ-és Európabajnok edzők, mester-táncpedagógus, a Rock’n Roll Világszövetség
alelnöke, a sportág ikonjai: mindmind képviseltették magukat az
első rokis diákolimpián!
A rendezvényen az ország 31 településének 67 iskolája vett részt,
a táncosok száma meghaladta a
négyszázat, ami bőven várakozásaink feletti jelentkezést és érdeklődést jelent! Ebből is látszik, van
létjogosultsága annak, amit létrehoztunk, a rendezvény sikere pedig előrevetíti azt, hogy hagyományteremtő célzattal elindult
versenyeztetést jövőre megismételjük, s az iskolákkal, oktatási intézményekkel karöltve közösen kezdjük meg a rock’n roll tömegsport
rendszerű oktatását nemcsak helyi, hanem országos szinten is.
A helyi színeket a dunakeszi
Szent István Általános Iskola tanulói képviselték a legeredményesebben: a Gergics Amélia-Kacsó
Luca Lívia-Martonicz Sára – Györfi Izabella összetételű csapat Györkös Eszter felkészítésében kategóriájának ezüstérmese, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
tanulói: Bánhegyesi Panna és Várnai Gréta pedig Sárfy Krisztina
irányítása alatt bronzérmesek lettek. Martonicz Sára – Kacsó Luca
Lívia – Gergics Amélia (Szent Ist-
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ván Általános Iskola) 4., Habó Lili
Boglárka és Gulyás Emma (Kőrösi iskola) ötödik helyen végeztek, s
eredményükkel hasznos pontokat
gyűjtöttek iskolájuknak!
A legeredményesebb intézmény
a hajdúszoboszlói Thököly Imre
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett, a Lágymányosi Bárdos
Lajos Általános Iskola és az ajkai
Fekete István-Vörösmarty Mihály
Általános Iskola előtt.
A döntők fellépői között láthattuk a legmagasabb osztály képviseletében legutóbbi Rock’n Roll
Mesterek Tornáján ezüstérmes
budapesti kettőst, és a 2021-es év
Köztársaság Kupa-győztes Musztángos párosát is Balla Balázst
és Lantos Lilla, a junior világkupa döntős Papp Dávidot és Fekete Petrát, a budapesti világkupa
Couple Dance Show kategóriájának bronzérmeseit Forró Pétert és
Brulich Kiara Viktóriát, és persze a
Main Class Contact Style kategória
országos bajnoki harmadik helyezettjei: Ölbey Vajk és Orbán Dóra
kettősét és a Musztáng Sportegyesület felnőtt nemzetközi női nagyformációját, akik gőzerővel készülnek a szeptemberi villachi világkupa-fordulóra!
A fergeteges hangulatú rendezvényre – melyet Sipos Dávid alpolgármester úr nyitott meg - kilátogató közönség méltán érezte
jól magát, s láthatott nem mindennapos produkciókat. Várunk mindenkit következő rendezvényeinken: a nyári táborokban, a tanévnyitó bemutató előadáson és a
2022-23-as tanév újonnan induló
Musztángos csoportjaiba!
Nagy Gergely,
Musztáng Sportegyesület
referens

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ,
KARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség
és/vagy legalább 1 éves
gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési
képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen
Párzsi Attila karbantartási
vezetőnél
(mobil: 30 9706 491)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos
és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias
munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu
e-mail címre várjuk
a titkárságon.
KÖZTERÜLETI
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási,
hulladékszedési munkavégzés
- részvétel
a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános
Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót,Göd)
- jogosítvány
Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél
(mobil: 30 628 3206) vagy
e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
Főbb feladatok:
A város Intézményi
infrastruktúrájának
működésével kapcsolatos
adminisztratív
feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges
dokumentációk kezelése,
szerződések előkészítése,
vállalkozói számlákhoz
szükséges dokumentáció
összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának
támogatása, adminisztrációs
feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások
előkészítésében való részvétel,
a munkák bonyolításának
háttértámogatása, az elkészült
munkák dokumentálásában
történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség,
érettségi és/vagy műszaki
végzettség,
jó kapcsolatteremtő és
kommunikációs készség,
analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű
MS Office ismeret
Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria
rendszerben,
Jelentkezésüket önéletrajzzal
az alábbi elérhetőségeken
várjuk:
vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu

Dunakeszis pomponlányok
sikere Debrecenben!

A Fazekas iskola judósai idén
is elhódították a vándorkupát

A CÍVISVÁROSBAN RENDEZTÉK MEG A CHEERLEADER MAGYAR BAJNOKSÁGOT, AHONNAN
3 EZÜSTÉREMMEL TÉRTEK HAZA A DUNAKESZIS POMPONLÁNYOK.

A MAGYARSÁG ÚJ SPORTCSARNOKA MÁJUS 20-ÁN DÉLUTÁN A TATAMIN KÜZDŐ FIATALOKNAK SZURKOLÓ SZÜLŐK, TESTVÉREK ÉS AZ OSZTÁLYTÁRSAK LELKES BUZDÍTÁSÁTÓL
VOLT HANGOS. NYOLCVANÖT FIATAL KÜZDÖTT A DUNAKESZI VÁROSI ISKOLAI JUDO BAJNOKSÁG ÉRMEIÉRT ÉS A GYŐZTES CSAPATOT MEGILLETŐ VÁNDORKUPÁÉRT.

„A mi lányaink 3 korosztályban
álltak rajthoz abban a kategóriában, amelyben a csapatok öt
főből állnak, és négy sportoló
emel, dob, csavar egy csapattagot a levegőben, meghatározott
koreográfián keresztül.
A 68 csapatot, ezzel több,
mint 400 indulót felvonultató
verseny jóvoltából az egész nap
során “Tiszta Amerika” hangulat uralkodott a DEAC sportcsarnokban. Az eredményhirdetéskor pedig – az éremesőn
túl – még egy leánykérés szemtanúi is lehettünk”– újságolta
Kundlya Zsófia.
A kiváló edzőtől, Kundlya
Zsófiától azt is megtudhattuk,
hogy igen rövid idejük volt a felkészülésre, mindössze két és fél
hónap alatt sikerült a dobásokat, elkapásokat magába foglaló koreográfiákat versenyszintre fejleszteni. Ehhez a csapatmunkához elengedhetetlen volt
a gyermekek akarata, lelkesedése, kitartása.

Igazgatóság
és ügyfélszolgálati iroda:
Krajcár u. 16.
www.dkkozuzemi.hu

Gratulálunk az ifjú „hölgyeknek”, a kis sportolóknak és felkészítő edzőiknek, Kundlya
Zsófiának és Bakocs Alexandrának, akik a remek csapatmunka és felkészítés eredményeként nagyszerű sikereket elérve öregbítették önmaguk és
Dunakeszi jó hírnevét.

D

unakeszi öt általános iskolájában – a mindennapos testnevelés keretében
– judózó negyedik osztályos fiatalok közül az osztály és az iskolai
bajnokság legjobbjai a városi döntőben mérték össze tudásukat, felkészültségüket. A lányok és a fiúk
egyéni mérkőzéseinek eredményei
alapján a legjobb teljesítményt elérő iskola csapata nyerte el a vándorkupát a Dunakeszi Városi Iskolai Judo Bajnokságon.
Az ifjú sportolókat Dobos Gábor, a VSD vezetőedzője köszöntötte, aki jelentős sportteljesítmények nevezte, hogy a “kisjudósok”
az iskolai bajnokságot megnyerve
bejutottak a városi döntőbe.
A sportesemény megnyitóján
megjelent és beszédet mondott
Seltenreich József városi sportigazgató, Temesvári István, a VSD
elnöke és Nagy András, a Magyar
Judo Szövetség főtitkára, akik a
rendezvény sportszakmai jelentősége mellett elismeréssel beszéltek a sportág népszerűsítése, a fiatalok eredményes felkészítése érdekében végzett szakemberek és
pedagógusok tevékenységéről és a
versenynek otthont adó modern új
sportcsarnokról.
A szurkolókat is „lázba” hozta az izgalmas és küzdelmes mérkőzések sokasága, zengett a sportcsarnok a bíztatástól, az elismerő tapsoktól és a gyakran feltörő üdvrivalgásoktól. A fiúk és a
lányok nagyszerű versengésben
döntötték el, hogy a különböző
súlycsoportokban ki a legjobb.
A városi döntő mérkőzéseiről

elismeréssel beszélt lapunknak
Dobos Gábor, a VSD judo szakosztályának vezetőedzője, aki segítőivel színvonalas városi versenyt rendeztek.
– A fiatalok magas színvonalú
mérkőzéseket vívtak, három tatamin küzdöttek győzelemért a Magyar Judo Szövetség három kiváló versenybírája bíráskodásával,
akik egyébként országos bajnoksportolók. Az összesített versenyt
idén is a Fazekas iskola nyerte, így
továbbra is ők büszkélkedhetnek
egy évig a vándorkupával. A győzelem értékét emeli, hogy a város
mind az öt általános iskolájából,
összesen 465 diák indult az osztály, majd az iskolai bajnokságon,
akik közül a legjobbak jutottak be
a városi döntőbe – értékelte a versenyt Dobos Gábor, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy a versenyen több fiatal is megcsillogtatta tehetségét, akiket érdemes lesz
meghívni a VSD judo szakosztályába szakmai fejlődésük érdekében.
A győztes csapatnak a vándorkupát, az egyéni küzdelmek helyezettjeinek az okleveleket Temesvári István és Dobos Gábor adták át.
Az összetett verseny
végeredménye:
1. Fazekas iskola
2. Kőrösi iskola és a Szent István
iskola (azonos pontszámmal)
3. Bárdos
4. Széchenyi iskola
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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SPORT VS PANDÉMIA,
avagy helyzetjelentés a tatamiról
ÚGY VÉLHETJÜK, A DINAMIKUS ÉLET „BEFAGYOTT”, MINT MINDEN MÁS AZ ELMÚLT KÉT
ÉVBEN. TÉVEDÉS. A SPORTTELJESÍTMÉNYÉRT MOST IS SOKAN SZEMBEMENTEK AZ ÁRRAL. KÖZTÜK KOZSÁN BALÁZS. A CÉL FÉNYESEBBEN RAGYOGOTT, MINT A HÁTRÁLTATÓ
TÉNYEZŐK. A KITARTÁS, SZORGALMAS MUNKA ÉS TUDATOS LÉPÉSEK MEGHOZTÁK A
VÁRVA VÁRT SIKEREKET. EGYESÜLETET VÁLTOTT A REMÉNYTELI VERSENYEK ÉRDEKÉBEN. MEGSZEREZTE A FEKETE ÖVET (1. DAN).

Solymosi László és Zarándi László

EGY NAGYCSAPAT TAGJÁNAK
VISSZAEMLÉKEZÉSE
Zarándi László: Egyedül maradtam
AZ ÚJKORI OLIMPIÁK TÖRTÉNETÉBEN 1986 ÓTA MAGYARORSZÁG AZ 1952-ES HELSINKI
OLIMPIÁN SZEREPELT A LEGEREDMÉNYESEBBEN: 16 ARANY, 10 EZÜST ÉS 16 BRONZÉRMET SZEREZTEK SPORTOLÓINK. BRONZÉRMES LETT ZARÁNDI LÁSZLÓ, VARASDY GÉZA,
CSÁNYI GYÖRGY, GOLDOVÁNYI BÉLA ÖSSZEÁLLÍTÁSÚ 4X100 MÉTERES VÁLTÓ.

A

napokban felkerestem
Zarándi Lászlót, aki június 10-én tölti be a 93.
évét. A kiváló sportembernek
gratuláltam a jeles születésnap alkalmából és arra kértem,
hogy meséljen a váltó sikeréről.
- Egyedül maradtam! - sóhajtott fel László, aki elmondta, hogy Goldoványi 1972-ben,
Csányi 1978-ban és Varasdy
2022-ben meghalt.
Rátérve a sporttörténeti sikerre felidézte: 1952. július 27én a helsinki stadionban futottuk az olimpiai döntőt és
az amerikai és a szovjetváltó
mögött a 3. helyen végeztünk.
Jól kezdtünk, Varadynak másodikként adtam át a botot, ő
Csányinak is másodikként, a

befutó Goldoványi végül kis
különbséggel harmadiknak futott be.
- Mi volt a váltó sikerének
titka?
- Négy különböző típusú
ember találkozott. Sokat gyakoroltuk a váltást, nekem a kanyarba való futás ment jól. Jó
váltásunknak köszönhettük az
éveken át tartó sikersorozatot.
Tény, hogy sokat is gyakoroltunk. Váltónk 1954-ben, a berni Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett. Tatán készültünk az 1956-os olimpiára, de
a sérülésem megakadályozott
minket a kijutásban, ezután a
váltónk szétesett, a leállások
miatt.
Solymosi László

SAKK
BRONZÉRMES CSAPAT

A

z Alagi DSK sakkcsapata a 2021-2022-es évben a Pest
megyei csapatbajnokságban két csapattal indult. Az
első csapat a 10 fős szuper csoportban a 3. helyen végzett, a legjobb pontszerző Sági Bence volt. Az I/A bajnokságban az ötfős csapat is harmadik helyen végzett, itt a legjobb
pontszerző Petró Tamás csapatvezető volt. Petró sikerét növelte, hogy a megyei bajnokságban, magasan ő volt a legjobb
pontszerző a 18 csapat játékosai előtt.
S. L.
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Kozsán Balázs a dobogó tetején

többszörös
Európa
Kupa győztes, Magyar
Bajnok, Kozsán Balázs,
már 7 éve a Magyarország jó
tanulója, jó sportolója díj mellett hozza a szép sporteredményeket is. Most viszont az
út nem a versenyekre, hanem
belső utakra vezette e két év
alatt. E „kifordított felkészülési időszakban” otthon, majd az
MTK edzőtermében és Dunakeszi edzőtermeiben dolgozott
tovább céljaiért. A versenyek
időpontjai sorban csúsztak, így
a motiváció fenntartása sem
volt egyszerű a karatéka számára, végül mégis édes gyümölcsöket érlelt ez a folyamat.
Előző év végén megnyerte a Magyar Bajnokságot másfél éves kihagyás és egy váratlan kéztörés után. Idén márciusban, a versenyszezon
kezdetén, a Tatami Kupán állhatott a dobogó tetejére kumite
U21 -67kg-os kategóriában.
Slovakian Grand Prix szintén nemzetközi versenyről egy
ezüstöt magyarok csapatának.
Ez pedig fontos állomás volt a
kvalifikációhoz az idei Európabajnokságra, mely Prágábna
kerül megrendezésre idén júniusban.
Ezt követően a zártkapus
versenyek után már végre mi is
láthattuk a küzdelmeket, újból
elérkezett a WKF Magyar Bajnokság, ahol három kemény,

de győztes mérkőzés után a dobogó tetejéről kaphattuk meg
a széles mosolyt, érmet és kupát a 18 éves sportolótól. Immár U21-es, -67 kg- os kategóriában lett magyar bajnok.
E pontszerző versennyel pedig
elindult a az ifjúsági világbajnokságra történő kvalifikáció
útján is. Még két pontszerzési lehetősége van, melyek egyike a Prágában megrendezésre
kerülő Európa-bajnokság lesz
2022. június 18-19-én. A cél
egyre közelebb, az edzések naponta 5-6 órát vesznek igénybe. Emellett elhivatott tanuló
a Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnáziumban. Előrehozott,
emelt német nyelvi érettségin,
NIT Vitaversenyen (5.hely),
Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen (5. hely)
vesz részt barátaival. Pingpongversenyt szervez, bonyolít, ír az iskolaújságnak, szóval motivációból nincs hiány.
Kitartás! Mi drukkolunk, és
eredményes versenyzést kívánunk a további megmérettetéseken is, mert mint megtudtuk
Balázs iskolai cikkéből: „(…)rá
tudnék cáfolni Arnold Schwarzenegger híres mondatára, miszerint A sikernek nem titka, hanem ára van. A sikernek
igenis van titka: a motiváció, a
célodhoz való pozitív hozzáállás és a hit abban, hogy sikerülni fog.”

VOKE József Attila Művelődési Központ
2022. júniusi programjai
Június 20-24., hétfőtől péntekig
Színjátszótábor Babják Annamária
vezetésével

Június 3. péntek 17 órától
Városi Pedagógusnap
Június 11. szombat 16-18 óráig
A Gödi Diák-Sportegyesület gálaműsora
Június 13. hétfő 18-20 óráig
Et Vie Danse Gála
Június 15. szerda 18 órától
Bárdos Lajos Ált. Isk. ballagási ünnepsége
Június 17. péntek 19 órától
Köröndi koncert I.
„Nyáresti muzsika”
Km. A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar

Június 24. péntek 10-18 óráig
Városi véradás
Június 26. vasárnap 18-19 óráig
A Magyar Sportegyesület évzáró előadása
Június 27-július 1., hétfőtől péntekig
Jumanji Angol tábor Szijjártó Mónika
vezetésével
Július 1. péntek 19 óra
Zenés színházi hétvége
Körönd: Víg özvegy

Június 17-18. péntek-szombat és
20-23., hétfőtől csütörtökig
Et Vie Danse tánctábor
Nagy Márta vezetésével

Július 2. szombat 19 óra
Zenés színházi hétvége
Körönd: Háry János
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Labdarúgás Diákolimpia:
Bronzérmet nyert
a Fazekas iskola lány csapata
MÁJUS 21-22-ÉN DEBRECEN ADOTT OTTHONT A III-IV. KORCSOPORTOS LÁNY ÉS IV.
KORCSOPORTOS FIÚ LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐNEK, ÖSSZESEN
NÉGYSZÁZ VERSENYZŐ RÉSZVÉTELÉVEL. A DUNAKESZI FAZEKAS ISKOLA LÁNY CSAPATA
LŐRINCZ LÁSZLÓ TANÁR ÚR IRÁNYÍTÁSÁVAL A HARMADIK HELYEN VÉGZETT.

A

labdarúgás sportágban tradicionálisan
magas a nevezői szám,
idén is majdnem 10 ezer felső
tagozatos fiú- és lány diákot
neveztek be ebben a korcsoportban. Borsod, Pest és Szabolcs megye mindkét nemben a legaktívabb megyék
közé tartozott a nevező csapatok létszámát tekintve. Az
országos döntőbe a megyék
legjobbjai jutottak be, 20-20

csapattal zajlottak a kétnapos
küzdelmek.
A fantasztikus hangulatú versenyen az alábbi iskolák
szerezték meg az érmeket:
III-IV. korcsoport lányok:
I. Szombathelyi Neumann
János Általános Iskola
II. Gyulai Implom József Általános Iskola
III. Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
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