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   a fesztiválok városa
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu
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Tuzson Bence: Júliustól a dunakeszi fiatalok is igényelhetik 
a családvédelmi akcióterv részeként biztosított kedvezményeket

Júliustól elérhetőek azok a kedvezmények, 
amelyeket a kormány a családvédelmi ak-
cióterv részeként biztosít a családalapí-
tás előtt álló fiatal házasoknak, s mint a 
visszaJelzésekből kiderült, a legnagyobb 
érdeklődéssel a babaváró támogatást vár-
ták az érintettek. a kormány a múlt hónap 
végén úgy szélesítette ki az erre Jogosultak 
körét, hogy lehetőleg minél többen élhes-
senek ezzel a lehetőséggel. később pedig a 
megszületett gyermekeik után tudJák maJd 
kérvényezni a hiteltörlesztés felfüggesz-
tést vagy a kölcsön fennmaradó részének 
telJes elengedését – mondta el a lapunknak 
adott interJúban tuzson bence, a pest me-
gyei 5. számú választókerület országgyűlé-
si képviselőJe.

– Mi volt a kormányzat cél-
ja a családi akciótervvel kap-
csolatban nemrég bevezetett 
újabb könnyítésekkel? 

– Az a célunk, hogy évről-év-
re, lépésről-lépésre egyre köny-
nyebb legyen a családalapí-
tás Magyarországon, ezért tá-
mogatjuk a fiatal házasokat a 
gyermekvállalásban, és ez is 
az egyik oka annak, hogy jú-
nius végén – néhány techni-
kai kérdés megoldása mel-
lett – még tovább könnyítet-
tük a július elsejétől kérhető 
babaváró támogatás igénylé-
sét. Szeretnénk, hogy a lehe-
tő legszélesebb körnek, és a le-
hető legzökkenőmentesebben 
hozzáférhető legyen ez a támo-
gatási forma. Ugyancsak ezt a 
célt szolgálja, hogy kiszélesítet-
tük az információs csatorná-
kat is: akinek bármiféle gondja 
akad ügyintézés közben, vagy 
valami nem teljesen világos a 
számára az elérhető tájékozta-
tások alapján, az országos te-
lefonos ügyfélszolgálat 1818-
as telefonszámán is tájékozta-
tást kérhet a családvédelmi ak-
cióterv részleteiről. Fontosnak 
tartjuk ugyanis, hogy a csa-
ládalapításra készülő fiatalok 
minden szükséges tájékozta-
tást megkaphassanak azokról a 
kedvezményekről, amelyeket a 

kormányzat épp az ő érdekük-
ben, az életük megkönnyítése 
céljából vezetett be.

– Melyek a legfontosabbak a 
kedvezmények közül?

– A rendeletet úgy bővítet-
tük, hogy a kedvezmény im-
már a júliusban megszülető 
gyermekek családjára is vonat-
kozzon. A korábbi szabályozás 
szerint ugyanis csak a támoga-
tási szerződés megkötése után 
születendő gyermekek után let-
tek volna jogosultak a fiatal há-
zasok a támogatásra. A logika 
persze továbbra is ezt diktálja, 
de – gondoljunk csak bele –, ha 
júliusban megszületik egy kis-
baba, akkor nem lenne reális 
követelmény elvárnunk a szü-
lőktől, hogy addigra már egy 
megkötött szerződéssel rendel-
kezzenek.

– Ön kiket sorolna a baba-
váró támogatás elsődleges cél-
csoportjába?

– Szerintem minden fiatal há-
zaspár jól jár, ha él a most felkí-
nált kedvezményekkel, a szabá-
lyozást pedig igyekeztünk olyan 
nagyvonalúan körülhatárol-
ni, hogy lehetőleg minél több, a 
családalapítás előtt álló fiatal él-
hessen a lehetőségekkel. Beépí-
tettünk a rendszerbe egy korha-
tárt, miszerint olyan házaspá-
rok igényelhetik a babaváró tá-

mogatást, amelyekben az anya 
még nem múlt el negyven éves. 
Továbbá szükséges az is, hogy 
legalább az egyik szülő igazol-
ni tudjon legalább hároméves 
munkaviszonyt vagy felsőok-
tatási jogviszonyt. Gyermeke-
ik megszületését követően, kér-
vényezhetik a hiteltörlesztés fel-
függesztést vagy a kölcsön ak-
kor még fennmaradó részének 
teljes elengedését.

– A bankok nem fognak aka-
dályt gördíteni a fiatal házas-
párok elé?

– Nem, a kormányzat ugyan-
is bevezetésre kerülő intéz-
kedések hatályba lépése előtt 
egyeztetett az Bankszövetség-
gel és a Magyar Nemzeti Bank-
kal is. A konzultációk nyomán 
a jegybank kiadott egy állás-
foglalást, amely külön foglal-
kozik az adósságfékkel is. Ezt, 
ugye, néhány évvel ezelőtt épp 
a jegybank ajánlására vezették 
be, hiszen mindannyian tud-
juk, hogy 2010 előtt milyen el-
adósodottsági szintre került 
hazánk a korábbi szocialista-
szabaddemokrata kormányok 
káros politizálása miatt. Erre 
kellett egy hatékony megoldást 
találni. Nemcsak az ország és 
az önkormányzatok, hanem a 
lakosság is eladósodott, a ma-
gyar emberek többsége pedig a 

devizahitelek miatt került kilá-
tástalan helyzetbe. Nem fogjuk 
megengedni, hogy még egy-
szer ilyen helyzet kialakuljon, 
és az adósságfék pont azt a célt 
szolgálja, hogy a jövőben senki 
se kerülhessen ilyen adósság-
csapdába. Az az alapelv, hogy a 
törlesztőrészlet nem haladhatja 
meg a jövedelem egy bizonyos 
százalékát, jellemzően a havi 
fizetésnek a felénél ne legyen 
magasabb az az összeg, mint 
amit egy családnak hónapról-
hónapra kell kigazdálkodnia.

– Mekkora havi bevétel-
lel kell rendelkeznie egy-egy 
házaspárnak ahhoz, hogy az 
adósságfék miatt se essen el a 
babaváró támogatástól?

– Ha a házaspár legalább 
egyik tagja rendelkezik mini-
málbérrel, akkor az ő számuk-
ra a tízmillió forintos babavá-
ró támogatás is elérhető. Eb-
ben az esetben a havi maximá-
lis törlesztőrészlet ötvenezer 
forint lesz, ilyen részletekben 
kell visszafizetni a kamatmen-
tes kölcsönt. Ha viszont idő-
közben megszületnek a gyer-
mekek, akkor számíthatnak a 
hiteltörlesztés felfüggesztése, 
illetve a tartozás részbeni vagy 
teljes elengedésére is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Minden házaspár jól jár, 
ha él az új lehetőségekkel
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Jelentős felújítások 
a város egészségügyi intézményrendszerében

A felújított 
orvosi rendelőt 
ünnepélyesen 
avatta fel 
dr. Bartus Vilmos, 
Csoma Attila, 
Dióssi Csaba, 
dr. Bognár Ágnes, 
Tuzson Bence

- Merész, bátor döntés volt, de amit 
2014-ben ígért az önkormányzat, azt 
betartotta, hiszen felújítottuk a Fóti úti 
rendelőt, újat építettünk a Széchenyi ut-
cában, gőzerővel dolgoznak a szakembe-
rek a Casalgrande téri rendelő felújításán 
is. Az önkormányzat – ígéretét betartva 
– 2019 végére minden háziorvosi rende-
lőt felújít - mondta Dióssi Csaba a pol-
gármester, aki köszönetet mondott Tu-
zson Bence államtitkárnak, a város or-
szággyűlési képviselőjének az állami tá-
mogatások elnyerése érdekében kifejtett 
tevékenységéért. Külön kiemelte a Szak-
orvosi Rendelőintézet komplex felújítá-
sára – az Egészséges Budapest Program 
keretében – elnyert 1,7 milliárd forint 
állami támogatás realizálásához nyúj-
tott segítségét. Dióssi Csaba elmondta; 
az SZTK felújítása az idei esztendőben 
elkezdődik, melynek költségéhez jelen-
tős összeggel hozzájárul a városi önkor-
mányzat is.

– Fontosnak tartjuk, hogy Dunake-
szi polgárait a 21. század igényeit kielé-
gítő egészségügyi ellátórendszer szolgál-
ja ki, melynek megvalósítása érdekében 

– ígéretét megtartva - mindent megtett 
az önkormányzat – tette hozzá a pol-
gármester. Dióssi Csaba azt is bejelen-
tette; lakossági igényeknek megfelelően, 
a páciensek könnyebb és gyorsabb sor-
ra kerülése érdekében minden rendelő-
ben egy online időpontfoglaló, beteghí-
vó-irányító rendszert alakít ki az önkor-
mányzat.  

Csoma Attila a körzet önkormány-
zati képviselője arról beszélt, hogy a 
Révdülőben élők már nagyon várták a 
felújítást, melynek megvalósítását rend-
kívül nagyra értékelnek. Örömét fejezte 
ki, hogy a beruházásnak köszönhetően a 
magas színvonalú szakmai ellátás nívó-
jára emelkedett a rendelő környezete, az 
orvosi szobák és a betegváró is.   

- Egy államnak nagyon sok lehető-
sége van, hogy segítsen! De csak ak-
kor tud segíteni, ha az önkormányzat-
nak vannak tervei, elképzelései. Duna-
keszi önkormányzatának vannak tervei 
az egészégügy-, a sportfejlesztés terüle-
tén, a városi utak és egyéb beruházások 
építésében, melyek megvalósításához az 
állam segítséget nyújt – hangsúlyozta 

Tuzson Bence, közszolgálatért felelős ál-
lamtitkár. Dunakeszi országgyűlési kép-
viselője szerint mindez azért van, mert a 
város iránt elkötelezett képviselő-testü-
lete és polgármestere van a településnek. 

A beszédeket követően a nemze-
ti színű szalag átvágásával ünnepé-
lyesen is felavatta a felújított Liget ut-
cai rendelőt Tuzson Bence államtit-
kár, Dióssi Csaba polgármester, Cso-
ma Attila önkormányzati képviselő,  
dr. Bognár Ágnes háziorvos és  
dr. Bartus Vilmos háziorvos. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Június 17-én ismét megkezdődött a rendelés a felúJított és kibővített liget utcai orvosi rendelő-
ben, ahol immár a két háziorvos mellett az orvosi ügyelet fogadJa a pácienseket. az országos 
mentőszolgálattal együttműködve itt került kialakításra a mai igényeknek megfelelő modern 
mentőállomás is, amely fűtött rámpával és két autós mentőgarázzsal épült. az intézmény előtt 
megúJult a Járda és a parkoló, melynek befogadóképességét is megnövelték.  

Betartotta ígéretét az önkormányzat 
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 Aláírták a szerződést

megkezdődtek a felúJítási és tér szépítészeti előkészí-
tő munkálatok a gyártelepi vasútállomás alulJáró-
Jának környezetében – táJékoztatta lapunkat somodi 
istván, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tályvezetőJe.  

a dunakeszi máv-nagyállomás műemlék Jellegű épületé-
nek felúJítására és a kormányablak építésére kiírt köz-
beszerzési elJárás eredményesen lezárult, Június 21-én 
aláírták a kivitelezési szerződést, melynek köszönhe-
tően 2020 nyarán a megúJult és úJ funkcióval ellátott 
épületegyüttes szolgálJa ki a lakosságot – táJékoztatta 
szerkesztőségünket somodi istván, a dunakeszi polgár-
mesteri hivatal városüzemeltetési osztály vezetőJe.

Vasúttörténeti idő-
ket idézi a Dunake-
szi MÁV-Nagyállomás 

épülete, hiszen hazánk első 
vasútvonalát 1846. július 15-én 
nyitották meg Budapest és Vác 
között, és a korszak jeles sze-
mélyiségeit szállító vonat egye-
dül Dunakeszin állt meg. A 
MÁV tulajdonában lévő épület 
felújítását már hosszú évek óta 
szorgalmazta a helyi önkor-
mányzat, ám csak napjaink-
ban sikerült szerződést kötni a 
nyertes kivitelezővel az állami 
finanszírozásban megvalósuló 
munkára. 

- Mára már csak a földszint 
egy része van használatban, a 
másik fele, valamint az eme-
let nincs. Az épület jelenlegi 
esztétikai és műszaki állapota 
már hosszú évek óta indokolt-
tá tette a felújítást – mondta az 
osztályvezető. 

- Megkezdődtek a kivitele-
zést megelőző helyszíni egyez-
tetések a MÁV épület mun-
káival kapcsolatban. Elsőnek 
a felvonulási területeket és az 
idegilenes épületeket tisztáz-
tuk az illetékesekkel. A felújí-
tás ideje alatt az állomás üze-
melni fog, de a jegyiroda és a 
mosdó az udvaron elhelyezett 
ideiglenes konténerekbe kerül 
a kivitelezés idejére. A kerék-
pártároló a Verseny út túlol-

dalán található Trianon tér ka-
vicsos részére kerül át, a hoz-
zá tartozó kamerával együtt. A 
P+R parkolóknál 3 darab moz-
gáskorlátozott helyet áthelye-
zünk, hogy a teherautókkal az 
anyagmozgatás megoldható le-
gyen – sorolta a változásokat 
Somodi István. 

- A felújítás során az épü-
let szerkezete megmarad, az 
eredeti falazat kerül felújítás-
ra, így a város ikonikus épü-
lete jellegéből nem veszít, mi-
közben mind esztétikailag, 
mind műszakilag a 21. század 
színvonalára emelkedik. Tel-
jesen megújulnak a várók, vi-
zesblokkok, nyílászárók, bur-
kolatok, tető, belső irodahelyi-
ségek, jegypénztár, elektromos 
rendszer, és a gépészet. Kívül 
új, fedett biciklitároló készül, 
fedetté válik a gyalogos aluljá-
ró lépcsője és az előtte lévő tér-
burkolat is – ismertette az osz-
tályvezető. 

- A jelenleg nem üzemelő, a 
nemsokára felújított részekben 
helyet kap majd a Pest Megyei 
Kormányhivatal Dunakeszi 
Járási Hivatalának kormány-
ablaka is, ami egy külön be-
járaton lesz majd elérhető, így 
nem fogja egymást zavarni a 
két funkció – emelte ki Somo-
di István. 

 (Vetési)

A térrendezés után – 
melynek részeként új 
burkolatot kap a közle-

kedő felület - a megszépült té-
ren ülőfelületeket helyeznek el 
és zöld növényeket telepítenek. 

- Modern megjelenést, kelle-
mes környezetet hozunk létre 
– tette hozzá az osztályvezető.

Somodi István elmond-
ta; a kivitelezés alatt a gyalo-
gos forgalom végig biztosított 
lesz, de szűkített folyosókon le-
het majd közlekedni. A mun-
katerületet kerítéssel határol-
ják el, ám a jelenleg is működő 
vendéklátóhelyek a kivitelezés 
ideje alatt mindvégig megkö-
zelíthetők maradnak. 

- Felvettük a kapcsolatot 
a MÁV illetékesivel, hogy az 
aluljárót az önkormányzat ál-
tal végzett munkákkal párhu-
zamosan lehetőség szerint szé-
pítsék meg és oldják meg a csa-
padékvíz elvezetését, mert egy-

egy nagyobb esőzés idején nem 
tud megbirkózni a feladattal 
– hangsúlyozta Somodi Ist-
ván, aki azt is elmondta, hogy 
a megújult teret várhatóan au-
gusztus végén adják át a lakos-
ságnak. 

Ez a felújítás is bizonyság 
arra, hogy - bár a MÁV terü-
lete - az önkormányzat a pol-
gármester vezetésével  folya-
matosan azon munkálkodik, 
hogy Dunakeszi polgárai szá-
mára a nem városi fenntartá-
sú intézmények támogatásával, 
a területek fejlesztésével elő-
segítse a jó lakóhelyi közérzet 
megteremtését, a nívós szol-
gáltatások feltételeit. A gyár-
telepi aluljáró falát pl. az ön-
kormányzat Vámos Robival és 
a Táblácska csapatával együtt-
működve szeretné esztétiku-
san kifesteni, kidekorálni.

(B. Szentmártoni)

Kezdődik a MÁV-
Nagyállomás felújítása, 
és a kormányablak építése

Megújul a gyártelepi 
vasútállomás környezete
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A szakemberek vé-
geztek a Repülőté-
ri út felújításával és 
az útjelek felfestésé-

vel is, amely mellett elkészült 
az új kerékpárút épült, ami be-
csatlakozik a Fóti úti kerék-
párútba. Jó hír, hogy a beruhá-
zás folytatásaként hamarosan 
elkezdődik a – városi kerék-
párút körgyűrű részeként, az 

ugyancsak a Fóti úti kerékpár-
útba becsatlakozó – a Határ úti 
kerékpárút építése is. Az ön-
kormányzat a két új kerékpár-
út építésére 200 millió forint 
vissza nem terítendő állami tá-
mogatást nyert. 

Július első napjaiban elké-
szült a Tallér utca felújítása, 
újra aszfaltozása, melynek vé-
geztével a kivitelező Penta Kft. 

szakemberei - a korábbi asz-
faltburkolat felmarásával - 
már elkezdték a Krajcár utca 
felújítását is, amely ugyancsak 
új aszfaltburkolatot kap.  

Dunakeszi számos utcájában 
– így többek között a Bem ut-
cában és a Barátság út egy ré-
szén - újulnak meg a járdák 
is, de hamarosan, július 15-én 
hozzákezdenek a Fóti út és a 

Repülőtéri út csatlakozásánál 
lévő körforgalmi csomópont 
felújításához, amit a kamio-
nok, nagy hossztengelyű jár-
művek megrongálnak. A mun-
kálatok idején a forgalmat elte-
relik, és jelző lámpával irányít-
ják.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

dunakeszin az elmúlt évek útépítési programJa után az utóbbi években a nyári hónapok leginkább a régi, több 
éves vagy évtizedes utak és Járdák felúJításáról szólnak. az önkormányzat pályázati forrásokból és saJát önerő-
ből idén is több városi utat úJíttat fel. emellett meghatározó a JárdafelúJítási program is.

Út- és járda felújítások

környezettudatos város lévén fő célunk, hogy az elkö-
vetkező években a lakossággal közösen, folyamatosan 
facsemetékkel bővítsük dunakeszit. dunakeszi megegyezett úJpesttel, hogy átépítik a pá-

lya utca-külső szilágyi úti kereszteződést. a káposz-
tásmegyeri feJlesztés Jelentős részét dunakeszi fizeti 
– Jelentette be facebook oldalán dióssi csaba dunake-
szi polgármestere.Korábban már találkozhat-

tak „Zöld Dunakeszi” ki-
adványunkkal a postalá-

dájukban és online felületünkön, 
amelynek lapjain keresztül ösz-
szegyűjtöttük az adott évszakra 
vonatkozó teendőket és hasznos 
tanácsokat, valamint tájékozta-
tást adtunk arról, hogy az Önkor-
mányzat mi mindent tesz azért, 
hogy gyermekeink és unokáink 
jövőjét megalapozva egy környe-
zettudatos és fenntartható város 
maradjunk hosszú távon is” – ol-
vasható az önkormányzat hivata-
los weboldalán.

„Lakossági kérésre több éve in-
gyenesen lehet választható fát igé-
nyelni az Önkormányzattól az in-
gatlan előtti közterületre, amelyet 
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. munkatársai szintén ingyen 

el is ültetnek. A lakóktól csupán a 
növények gondozását kérjük.

A faültetési akciót minden év-
ben tavasszal és ősszel szervezzük, 
ugyanis ilyenkor alkalmas az idő-
szak a növény elültetésére, befoga-
dására, a facsemete-igénylés azon-
ban folyamatos.

A faigénylés formanyomtat-
vány alább, a kapcsolódó fájl opci-
ónál érhető el, amelyet személyes, 
postai vagy elektronikus úton kell 
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatára (2120 Dunake-
szi, Fő út 25.; ugyfelszolgalat@du-
nakeszi.hu).

Az őszi faültetési akcióra az 
igényléseket 2019. július 31-ig vár-
juk! 

Tegyünk együtt egy még zöl-
debb Dunakesziért! – írja a duna-
keszi.hu

A dunakesziek, de 
különösen az Al-
són élők már kö-

zel tíz éve szorgalmazzák 
nyugalmuk és a környe-
zeti terhelés megszünteté-
se érdekében, hogy lakóte-
rületükön áthaladó, rend-
kívül nagy forgalmat lebo-
nyolító Pálya utca végénél 
lévő - a vasút alatt átveze-
tő szűk keresztmetszetű - 
utat szélesítsék ki vagy a 
káposztásmegyeri oldalon 
lévő közlekedési csomó-
pontot alakítsák át, amely 
még napjainkban jelentő-

sen lassítja a tovább hala-
dást a fővárosba.  

„Egy újabb, régóta várt 
projekt veheti kezdetét. A 
terveket évekkel ezelőtt el-
készíttettük és most Új-
pesttel történt sikeres meg-
egyezést követően átépítjük 
a Pálya utca-Külső Szilágyi 
úti kereszteződést. Az első 
ütemben kiépítjük a két ka-
nyarodó sávot, ezt követően 
lámpás irányítást alakítunk 
ki, amely össze lesz hangol-
va az aluljáró lámpájával.” – 
írja közleményében Dióssi 
Csaba polgármester.

Évente ezer fát 
ültetünk Dunakeszin 

Felszámolnak egy kaotikus 
közlekedési csomópontot Dunakeszi 

és Káposztásmegyer határán

Felújították 
a Tallér utcát is Készül a járda a Bem utcában 
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A K szegély építése június elején 
megtörtént

körzeti képvi  selőink jelentik

A májusi eső hozzájárult, 
hogy újabb kátyúk keletkezze-
nek pl. Zápolya utca  41., Zalán 
utca 3 és 7. előtt stb. Az esőzé-
sek miatt a Mányoki Ádám és a 
Nagysándor József téri körfor-
galomban megnőtt gaz levá-
gását kértem, még a hó végére 
ígért virágosítás kezdete előtt

- Múlt hónapban tájékoztat-
tam Önöket, hogy a Klapka ut-
cai támfal, a Rákóczi út felújítá-
sa, a járdaépítési munkálatok 
kezdési időpontjáról érdeklőd-
tem írásban. Ezt követően sze-
mélyesen kérdeztem rá a város-
vezetőtől, aki a fejlesztések tá-
mogatásáról biztosított. Köszö-
nöm a körzet lakói nevében.

- Érdeklődés: Báthory utcai 
fedett buszmegállókban padok 
kihelyezésének időpontja felől. 
Előzőleg május, majd június vé-
géig lett ígérve 

- Érdeklődés: utca névtáblák 
pótlása, két címen KRESZ táb-
lák oszlopainak visszaállítása 
végett

- A Thököly és Sződi utca ta-
lálkozásában a Penta Kft. elvé-
gezte a megrepedt aszfalt hely-
reállítását

- Süllyesztett szegélyek cse-
réjének kérelme a Tábor - Szép 
Ernő utca kereszteződésénél 
kb: 10 méter hosszúságban a 
balesetveszély elkerülése érde-
kében szükséges

- Kiemelt szegélyek cseréje 

a Thököly - Sződi, a Mikszáth - 
Bajtárs utca sarkokon. Kizárólag 
az utcában tartó építkezésekre 
szállító teherautók a felelősek. 
Fontos a szegélycsere, a letö-
redezett szegélyeknél a hiány-
zó fugánál a csapadékvíz befo-
lyik. A télies időben a befolyt 
víz megfagy, ami felnyomja az 
úttestet és kátyú keletkezhet

- A Jogi Osztály vezetőjének 
intézkedését kértem a MÁV felé 
a Klapka utcai csapadékvíz el-
vezető árok és a sínek közti te-
rület gaz levágása miatt. A vá-
laszában intézkedéséről bizto-
sított

- A Rákóczi út 56. és 58. előtt 
is elvégeztette az osztály a kért 
szegélyépítést. Remélhetően 

végleg megoldódik csapadék-
víz elvezetési probléma.

- Az Alkotmány utca 41. tulaj-
donosa az árkok szélének hely-
reállítása és az ingatlan csapa-
dékvíz elvezetésének megol-
dása miatt kérte intézkedése-
met  

- Újabb kátyúk helyreállítása 
11 címen

- Hat árok újbóli tisztításának 
kérelme, mely időközben meg-
történt

- Sződi -Dugonics utca sar-
kon összetört szegélyek helyre-
állítása végett a Dugonics utcai 
építtető felszólítása. Két nap-
pal később a szegélyek mellet-
ti aszfalt is megsüllyedt, sőt, az 
aszfalt már porladozik. A Sződi 
- Zrínyi sarok helyreállítása vé-
geztével az aszfalt megrepedt 
szintén a tehergépkocsiktól

- Gaz levágása miatt a Jogi 
Osztály vezetőjéhez fordultam: 
- Mányoki Ádám tér - Zalán utca 
2. - Alkotmány és Vasvári Pál 
utca sarok 

- Tábor - Bajtárs sarkon lévő 
gyalogosátkelőhely felújításá-
nak, festésének kérelme, mivel 
úthibák keletkeztek

- Gallyazás és szemét elszállí-
tásának kérelme a Klapka utca 
elején /zsákutca/. A kérést tel-
jesítette a Közüzemi Nonpro-
fit Kft.

- A Gyártelep Klapka utcai ol-
dalán a támfal felfagyott kövei-

nek cseréjét elvégezte a külsős 
vállalkozó

- Tájékoztattak, hogy a Rá-
kóczi út, Kálmán-Hunyadi utca 
közötti szakasz szőnyegezésé-
re a kivitelezői árajánlatot meg-
kérték, és a Hunyadi utca járda-
felújítás párosoldalával együtt 
folytatni kívánják, míg a gyár-
telepi állomásnál lévő támfal 
felújításának kivitelezésére a 
megfelelő vállalkozó kiválasz-
tása folyamatban van

- Óvoda közben csapadékvíz 
elvezetés gond, szemetes kihe-
lyezése és közlekedési anomá-
lia megszüntetése végett for-
dult hozzám a kérelmező

- Zápolya utca elején galy-
lyazás, ecetfa kivágásának ké-
relme

- Korlát festés miatt az il-
letékes segítségét kértem 
(Zápolya-Király árok) 

- Érdeklődések: a Klap-
ka utca 30. csapadékvíz 
probléma, a két címen kért 
térfigyelőkamerák kihelyezé-
se és a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár előtti feladatok kez-
désének várható időpontjáról 

- Egyéni közvilágítási hiba: 
- Kálmán utca 49.- Nagysán-
dor József tér. Csoportos hibák:  
tíz címen. 

 Üdvözlettel:
      Hircz Tamás

a 6. sz. választókörzet 
képviselője

nem mindig ér aranyat a májusi eső 

Minden bizonnyal lakótár-
saim is érzékelték, hogy elkez-
dődött a város több utcájának 
felújítása, újra aszfaltozása és 
az útburkolati jelek felfestése. 
A munkálatok érintik a mi kör-
zetünket is, hiszen több, zeb-
rával kijelölt gyalogos átkelő-
helyet újra festettek. Ígéretet 

kaptam arra, hogy a zebrák, 
az útburkolati jelek felfesté-
se mellett a Játszóház Óvo-
da környezetében lévő par-
kolókban a gépkocsi beálló-
kat is újra festik.  Két helyen 
– így pl. a Barátság út 16. szá-
mú épületnél - a mozgássé-
rültek részére fenntartott par-

kolót is újra felfestik. Remé-
nyeim szerint az újból kije-
lölt, jól láthatóan elhatárolt 
gépkocsibeállók is hozzájá-
rulhatnak a kulturált parkolás 
elterjedéséhez, ésszerűbb ki-
használásához. 

Nagyon jó hírként tudom 
megosztani önökkel, hogy a 

Barátság út 42. számtól a 36. 
felé haladva – az úgynevezett 
cserepesházaknál - elkezdték 
a járda felújítását. Az ott élők 
megtapasztalhatták, hogy a 
töredezett, rossz minőségű 
járda felbontása elkezdődött, 
melynek kijavításával egyide-
jűleg a szakemberek megold-

út- és járdafelújítások, parkolók újra festése 
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Csoma Attila, Dióssi Csaba, Tuzson Bence

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

Befejeződött a Révdűlő je-
lenleg legnagyobb és legje-
lentősebb önkormányzati be-
ruházása, a Liget utcai rende-
lő átépítése és bővítése.  A jú-
nius 17-ei ünnepélyes átadáson 
dr. Bognár Ágnes és dr. Bartus Ti-
bor háziorvosokon kívül Dióssi 
Csaba polgármester és Tuzson 
Bence államtitkár, országgyű-
lési képviselő is részt vett. A 
felújítást követően külön he-
lyiségben rendel a két révdű-
lői orvosi körzet, a Liget utcá-
ba költözött az orvosi ügyelet, 
ideiglenesen a mentőszolgálat, 
véglegesen elköltözött viszont 
a Tüdőgondozó intézet. Az át-
adáson az önkormányzat felől 
a mentőszolgálat felé ismét ké-
résként hangzott el, hogy a kör-
nyék lakosságának nyugalma 
érdekében vonulásuk során a 
Fő út eléréséig ne használják a 
mentőautó szirénáit. Külön kö-
szönetemet szeretném kifejez-
ni a szomszédságban élőknek 
az építkezés idején tanúsított 
türelmükért. A rendelő felújítá-
sa mellett megújult a Liget utca 
érintett szakasza is új járdabur-
kolattal és kényelmes parkoló-
helyekkel adva új arculatot az 
utcának. 

Úgy tűnik újabb fontos lépést 
tehetünk azon az úton, hogy 
minden körzetbeli utca közvilá-
gítást kapjon. Az elmúlt hetek-

ben döntés született az Uszály 
utca, az Evező köz és a Hajó 
utca közvilágítás-fejlesztéséről, 
jelenleg a műszaki tervek elké-
szítése zajlik. Szeretnénk, ha a 
fejlesztések a korai sötétedések 
előtt megvalósulnának. A Fel-
hő utca Kiscsurgótól délre lévő 
szakaszán a közelmúltban he-
lyeztünk ki lámpát, nagy mér-
tékben megkönnyítve ezzel az 
ott lakó család életét. 

Június 6-án jelzést kaptam 
egy anyukától, miszerint a Ka-
tonadomb egyik játszó esz-
közéből veszélyes szög áll ki. 
A Közüzemi Kft. munkatársai 
gyorsan elhárították a problé-
mát.

A tavasszal két táblát helyez-
tünk ki a Pihenő sétány mentén 
„Köszönjük, hogy nem szeme-
tel!” felirattal. A kezdeménye-
zés jó visszhangra talált, ezért 

lakossági kezdeményezésre 
újabb táblát helyezünk ki a sé-
tány északi részén.

Az elmúlt hetekben több 
megkeresést kaptam parlag-
füves, elhagyott területekkel, 
telkekkel kapcsolatban (Kisdo-
bos utca, Lahner György utca, 
Schweidel József utca, Aulich 
utca, Szák utca). A bejelentése-
ket továbbított a Polgármesteri 
Hivatal jogi osztálya fel, amely 
felszólítja a területek tulajdo-
nosait területük rendben tartá-
sára, kaszálására.

Június 28-án, szombaton két 
közösség vendége is voltam a 
körzetben: a Jézus Szíve temp-
lom fennállásának 75. évfor-
dulóját ünnepelte az egyház-
község Harmonia Sacra kóru-
sának ünnepi koncertjével. Kü-
lön örömteli, hogy az elmúlt öt 
évben a templom előbb külse-

jében, majd idén tavasszal bel-
ső tereiben is teljes felújításra 
került. Örök hála dr. Oláh An-
tal néhai plébánosnak, akinek 
hagyatéka adta az idei felújítás 
alapját, köszönet Szepes Bélá-
nak az egyháztanács vezetőjé-
nek és az egész egyháztanács-
nak a szervező munkáért, va-
lamint Maracskó Izabellának és 
csapatának a kiváló restauráto-
ri munkáért. Szintén június 28-
án a város egyik fiatal közössé-
gének, a Malomárok lakópark-
ban élőknek a vendége voltam 
utcabáljukon. Az önkormány-
zat sátorral és sörpad-garni-
túrákkal támogatta a rendez-
vényt.

Szeretném mindenkinek a fi-
gyelmébe ajánlani újra a járda-
építési programunkat, amely-
lyel azokat az ingatlantulajdo-
nosokat támogatjuk akár száz-
ezer forint értékű térkővel és 
szegéllyel, akiknek nincs még 
saját járdájuk. Szintén bíztatok 
mindenkit arra, hogy már most 
jelentkezzen a városi faültetési 
programba, az igényelt facse-
metéken novemberben ülte-
ti el a város. Mindkét program-
mal kapcsolatban lehet nálam 
jelentkezni és felvilágosítást is 
szívesen adok bárkinek.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik

ják a korábban problémát je-
lentő csapadékvíz elvezeté-
sét is. 

Noha kis területről van szó, 
ám nagy örömömre sokakat 
érint, hiszen sokan látogatják 
a Szent István parkban a szü-
letésfákat, így a 2018-ban szü-
letettek tiszteletére ültetett 
facsemetét is, melynek kör-
nyezetében kicserélték a ta-
lajt, kiépítették a locsolóháló-
zatot. Ennek köszönhetően e 
közkedvelt területet minden-

hol ellátja a locsolórendszer, 
biztosítva az igényes, zöldkör-
nyezet megőrzését. Ez különö-
sen nagy értek ezeken a forró 
nyári napokon, aminek mind-
annyian örülhetünk. 

Az önkormányzat dönté-
se alapján a város valamennyi 
házi orvosi rendelője megújul 
2019 végéig, melynek kereté-
ben már a Casalgrande térén 
lévő rendelőket is felújítják. 
Értesüléseim szerint július vé-
gén már ismét a régi, ám meg-

szépült, felújított egészség-
ügyi intézményben tudják fo-
gadni pácienseiket a házi or-
vosok és a fogorvosok. 

Kérem, engedjék meg, hogy 
júliusi tájékoztatóm végén 
mindannyiójuknak nagyon 
kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánjak!

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 

Ismét itt a kánikula, de termé-
szetesen ez nem akadályozhatja 
a nyári felújítások menetét! Mint 
azt már megszokhattuk, a terv-
szerű, előre megbeszélt projek-
tek a legfontosabbak, ennek ke-
retében több út is megújul a kör-
zetben őszre. Folytatódik a Kőrösi 
park rendbetétele, amint a tervek 
elkészülnek, s elfogadásra kerül-
nek, befejeződhet ennek a résznek 
a teljes megújítása. Itt jegyezném 
meg ismét, hogy a kutyatartók le-
gyenek figyelemmel az itt élők 
nyugodt, csendes nappali és esti 
életére, hiszen ilyenkor az ablakok 
folyamatosan nyitva vannak, ezért 
minden zaj, kutyaugatás behallat-
szik, zavarja a pihenni vágyók nyu-
galmát. Ezért kérem, hogy aki a ku-
tyájával szeretne a parkos része-
ken tartózkodni, az keresse fel az 
erre a célra kialakított teret, vagy 
távol a lakott részektől sétáltassa 
őket!

Az intézményi felújítások és javí-
tások is megvalósulnak őszre, így 

a gyermekeink ismét a lehetőség 
szerinti legjobb körülmények közé 
kerülhetnek az új tanévben.

A Nap utcai sportpálya baleset-
veszélyes kerítése is javításra, fel-

újításra kerül. Hálóval próbálják 
meg a szakemberek helyettesíte-
ni a szúrós dróthálót, ezzel talán a 
zaj is csökkenhet ezen a területen. 
Természetesen a többi, lakók által 

felvetett probléma orvoslására is 
keressük a megoldást, sajnos azt a 
kérést,  amely a Nap utcai behajtó 
sorompós zárására irányult, nem 
lehet kivitelezni, de igyekszünk va-
lami más megoldást találni.

A nagy meleg fokozottan igény-
be veszi a szervezetet, ezért ké-
rem, hogy figyeljünk oda egymás-
ra, kiemelten a szépkorúakra és 
gyermekekre! Akár a közlekedés-
ben, akár csak a mindennapi cse-
lekvésben. 

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé, 
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét. E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 
06-27-542-805 vagy a 06-70-337-
1606 számon, hétköznap 8-19 óra 
között, levélben a Garas utca 4. 
szám alatt, és természetesen sze-
mélyesen is.

Üdvözlettel:
Seltenreich József

4. sz. választókörzet 
képviselője

a lakótelep szíve

Kedves Lakótársaim!

A Széchenyi utca útburkolatá-
nak felújítására az Önkormány-
zat saját forrásból finanszírozza. A 
munkálatok hamarosan megkez-
dődnek. Az átépítés során egy új 
gyalogátkelő kiépítésére is sor ke-
rül a Tisza utcánál.

A Szent Erzsébet utca lakói je-
lezték, hogy jelentős szakaszon 
megrongálódott az útszegély. To-
vábbítottam a Városüzemeltetési 
Osztály vezetőjének, Somodi Ist-
vánnak a panaszt. Az osztályveze-
tő intézkedett, a munkatársak fel-
mérték a szegély állapotát, s a lá-
tottak alapján a szegély javítását 
felvették a karbantartási listára.

A Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz 
Béla utcai csomópont átépítése 
engedélyeztetési eljárás alatt van, 
remélhetőleg még ebben az év-
ben megkapjuk az engedélyt. Az 
említett helyen buszöböl és gya-

logátkelőhely kerül kialakításra.  
A Toldi-dombliget lakópark, 
M2-eshez közel eső néhány ingat-
lan tulajdonosa felvetette, hogy 
szükséges lenne a zajvédő fal 
meghosszabbítása déli irányba, 
mert még mindig erős a zajhatás. 
Az autópálya építése állami beru-
házás, ezért az önkormányzatnak 
erre nincs befolyása. Ha a beru-
házás befejeződik, lesznek vizsgá-
latok, s ezek keretében a lakosság 
megteheti észrevételeit, javasla-
tait. Az Önkormányzat támogat-
ni fogja az esetleges lakossági zaj-
mérést. 

A lakosság részéről a szúnyog-
gyérítéssel kapcsolatban is érkez-
tek jelzések. A Tóvárosban nagyon 
sok a szúnyog. Nem értik, miért 
csak a Duna-parton végzik a gyérí-
tést. A gyérítés a szúnyogok kelte-
tő helyei a leghatékonyabb, ezért 
elsősorban ott kezdték, de tudo-
másom van róla, hogy a városban 

több helyen is végeztek repülő-
gépről szúnyogirtást. Ha a Tóvá-
rosban még mindig sok a szúnyog, 
Sipos Dávid polgármesteri kabinet-
vezetővel, helyi lakosként kezde-
ményezzük a gyérítést.

Az ősszel telepítésre kerülő fák, 
cserjék igénylését már lehet nálam 
e-mailen jelezni. Az eddig szoká-
sos ügymenetet a Városüzemelte-
tési Osztály egységesíti és felgyor-
sítja. Kidolgoztak egy igénylőla-
pot (Fásítás iránti kérelem), melyet 
a jelzés alapján elküldök a nálam 
jelentkező lakónak. A kérelmet ki-
töltve és aláírva el kell juttatni az 
Ügyfélszolgálatra akár elektroni-
kusan, akár személyesen.

Sok panasz érkezik a lakosság 
részéről az emberi együttélés sza-
bályainak megsértése miatt. A vá-
ros rendeletbe foglalta a legfon-
tosabb szabályokat. Mindenkinek 
figyelmébe ajánlom! Az Önkor-
mányzat honlapján a helyi rende-
letek között találja az alábbi szám 
és címszó alatt: 

30-2015.(XI.04.) önkormányza-
ti rendelet a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatar-
tásokról és azok jogkövetkezmé-
nyeiről. 

Mindenkinek figyelmébe aján-
lom, mert sok vitát és kellemetlen-
séget lehet elkerülni ezek megis-
merése és betartása révén.

Ismét felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy a közvilágítással kap-
csolatos problémákat közvetlenül 
a karbantartást, javítást végző cég-
nél jelezzék. A város azért kötötte 
meg így a szerződést, hogy kiiktas-
sák az ügymenetet lassító feleket. 
A cég és elérhetőségei az alábbiak:

Eurovill Kft. 06-80/980 030, 
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.
hu.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli és 
írásbeli jelzéseket, észrevételeket. 
Kérem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel. 

Telefonos elérhetőségem: 
+36/20 9377653

Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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Folytatás a 12. oldalon

Engedjék meg, hogy tájékoztas-
sam Önöket a körzetünket és köz-
vetlen környezetét érintő elmúlt 
negyedév történéseiről. 

A tavaszi és nyári hónapok ked-
veznek leginkább az útfelújítási-
kátyújavítási munkálatoknak. 

A Rákóczi közben élő lakók-
kal együttműködve, önkormány-
zati támogatással megvalósul a 
köz aszfaltozása, amelyet az Ön-
kormányzat 5 millió forinttal tá-
mogat. A Városüzemeltetési Osz-
tály tájékoztatása szerint jelenleg 
az együttműködési szerződés elő-
készítésének szakaszában tart az 
ügy. 

A nyár folyamán megújul a Szé-
chenyi utca egy szakasza, amely-
nek kivitelezését a Városüzemelte-
tési Osztály a forgalomkorlátozás-
sal járó munkálatokra való tekin-
tettel nyári szünet idejére tervezi. 
A munkálatok várhatóan július kö-
zepétől indulnak és augusztus vé-
géig tartanak. 

Mint korábbi írásaimban beszá-
moltam róla, izgatottan vártuk a 
Határ úti kerékpárút megépítésére 
benyújtott pályázat eredményét, 
amelyet – mint kiderült – sikere-
sen el is nyertünk! Ennek köszön-
hetően hamarosan megvalósul a 
Határ úton egy kerékpárút építé-
se, amely összeköttetésbe kerül a 

jelenleg épülő Repülőtéri úti és a 
már meglévő Fóti úti kerékpárút-
tal. A kivitelezést érintő előkészü-
letek már el is kezdődtek. 

A Kossuth Lajos utcánál megál-
ló helyi buszjárat jelenleg az úttes-
ten képes csak biztosítani a busz-
ról való le-és felszállást, azonban 
annak érdekében, hogy a buszok 
ne gátolják a forgalmat, a megál-
lóhelynél egy buszöböl kerül majd 
kialakításra. Emellett a busztól és 
buszhoz közlekedő gyalogosok 
biztonságos elvezetése érdeké-
ben a Széchenyi és Kossuth Lajos 
utca sarkán zebrák kerülnek kiala-
kításra. A tervek elkészültek, jelen-
leg hatósági engedélyeztetésre 
várunk. 

A Tisza utcában, valamint a Ki-
rályhágó utcában az Önkormány-
zat útszegélyt épített a megfelelő 
vízelvezetés érdekében.

A körzetből sokan veszik igény-
be a Toldi utcai Spar áruházat, ahol 
a kitaposott útszakasz helyére jár-
da épült annak érdekében, hogy 
segítse a Szent Erzsébet Katoli-
kus Óvodába, valamint az üzlethez 
közlekedő lakosok biztonságát.

Az Önkormányzat a Szent Imre 
tértől már felújította a Rákóczi utat 
az ivóvízhálózat rekonstrukciójával 
együtt, és a jövőbeli tervek között 
szerepel a Rákóczi út fennmaradó 

szakaszának felújítása is, a Klapka 
utcától a Határ útig.

A Repülőtéri út felújítási- és a ke-
rékpárút kialakítási munkálatai pár 
napos útlezárással, valamint korlá-
tozással jártak, azonban a beruhá-
zása kapcsán már csak az utolsó si-
mítások vannak hátra, az útestre a 
sávok felfestése folyamatban van, 
mire kézhez kapják a lapot, bizo-
nyára el is készült.  Bízom benne, 
hogy a Repülőtéri út megújulása 
nagy segítség az arra közlekedők-
nek, valamint jómagam kerékpá-
ros lévén biztosan ki fogom hasz-
nálni az új bicikliutat a nyár folya-
mán.

Továbbra is arra biztatom Önö-
ket, hogy aki teheti, töltse le 
okostelefonjára a Dunakeszi App 
mobilalkalmazást, amellyel gyor-
san és könnyedén jelenthetik az út-
és kátyú hibákat fotóval dokumen-
tálva. Kérem, hogy minél részlete-
sebb tájékoztatást írjanak, ugyanis 
így a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatának, valamint a Város-
üzemeltetési Osztálynak a munká-
ját segítik. Minél részletesebb a be-
jelentés, a hibát annál hamarabb 
kijavítják. A telefonos alkalmazás 
ezen felül összeköttetésben van 
városunk honlapjával, a www.du-
nakeszi.hu oldallal, ahonnan első 
kézből tájékozódhatnak a Dunake-
szit érintő hírekről, információkról 
és programokról.

Bizonyára sok, körzetünkben 
élő gyermek veszi majd igénybe 

az új, Alagligeten épülő bölcsődét 
és óvodát. A Napsugár Bölcsőde 
szeptemberben megnyitja kapuit 
a csöppségek előtt, jelenleg az ösz-
szekötő út építése zajlik, amelyen 
keresztül megközelíthetők lesznek 
a nevelési intézmények. Ezzel pár-
huzamosan elkezdődtek az új óvo-
da építési munkálatai is, amelynek 
nyitása 2020 szeptemberére vár-
ható. 

A Dunakeszi Programiroda nyá-
ron is gondoskodik a lakosok szó-
rakoztatásáról, kikapcsolódásáról. 
Július 19-21-ig ismét Jazz napokat 
szervezünk a Főtéren, neves elő-
adók színvonalas koncertjeit te-
kinthetik meg a térre látogatók. 
Jómagam is a program kedvelője 
és látogatója vagyok, csak ajánla-
ni tudom mindenkinek. Augusztus 
20-án sor kerül hagyományos, ál-
lamalapítási ünnepségünkre szin-
tén a IV. Béla Király téren. A szoká-
sokhoz híven színpadi műsorral és 
tűzijátékkal is készülünk. 

A körzetünket érintő kérésekkel, 
kérdésekkel kapcsolatban fordul-
janak hozzám bizalommal. E-mail 
címem: alpolgarmester@dunake-
szi.hu 

Kellemes pihenést kívánok min-
denkinek a nyári hónapokra!

Üdvözlettel:

Erdész Zoltán
alpolgármester, 

10. sz. választókörzet 
képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!

kedves lakótársaim!
Megkezdődtek a város ter-

vezett beruházásai. Aki a 
Duna soron sétál, láthatja, 
hogy épül a Duna-parti „Nap-
közis Tábor” területén a Nyílt-
vízi Evezős Központ építése. 
Az épület többféle funkció-
val fog rendelkezni. A napkö-
zis tábori funkció természete-
sen megmarad.

Örömmel adok hírt templo-
maink felújításairól. Befejező-
dött a Jézus Szíve Templom 
belső terének felújítása. Érde-
kességként említem, hogy a 
felújítás során még a második 
világháborús sérülések javítá-

sára is most került sor. A Szent 
Imre Templom belső terének 
felújítása is most ért véget. E 
sorok megjelenésekor kerül 
sor a templom belső terének 
felszentelésére. Örvendetes 
módon halad a Krisztus Király 
Katolikus Iskola további épí-
tése. Az ütemezés szerint to-
vábbi osztálytermek és az ét-
terem készül el szeptemberre.

A járda építési program ke-
retében a lakók és Intézmény-
vezetők kérésével egyetértve 
az Önkormányzat felé meg-
küldött igény pozitív elbírá-
lását követően, megkezdő-

dött a Bem utcai járda kivite-
lezése. A járda kialakításával 
több intézmény pl. Zeneis-
kola, Földhivatal, DÓHSZK is 
ezen az utcán keresztül köze-
líthető meg. 

Korábbi írásaimban említet-
tem a faültetések kapcsán, kör-
nyezetünk, közterületeink szé-
pítését. Örömmel tapasztal-
tam, hogy van, aki ezt nagyon 
is komolyan gondolja. Aki te-
heti, sétáljon el a vasút mellett 
található Hajnal sor 9. sz. ingat-
lan elé. „Varázsló kezek” kisebb 
parkot alkottak a vasúti sínek 
mellett, mindannyian példát 
vehetünk lakótársunktól. 
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Hosszú évek óta húzódó, már-
már kilátástalannak tűnő helyzet-
ben történt komoly előrelépés jú-
nius végén, amelynek eredménye-
ként sok ezer – zömmel dunakeszi 
– ember számára lesz majd gör-
dülékenyebb a közlekedés az is-
kolaidőszakban hétköznap regge-
li és a délutáni csúcsforgalom ide-
jén. Igen: a káposztásmegyeri vas-
úti aluljáró Külső Szilágyi úton lévő 
csomópontjáról van szó.

Az újpesti önkormányzat 
ugyanis végre hozzájárult – sőt a 
projekt kivitelezési költségeiből is 
vállal – ahhoz, hogy a káposztás-
megyeri vasúti átjáró után, a Külső 
Szilágyi úton átépítésre kerüljön a 
csomópont, amelynek átalakítá-
si terveit a dunakeszi önkormány-
zat már évekkel ezelőtt elkészít-
tette, annak megvalósítása ugyan-
akkor az újpesti önkormányzat tá-
mogató döntését igényelte. Június 
végén Dióssi Csaba, Dunakeszi és 
Wintermantel Zsolt, Újpest polgár-
mestere tárgyalóasztalhoz ültek 
és megegyeztek a csomópont-át-
alakítás beruházásának részletei-
ben. Ennek alapján első ütemben 
Dunakeszi két – az egyik az átjáró-
ból Káposztásmegyerre kijőve az 
Auchan irányába, a másik az Auc-
han felől le balra az átjáróhoz – ka-
nyarodósávot épít ki, ezt követő-
en pedig az újpesti önkormányzat 
kialakítja a jelzőlámpás irányítást. 
Az így a Külső Szilágyi útra kerü-
lő közlekedési lámpák össze lesz-
nek hangolva a dunakeszi aluljáró 

lámpájának működésével, és ez a 
szükséges összhang fogja gördü-
lékenyebbé tenni az egysávos mi-
volta miatt szűk áteresztőképessé-
gű aluljárón való áthaladást, vala-
mint a Külső Szilágyi útra való ki-, 
és az onnan való lekanyarodást. 
(A Külső Szilágyi útra a Homoktö-
vis utcáról érkező forgalom meg-
felelően szabályozott „fogadását” 
a közlekedési mérnököknek vél-
hetően még ki kell találniuk...) A 
csomópont átalakításának és ren-
dezésének része az Alsóról az alul-
járóba vezető járda kivezetése a 
Külső Szilágyi útra, és onnan gya-
logátkelőhely (ismételt) kialakítá-
sa a túloldalra annak érdekében, 
hogy a gyalogos és a kerékpáros 
forgalom is biztonságosabbá vál-
jon.

Még 2014 telén, az októberi ön-
kormányzati választás után meg-
alakult dunakeszi képviselő-testü-

let számára körzeti fejlesztési ja-
vaslataim közül akad még néhány, 
amely az akkoriban meghatáro-
zott ütemezés alapján az idei esz-
tendőre jutott. A polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztályve-
zetőjével és munkatársával a ta-
vasz végén több helyszíni szemle 
alkalmával tekintettük át Dunake-
szi 7. számú körzetének azon ré-
szeit, amelyeket korábban a lakos-
sági igényeket figyelembe véve 
vettünk fel a beruházási tervek 
közé. Ezek a tervek a nyár végé-
ig valósággá válnak. Az alagi kör-
zetrészen a Posta utca, a Kincsem 
utca páratlan oldala és a tiszti la-
kótelep mellett elhaladó Karinthy 
Frigyes utca, míg Alsón a Gyöngy-
virág utca és a Muskátli utca érin-
tett: ezeken a közterületeken jár-
dafelújítás, illetve járdaépítés zaj-
lik majd.

A helyi kisgyermekes szülők ké-

rése volt az alsói játszótér homo-
kozója fölé egy árnyékoló telepíté-
se. A Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. illetékes vezetőjétől kapott 
tájékoztatás szerint a kivitelezés 
során előbb a régóta vágyott ár-
nyékoló tartóoszlopainak beton-
alapjának elkészítése, majd az ár-
nyékoló telepítése történik meg 
júliusban a Muskátli utca és a Karo-
lina utca sarkán lévő játszótér ho-
mokozójánál. Szintén a kisgyerme-
keket és szüleiket érintő informá-
ció, hogy a körzet alagi részén ta-
lálható tiszti lakótelep mögötti, az 
alagi tréningközpont kerítésével 
határos régi játszótér teljes újjáépí-
tése várható a közeljövőben. Az ot-
tani lakóközösség közös képviselő-
je által becsatolt árajánlat alapján 
az önkormányzat – várhatóan öt-
venszázalékos arányban – javasla-
tomra támogatni kívánja a játszó-
tér újjáépítését is.

Benkő Tamás, Dunakeszi 7. szá-
mú – az alagi és az alsói városrészt, 
az alagi majorságot, valamint im-
máron a tőzegtavak területét is ma-
gában foglaló – körzetének egyéni 
önkormányzati képviselője a benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com cí-
men, valamint a +36 20 41 91 533-
as telefonszámon is várja a körzet-
ben élők javaslatait, észrevételeit, 
kéréseit.

Benkő Tamás
7. sz. választókörzet 

képviselője

polgármesteri megállapodással sikerül elmozdulni a holtpontról

Ennek láttán eszembe jutott 
a régi „Tiszta udvar, rendes ház” 
mozgalom, amelyet az önkor-
mányzat most újra életre hívott, 
a városi honlapon részletes in-
formációkat találnak erről. Ezen 
gondolkodván eszembe jut a 
legutóbbi fogadóórámon egyik 
lakosunk megkeresése. Az úr 
azt panaszolta, hogy ingatlan-
jának szomszédságából rend-
szeresen jönnek a patkányok. 
Már több példánnyal végzett, 

de még nincs vége. A panaszt 
továbbítottam az Önkormány-
zat illetékeseinek, hogy ezzel 
a problémával városi szinten 
is foglalkozzunk. Információim 
szerint ezt követően a szakem-
berek orvosolták a problémát. 

Ezen túlmenően ezért is 
szorgalmazom ingatlanjaink 
rendezettségének javítását, 
mellyel elejét vehetjük a kár-
tevők jelenlétének.

Kulturális programjaink ke-
retében a hagyományok je-

gyében rendezték június 15-
én Gyártelepen a Köröndi kon-
certet a művelődési központ 
melletti téren, a Köröndön. 

Az útjavítások felmérése és 
javítása szakaszosan, folyama-
tosan történik. Ezzel kapcso-
latban ismételten arra kérem 
Önöket, hogy az úthibákat je-
lezzék az ugyfelszolgalat@du-
nakeszi.hu, vagy számomra a 
lenti elérhetőségemen.

Következő fogadó órám ősz-
szel lesz, ennek pontos idő-

pontjáról később tájékozta-
tom Önöket, addig is igényei-
ket az alábbi e-mailben jelez-
zék számomra:

Email: 
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Duna-

keszi, Fő út 25.
Üdvözlettel

Szabó József
3. számú 

választókörzet 
képviselője

Folytatás a 11. oldalról
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Április végén a Weöres Sán-
dor utca végén, helyi lako-
sokkal kiegészülve szed-

tünk össze több köbméter szeme-
tet és zöldhulladékot. Ugyanezen 
a hétvégén egy másik önkéntes 
csapat is takarított a Tetétlen dű-
lőn, a város északi határában, 
szintén több konténerre való ille-
gálisan lerakott hulladékot takarí-
tottak össze. Ebben részt vettek a 
Barka Tanya Állatsimogató (www.
barkatanya.hu) munkatársai, a 
Sárkánylovasok Harcművészeti 
Kulturális Hagyományőrző Egye-
sület tagjai több mint tíz fővel, a 
Dogfit Kutyaiskola (www.dogfit.
info) szervezői 10 fővel,  a Der-
bi Team (www.shop.derbiteam.
hu) pedig 50 pár munkavédelmi 
kesztyűvel támogatta az akciót. 
(Nagy eredménynek tartjuk, hogy 
az évente megrendezésre kerülő 
Dunakeszi Önkéntes Köztisztasá-
gi Napnak nem csak aznapi hatása 
van, hanem egyre többen kapnak 
kedvet városszerte, hogy év köz-
ben is hasonló akciókat szervezze-
nek. Ezúton is köszönjük minden-
kinek, akik szerveztek már hason-
ló rendezvényt.) Az összegyűjtött 
szemetet a Közüzemi Kft. szállí-
totta el.

Idén már februárban kikerült 
az oktatási intézményekbe az az 
interaktív tájékoztató- és oktató 
anyag, amely feladatlapokkal, já-
tékos formában igyekszik felhívni 
a figyelmet Dunakeszi környezet-
védelmi, köztisztasági problémái-
ra. Idén a feldolgozott feladatlapo-
kat valamennyi iskolából begyűj-
töttük, részletes kiértékelésükre a 
nyár folyamán kerül sor. Viszont 
már most látszik, hogy az intéz-
ményekben tanuló gyerekek egyre 

érzékenyebbek a város problémá-
ira, a feladatlapok eredményeiből 
világosan kitűnik, hogy mélysé-
gesen elítélik a környezetszennye-
zést, a felelőtlen állattartást, a sze-
metelést. Egyre többen nyilatkoz-
nak úgy, hogy a család részt vesz a 
városszerte elérhető házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésben, 
egyre többen szereztek jártasságot 
ebben, emellett a tanulók értéke-
lik a szép parkokat, rendezett köz-
területeket, ismerik és használják 
Dunakeszi szerte a minőségi ját-
szótereket, kihasználják a szabad-
téri sportolási lehetőségeket. 

Szintén az elmúlt időszakban 
indult el a „Tiszta udvar, rendes 
ház” program, amelynek kidol-
gozásában és lebonyolításában is 
részt vesz testületünk. Beérkez-
tek az első pályázatok, amelye-
ket mihamarabb kiértékelünk, és 
a nyár folyamán várhatóan kiosz-
tásra kerülnek az első „Tiszta ud-
var, rendes ház” táblák. A pályá-
zat azonban FOLYAMATOS, így 
továbbra is biztatunk mindenkit, 
hogy töltsék ki a városi honlapról 
elérhető pályázati űrlapot, hogy 
minél több háztartás mondhas-
sa magáénak a megtisztelő címet. 
(www.dunakeszi.hu)

Idén is megrendezzük a Duna-
keszi Önkéntes Köztisztasági Nap 
2019. elnevezésű városi környe-
zettakarítási akciót, melynek vár-
ható időpontja 2019. október 5-e 
lesz. Figyeljék a felhívást, szeretet-
tel várjuk az önkénteseket! Elér-
hetőségünk: rendezettvarosert@
freemail.hu

Tisztelettel: 
Nyíri Márton
testületi tag

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére :

LAKATOS

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése, 

karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása

- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- Lakatos  vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

                              
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27-

640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

GONDNOK

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti 

munkák végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig

Feltétel: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)                             

Előnyt jelent: 
- szakmunkás végzettség

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil: 30 9706 491) vagy 
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

RAKODÓ SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
-  közterületi munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka

Feltételek: 
- 8 általános 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha                         

Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(tel.: 27- 341 789) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

A tavasz első leheletével, 
a nyár első sugaraival

a környezetvédelmi és rendezett városért tanácsadó tes-
tület beszámolóJa az elmúlt hetek tevékenységéről.  a két 
testület a tavaszi időszakot „kihelyezett üléssel kezdte”, 
ami esetünkben azt Jelenti, hogy a város több területén 
tartottunk területrendezési, szemétszedési akciót. 
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Erdész Zoltán, Dunakeszi vá-
ros alpolgármestere 23 év ismeret-
ség távlatából beszél Dióssi Csabá-
ról, a város polgármesteréről. Van 
benne személyes, van benne szak-
mai, van benne 23 év.

- Tisztelt alpolgármester úr! Ho-
gyan kezdődött a munkakapcsolat 
önök között? 

- "Öreg motorosok" vagyunk, 
1996 óta ismerem. Megismerkedé-
sünkkor az egyik nagyvállalat ter-
melési igazgatója volt. Szeretetett 
volna aktívan részt venni a város 
életében. Tekintve, hogy a gazdasá-
gi szektorból jött, a Gazdasági Bi-
zottság tagjává vált. Később önkor-
mányzati képviselőnek választot-
ták. Képviselői munkája kimagas-
ló volt, így felkértük őt, hogy legyen 
alpolgármester. Így kezdte polgár-
mesteri pályafutását, végig járta a 
szamárlétrát.   

- Milyen Dióssi Csabával dolgoz-
ni?

- Szerencsére jól tudunk együtt 
dolgozni. Ami munkát ő elvállal, azt 
el is végzi. 2010-től Dunakeszi pol-
gármestere, az eltelt időben hatalmas 
fejlődésen esett át a város. Tisztelem 
és becsülöm Csabát a munkabírásá-
ért, a fegyelmezettségéért.  Kemény 
munkával járta végig a szamárlétrát. 
Aki politikai pályára készül, tapasz-
talat nélkül nem lesz sikeres. Sokuk-

nak fogalmuk sincs arról, hogyan 
működik a városvezetés. Csaba na-
gyon elhivatott, imádja a munkáját, 
és nagyon jó csapatjátékos. Sokszor 
hangoztatja: „Alázat és elhivatottság 
nélkül nincs siker.” – és ez a városve-
zetési stílusára is igaz. 

- Milyen a kapcsolatuk a magán-
életben?

- A magánéletben is sok szó esik 
a munkáról azért, mert mi ezt nem 
munkaként éljük meg. 

- Ha egy szóval írhatná le Dióssi 
Csabát, mi lenne az? 

- Következetes.

Egy másik nézőpont, Sipos Dá-
vid, a Polgármesteri Hivatal Kabi-
net-és Programiroda vezetője szo-
ros, napi munkakapcsolatban van 
polgármester úrral.  

- Mióta dolgoznak együtt Dióssi 
Csabával?

- A 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokat követően dolgozom 
együtt Csabával. 24 évesen kezdtem 
polgármesteri kabinetvezetőként, 
így számomra is nagy kihívás volt 
felnőni a feladathoz.

- Hogyan látja őt felettesként és 
hogyan látja polgármesterként? 
Mint beosztottja, és mint dunake-
szi lakos?

- Nagyon szigorú napirend sze-
rint szervezi az életét, ennek megfe-

lelően viszont tartja magát a megbe-
szélt találkozókhoz. Számítani lehet 
a pontosságára, nem szervezi át foly-
ton a megbeszéléseket. Realista gon-
dolkodású, igazi mérnöki pontos-
sággal látja át a helyzeteket, ugyan-
akkor számítani lehet rá akkor is, ha 
valamelyik kolléga családi probléma 
miatt távol marad. A lényeg, hogy a 
munka el legyen végezve.

- Helyi lakosként nagyon érdekes 
élmény közelről látni a döntéshoza-
talt. Úgy látom, jó kezekben van a 
város.  Csaba minden erejével és tár-
gyalási készségével azon van, hogy 
egy-egy fejlesztést "keresztülnyom-
jon" az olykor nehézkes bürokráci-
án. Egyszer egy minisztériumban 
tartott megbeszélésen egy állam-
titkár egy várost érintő fejlesztés-
sel kapcsolatban azt mondta, hogy 
az csak egy feltevés, hogy szükség 
van erre a beruházásra Dunakeszin. 
Válaszként Csaba azt mondta, hogy 
az is csak egy feltevés, hogy másnap 
reggel fel fog kelni a Nap, de mind-
annyian tudjuk, hogy így lesz.

- Ha egy szóval írhatná le Dióssi 
Csabát, mi lenne az? 

- Precíz.
- Hogyan látja kabinet-és prog-

ramiroda vezetőként a város fejlő-
dését az elmúlt években? 

- Robbanásszerű fejlődésnek in-
dult. Felsorolni is sok: átadtunk egy 
új bölcsődét, két új óvodát, bővítet-

dióssi csaba. 25 éve vállal közéleti munkát dunakeszin. milyen ember ő? milyen munkatárs? milyen 
apa? ezen apropóból megkérdeztem, ezúttal nem őt, hanem a hozzá közel álló embereket.

Három vélemény stílusról, az emberről, a vezetőről, az apáról!

Egy polgármester

Sipos Dávid, a Polgármesteri kabinet- és Programiroda vezetője 

Erdész Zoltán 
alpolgármester
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Dióssi Csaba polgármester két fiával, Balázzsal és Csabával együtt 
idén is lefutotta a Fut a Keszi távját

tünk egy iskolát és építettünk egy 
másikat, felújítottuk az összes or-
vosi rendelőt, kívülről megújult a 
szakorvosi rendelőintézet és indul 
a belső felújítása, épült egy tanuszo-
da. Megújult a művelődési központ, 
elkészült a városi üdülő Balaton-
akarattyán, kiépítettük a Dunakeszi 
szabadstrandot és folyamatosan fej-
lődik a Katonadomb rendezvénytér. 
Ezen kívül rengeteg beruházás van 
jelenleg is polgármester úr asztalán, 
így sok további fejlesztés várható. 
Emellett célkitűzés volt, hogy egy 
agglomerációs alvó városból iga-
zi lokálpatrióta közösség alakuljon. 
Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy 
ebben sikeresek vagyunk. Rengeteg 
rendezvény van Dunakeszin, ame-
lyek alkalmanként 5-35 ezer embert 
vonzanak. 

Városvezetőként és négy gyer-
mekes édesapaként nem csak a 
hétköznapok, a hétvégék is moz-
galmasan telnek. Arra is kíváncsi-
ak voltunk, hogy polgármester úr 
milyen édesapaként, ezért legna-
gyobb fiát, Dióssi Balázst kértük, 
meséljen egy kicsit jobban édesap-
járól.

- Milyen apa Dióssi Csaba? 
- Legjobban talán azon keresztül 

tudnám őt jellemezni, amikor bará-
taim először találkoznak vele. Leg-
többen ilyenkor kicsit félve közeled-
nek felé a pozíciója miatt, de kelleme-
sen tapasztalják, hogy a magánélet-
ben egy fiatalos, jó humorú ember, 
nem olyan merev, mint amilyennek 

egy vezető pozícióban levő embert 
elképzelünk. A legfontosabb számá-
ra mindig is a tanulás és a sport volt. 
Ez a családunkon meg is látszik, leg-
fiatalabb húgomat leszámítva, aki 
még a Radnóti Miklós Gimnázium-
ba jár, mindannyian tovább tanul-
tunk. A sport is meghatározó csalá-
dunk életében, öcsém országos baj-
nok birkózó, én pedig személyi edzői 
képesítést szereztem egyetem mel-
lett. Biztos vagyok benne, hogy ezek 
az eredmények a szülői motiváció (és 
néha napján szigor) nélkül nem jö-
hettek volna létre. 

- Hogyan egyezteti össze a mun-
kát és a magánéletet? 

- Nálunk ez szerencsére soha nem 
volt probléma, mindig jól be tud-
ta osztani az időt a munka és a csa-
lád között. Sokszor előfordul, hogy 
este vagy hétvégén is felkeresik te-
lefonon munkával kapcsolatban, de 
ezek se mentek soha a közös idő ro-
vására. Nyilván az ő foglalkozása 
olyan, amit nem lehet a küszöbön 
kívül hagyni, így például családi 
ebédeknél vagy utazásokon gyak-
ran előkerül a politika, de ez a téma 
minket is érdekel, így általában jó-
kat szoktunk beszélgetni róla. 

- Mennyire von be titeket, mint 
gyerekeit a munkával kapcsolatos 
ügyekbe? 

- Gyakran ki szokta kérni a taná-
csunkat, hogy jobban bele lásson a 
város fiataljainak életébe. Többek 
között talán ez is segített a BMX pá-
lya megépülésében, valamint a Bu-
dapestet és Dunakeszit összekötő 
éjszakai buszjárat megalkotásában. 

- Milyen közös programokon 
szoktatok részt venni? 

- A közös programokat leginkább 
a sport teszi ki. Gyakran szoktunk 
együtt edzeni, öcsémmel is min-
den héten teniszezni jár, régebben 
gyakran jártunk közös biciklitú-
rákra is. Ha az ideje engedi, néha 
napján moziba is eljárunk, vagy tú-
rázni, nem hiszem, hogy ilyen té-
ren különböznénk bármelyik má-
sik családtól. 

- Mint fia, hogyan látod őt a vá-
ros polgármestereként? 

- Úgy érzem, szerencsés helyzet-
ben vagyok, mivel ismerőseimtől 
politikai hovatartozástól függet-
lenül pozitív visszajelzéseket ka-
pok, a város szemmel láthatóan fej-
lődik és jó irányba. Büszke vagyok 
arra, amit polgármesterként elért, 
de soha nem szoktam rá politikus-
ként tekinteni, csak mint egy átla-
gos szülőre, aki mindent megtesz a 
gyerekeiért.

Szabó Eszter

2019. augusztus havi programok
Augusztus

Dunakeszi Művészek 
XXII. Nyári Tárlat megnyitója

Időpont: 
augusztus 19. hétfő 19:00 óra

Idén 22. alkalommal nyílik meg 
a Dunakeszi Művészek Nyári Tárlata 

a VOKE 
József Attila Művelődési 

Központban. A tárlat a Dunakeszin 
élő művészeknek ad bemutatkozási 

lehetőséget évről-évre új 
alkotásokkal 1998 óta.

Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ

Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Kiállító művészek:

Berczi Károly, Bertalan Árpád, Chiba 
Miklós, Csizmadia Klára, Czinege 
István, Dér Győző, Dusza Tibor, 

Etelaky-Bajnógel Dóra, Farkasvölgyi 
Éva, Gáspár Imre, Halász Géza, 

Kalmár Tímea, Koncz Noémi, Koó 
Éva Lídia, Kovács Dávid, Kubó Éva, 

Molnár György, Molnár Jancsik 
Beáta, Mucsi Erika, Nádor Géza, 
Nyina Tronyina, Palásti Renáta, 

Patyus Ferenc, Péter Nándor, Peti 
Sándor, Szabó Krisztián, Szilágyi 

Katalin, Tóth Imre, Tuzson-Berczeli 
Péter, Varjas János, Vincze József, 

Zászlósi Mária.

VOKE József Attila Művelődési 
Központ programajánló

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

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, 
hogy  2019. július 25. (csütörtök) - augusztus 16. (péntek) között

a VOKE József Attila Művelődési Központ,
valamint 2019. július 29. (hétfő) - augusztus 23. (péntek) között 

a Kölcsey Ferenc Városi FIÓKKÖNYVTÁR
és 2019. július 1. (hétfő) - július 28. (vasárnap) között

a Kölcsey Ferenc Városi KÖZPONTI Könyvtár
NYÁRI SZÜNET miatt  ZÁRVA TART!

(A könyvtárak zárva tartási ideje alatt az online katalógus
minerva.dkvk.hu 

címen zavartalanul üzemel!) 
Megértésüket köszönjük! 
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„S most az elmémben szorító kötélcsomók repedésein át
Vetületté folyattam önmagam,

S mint kifeszített őrizetlen pillanat
Bízom rád óriási vagyonomat.”

Peti Sándor: Önvetület (versrészlet)

Önvetület képekben
húsz év alkotómunkáJát reprezentáló, retrospektív kiállítás 
nyílt meg önvetület címmel peti sándor fotó-és grafikusművész  
alkotásaiból Június 27-én a voke József attila művelődési 
központ magyarság galériáJa lányi ferenc és gérecz attila 
termeiben.  

„Nézem munkáit, honlapján szépen el-
rendezve s kissé értetlenkedve gondol-
kodom el azon, hogyan szorulhat eny-
nyi érzelem egy alkotóba, hogyan tör-
het ki belőle ennyiféle módon s hathat 
ránk szinte azonos elementáris erővel! 
Nézem különböző műfajú, technikájú, 
stílusú képeit s magával ragad az a mo-
numentális kifejező erő, mely belőlük 
árad.” (részlet Baky Péter festőművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia nem aka-
démikus köztestületi tagja tárlatnyitó-
jából)

– Gyöngyösön születtem. Felső tago-
zatos diákként, jó bizonyítványom jutal-
maként a szüleimtől kaptam egy egysze-
rű Box fényképezőgépet. Az iskolában 
Fehér Miklós tanár nagyon jó természet-
fotós volt, sokszor elhívott fényképezni. 
Aztán a hetvenes évek közepén a Mátra 
Művelődési Központban nyílt egy nagy-
szabású kiállítás melyen egy képpel én is 
ott lehettem. 

– Már Budapesten érettségiztem s el-
kezdtem verseket írni, a fotózás átme-
netileg háttérbe szorult. Felsőfokon szá-
mítástechnikát tanultam, emellett részt 
vettem a Magyar Fotográfiai Alapítvány 
több éves kurzusán s erről oklevelet is 
kaptam. Ekkor már tudatosan fényké-
peztem. Az irányultságom, az addig fel-
halmozott tapasztalataim és rendszer-
szervezői végzettségem megalapozta a 
későbbi digitális képalkotáshoz való el-
választhatatlan kapcsolatomat. Az új di-
gitális fotótechnika – az itthoni lehető-
ségek tükrében – első generációs hasz-
nálójának tartom magam… A kétezres 
évek elején a FotoArt Magazinnál ismer-
kedtem meg az alkalmazott és műtermi 
fotográfiával, mesterem Varró Géza volt. 
Ő inspirált arra, hogy ha nem tudok képi 
mintát venni a környezetemből, akkor 
azt készítsem el magam. A kétezres évek 
elején volt egy nagyszabású fotókiállítás, 
ahol egy diaporámával mutatkoztam be. 
Akkori mestereim mondták, hogy elke-
rülhetetlen, hogy a fotóművész pályán 
elinduljak. (Peti Sándor)

Családjával 1995-ben költözött Du-
nakeszire. S ez nem csupán lakhelyvál-
tozást jelentett. Ismerkedett a város már 
akkor is élénk művészeti életével és első 
alkalommal 2005-ben mutatkozott be 
alkotásaival a hetedik Nyári Tárlaton. 
Innentől számos egyéni, csoportos hazai 

és külhoni kiállítás szerepelt programjá-
ban. De történt valami más is.

„Markáns művészkaraktere egy a kö-
zösségért cselekvő és tenni akaró szemé-
lyiséggel párosul, aminek eredménye-
ként 2005-ben egyik alapítója volt a Du-
nakeszi Négyek művészeti csoportnak. 
Öt évvel később a Dunakeszin élő és al-
kotó művészekből létrehozta a DunArt 
Képzőművészeti Egyesületet. Alapító-
ként és elnökként végzett több éves ön-
zetlen, szakmaiságon nyugvó munká-
ja meghatározóvá vált az alkotó csoport 
és a város kulturális életében. Létrehoz-
ta 2013-ban a DunArt nevével fémjelzett 
Galériát. Olyan szellemi alkotóközös-
ség és műhely létét alapozta meg közös-
ségformáló munkája, amely szakmailag 
színvonalas tevékenységével nagyban 
hozzájárul Dunakeszi kulturális fejlő-
déséhez, nem zárva ki más térségekkel 
történő együttműködést sem.” (Tuzson-

Berczeli Péter festőművésznek, a Magyar 
Művészeti Akadémia nem akadémikus 
köztestületi tagjának, a Magyar Kultúra 
Lovagjának a tárlatra megjelentetett ka-
talógus előszavából). 

Művészi pályafutása rendkívül vál-
tozatos, stílusokban különösen gazdag. 
Húszévnyi munkáját ötven kép jelení-
ti meg a kiállításon. Egyes stációi – töb-
bek között: „Ajtómögött”, Impresszi-
ók, Tánc(más)kép, Endográf, Önszen-
tély, Önmagamban – végigkövethetők a 
tárlaton. Elismerések is kikövezik pálya-
futását: Dunakeszi Város Polgármesteri 
Elismerés (2014), Dunakeszi Város Köz-
művelődési Díj (2015), Magyar Bronz 
Érdemkereszt, Köztársasági Elnöki ki-
tüntetés (2016).  2019. március 18-án a 
Magyar Művészeti Akadémia Elnöksé-
gének határozata alapján nem akadémi-
kus köztestületi taggá választották. 

„Peti Sándor az elmúlt több mint tíz 

Peti Sándor festőművész, a DunArt vezetője
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Ép testben ép lélekkel

Megnyílt az idei nyári tábor 
a sok szülő és gyermek által várva várt, idén már 
tizennegyedik városi nyári tábor Július elseJén „nyi-
totta ki kapuit”. a korábbi duna parti helyszínen zaJ-
ló építkezések miatt idén a szent istván általános 
iskola adott otthont a gyermekeknek.

A lovaskocsi most is idő-
ben érkezett az iskola 
elé. A gyeplőt kézben 
tartó Bereczki Józsefet  

a régi táborlakók örömmel kö-
szöntötték és kezdetét vette a ked-
velt kocsikázás. 

Ám mielőtt elkezdődött ez a 
népszerű program, odabent az 
ebédlőben gyülekeztek a gyere-
kek. Mire a szülők adminisztrá-
cióra, ebéd- és eszközhasználatra 
történő befizetése véget ért, 162, 
zömében a város iskoláiból érke-
zett gyermek várta, hogy Roska 
Péter táborvezető megfújja legen-
dás sípját és elhangozzanak a tá-
borrenddel, viselkedéssel kapcso-
latos elengedhetetlen tudnivalók. 
Az amolyan „Péterbácsis” intel-
mek barátságos szigora a korábbi 
években is elérte eredményét, bi-
zonyára most sem lesz másképp. 

Megalakultak a tanítók, taná-
rok vezette, iskolák szerinti cso-
portok. A nyár folyamán összesen 
tíz városi pedagógus, valamint a 
nyári közszolgálati munkát végző 
középiskolás diákok munkálkod-
nak azért, hogy a nebulók jól érez-
zék magukat.

Az iskola tágas, esztétikus park-
jában sokféle játékra nyílik lehe-
tőség. Mindemellett az augusztus 
16-ig tartó táborozás programja 
rendkívül változatos. Hetente lesz 
kirándulás, többek között a Tar-
zan parkba, a Veresegyházi Med-

veotthonba, a Budakeszi Vadas-
parkba, a Pálvölgyi Barlangba és a 
Vasúttörténeti Parkba.

Vendégeket is várnak. Szó-
rakoztatja majd a gyereke-
ket Woki Laci bácsi játszóháza, 
Huzella Péter gyermekműsora, a 
Cakkumpakk Színház és a Haho-
ta Gyermekszínház előadása, Csí-
ki Laci bácsi népi mesterségek fog-
lalkozása. Nyisztor Andrea rend-
őr főtörzszászlós, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság bűnmegelő-
zési munkatársa beszélget majd 
a gyerekekkel érdekfeszítő és ta-
nulságos tájékoztatója keretében 
az internet veszélyeiről. Hetente 
egy alkalommal elmennek a vá-
rosi Gérecz Attila Uszodába, ahol 
felügyelet  mellett úszhatnak, vízi 
sportolhatnak. Az Önkormányzat 
támogatásával ez a program in-
gyenes.    

Kézműves foglalkozások, cso-
portos sportjátékok, több hétvé-

gén mulatságos Ki Mit tud? is lesz. 
Természetesen a baráti kisközös-
ségek önállóan is „élik” majd min-
dennapjaikat.

Meglátogatta a tábort Dióssi 
Csaba polgármester, Szabóné 
Ónodi Valéria a tábort működte-
tő DÓHSZK igazgatója, Gál Gel-
lért Ákos, a Család- és Gyermek-
jóléti Központ igazgatója, vala-
mint Laczkovich Krisztina, az is-
kola igazgatója.  

A városvezető tábornyitójában 
elmondta, örül, hogy ilyen sok szü-
lő választotta gyermeke nyári ki-
kapcsolódásának a tábort. Az új 
helyszínen is sokféle program nyújt 
kellemes szórakozást és kikapcso-
lódást. Köszönetet mondott a szer-
vezőknek, pedagógusoknak, külön 
Roska Péternek a gondos előkészí-
tő, szervező munkáért. Elmondta, 
hogy a jövő évben várhatóan ismét 
a helyszín a Duna-part lehet. Ezt 
követően kiosztották az ajándékba 
hozott Smile palacsintákat és a vá-
rosi emblémával díszített baseball 
sapkákat. 

Végezetül néhány fontos infor-
máció. A heti díjak nem változ-
tak a múlt évihez képest, az esz-
közhasználati díj 3000 Ft, míg a 
napi háromszori étkezés, ameny-
nyiben igénylik, közel négyezer 
forint. Akik kedvezményre jogo-
sultak, mindennek a felét fize-
tik. A kirándulások térítésesek, a 
kedvezmény ezekre nem jogosít. 
Az új táborlakókat, előzetes jelzés 
után minden turnus hétfőjén tud-
ják fogadni, rendkívüli esetben 
hétközben is elfogadnak jelentke-
zést. Minden érdeklődő számára 
Roska Péter táborvezető elérhető-
sége a következő: 06-30-348-5453, 
roskapeter@gmail.com.   

     Katona M. István
A szerző felvételei

évben városunk művészeti éle-
tének meghatározó alkotó, for-
máló személyisége. Számos alka-
lommal szervezett, rendezett be-
mutatkozást művészbarátainak, 
az egyesület tagjainak. Úgy gon-
doltuk, rászolgált arra, hogy most 
az ő műveit tekinthesse meg a 
közönség. S azért, hogy nyomot 
hagyjunk magunk után, az Ön-
kormányzat segítségével kataló-
gust is készítettünk, melyből bő-
vebben is megismerhető a művész 
pályafutása.” (Csoma Attilának, 
a művelődési központ igazgatójá-
nak köszöntőjéből). 

„Jelen kiállításom az Önvetület 
címet kapta. Talán nem is olyan 
rejtelmesen hangzó cím a fentiek 
alapján, mégis felmerül bennem a 
kérdés, valós-e, teljes-e egy alkotó 
emberről kapott kép, ha az „pusz-
tán”, de szükségszerűen csak élet-
rajzi adatok, tárlatok, események 
felsorolását tartalmazza. Azt gon-
dolom a cím más tartalommal is 
bír. Részemről az „Önvetület” al-
kotói kifejezés, a fizikai leképezés 
mellett szellemi és érzelmi pro-
jekciót is jelent. Valami olyasmit, 
mint amikor egy költő életútjá-
nak ismeretében verseit elemez-
zük. Az esetemben minden egyes 
képem az emlékeim, gondolata-
im, érzéseim vetülete, melyet ha 
egészében tekintünk, kikerekedik 
egyféle nagyon személyes önval-
lomás.” (Peti Sándor).

A kiállítás – amely július 18-ig 
tekinthető meg – kurátora Haran-
gozó Katalin volt.  

Katona M. István
A szerző felvételei 

A tárlatnyitó moderátora Ceg-
lédi Gabriella, a művelődési 
központ művelődésszervező-
je volt. Babják Annamária és 
Eszenyi Imre, az Uray György 
Pinceszínház művészei Peti 
Sándor verseiből olvastak fel, 
Dobay Szabolcs és Veress Kor-
nél a Farkas Ferenc AMI hege-
dű szakos tanárai Bartók Béla 
és Jacques Mazas műveket ad-
tak elő.  
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 - Az elmúlt évek alatt a város polgá-
rai számára természetessé vált, hogy a 
Dunakeszi Programiroda nívósabbnál 
nívósabb, nagy népszerűségnek örven-
dő rendezvényeket szervez, melyek so-
rában kiemelkednek a nyári, szabad-
téri programok. Milyen különlegessé-
gekkel ajándékozzák meg idén a duna-
keszieket, a kikapcsolódni, szórakozni 
vágyók ezreit? – kérdeztem Sipos Dá-
vidtól, a polgármesteri kabinet – és a 
Programiroda vezetőjétől. 

- A több hónapos nyári, szabadté-
ri programsorozatunk a Sportmajális-
sal indult, majd az óriási népszerűség-

nek örvendő Gyereknap következett a 
sorban, melyen minden eddigi rekor-
dot megdöntötte a résztvevők létszáma, 
amihez hozzájárult a gyönyörű időjárás 
is.  Júniusban több tízezren látogattak ki 
a repülőtérre a kétnapos V4 Aero Show 
és veteránautók látványos bemutatójá-
ra. A légi show idei sztárjai a négyfős 
cseh Flying Bulls mellett, Besenyei Pé-
ter világbajnok, Vári Gyula egykori va-
dászpilóta, Veres Zoltán Európa-bajnok 
pilóta és a légteret helikopterével egész 
nap uraló Imreh Lajos volt, akik léleg-
zet elállító produkciókkal szórakoztat-
ták a közönséget. Természetesen idén is 
nagy sikert arattak a matuzsálemi korú 
autócsodák. Ez a rendezvény is igazol-
ta; jó döntés volt, hogy az autósokkal 
közösen szerveztük a programot. Lát-
ványos volt, sokkal több embert von-
zott. Júniusban indult a töretlen nép-
szerűséget élvező Mozdulj Dunakeszi, 
melynek keretében ismert oktatók irá-
nyításával hetente háromszor sportol-

hatnak a mozgás, a sportolás szerelme-
sei a Katonadombon.

- A közkedvelt szabadtéri helyszín 
az idei nyáron két újdonsággal is vár-
ta a dunakeszieket.

- Nem titkolt célunk, hogy minél 
több lakótársunk számára szeretnénk 
olyan érdekes, vonzó programokat 
szervezni, melyek felkeltik az érdek-
lődésüket. Az egyik újdonság -, ami-
vel megleptük a kicsiket és szüleiket –, 
hogy június 24-én, hétfőtől péntekig a 
város egy-egy játszótéren a Dunakeszi 
városi mesekönyvből olvastak fel, amit 
az Otthon Segítünk Szolgálattal közö-
sen szerveztünk. A rendezvény csúcs-
pontja, június 29-én volt, amikor dél-
után öt órakor a Katonadombon vár-
tuk a családokat a meseolvasásra. Utá-
na „nyitotta ki kapuit” újdonságként 
a Piknik mozi, amely a nagy kedvenc, 
a Vuk című film vetítésével kezdődött 
kora este. Nyolckor indult el hódító út-
jára az utóbbi évek egyik legnézettebb 
magyar film, a Kincsem vetítése, mely-
nek számos részletét Dunakeszin for-
gatták. A nagy sikerű film névadó fő-
szereplője, az 54 versenyen induló és 
veretlen csodakanca, Kincsem egyko-
ron a szomszédos Gödön készült fel a 
honi és nemzetközi futásaira. 

- Különleges miliő, igazán egyedi 
környezet…

- Valóban! Ezért mi is így készül-
tünk, a kínálatban megtalálható volt az 
étel és az ital is. Remek este volt! Sze-
rintem lesz folytatása. De addig is vár-
juk városunk lakóit július 19-21-én a fő-
téri Jam Jazz Fesztiválra, melyen a mű-
faj kiválóságai garantálják a varázslatos 
hangulatot. Óriási intenzitással készü-
lünk a Szent István napi városi ünnep-
ségre, melyen öt év után ismét megte-
kinthetik a nézők, István, a király című 
előadást, melyet ezúttal az Operettszín-
ház rendezője, Molnár László állít szín-
padra. A kiemelt szerepeket olyan is-
mert, országos hírű művészek formál-
ják meg, mint Polyák Lilla, akik mellett 
idén is közreműködnek Nagy Márta 
növendékei, az EtvieDanse Táncegyüt-
tes tagjai és még városunk számos mű-
vészeti csoportja… 

- Úgy hírlik, hogy a Lakótelepi mu-

latság új helyszínen fogadja a műfaj 
kedvelőit. 

- Igen. A változtatással a lakótelepen 
élők egy csoportjának teszünk eleget. A 
rendezvény látogatottsága azt mutatja, 
hogy nagyon sokan kedvelik a mulatós 
műfajt, ám nem kevesen vannak, akik 
a helyszínt, a hanghatást kifogásolták. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy a progra-
mot, Dunakeszi mulatság néven átvisz-
szük a repülőtérre, ahol reményeink 
szerint senkit nem zavar a zenés műsor. 
A közönség számára pedig külön au-
tóbuszjáratokat indítunk az augusztus 
24-i mulatságra.   

- A résztvevők nagy létszáma azt bi-
zonyítja, hogy az emberek igénylik a 
kulturális, sport- és szabadidős prog-
ramokat. A tartalommal, a színvonal-
lal is elégedettek?

- Nagyon jó, aktuális a kérdés. Mi is 
kíváncsiak voltunk a lakosság visszajel-
zéseire, véleményére, ezért tavaly dec-
emberben készítettünk egy online elé-
gedettségi felmérést tizenöt témakör-
ben. Kétezernél is többen válaszoltak, 
akik kiemelkedően a legnagyobb elé-
gedettséggel a rendezvényeinkről nyi-
latkoztak, ami azt is igazolja, hogy jó 
irányba haladunk a 2010-ben megfo-
galmazott célkitűzésünk felé, miszerint 
az alvó városból egy pezsgő, élő közös-
séget hozzunk létre. Dunakeszit közö-
sen olyanná formáljuk, ahol élni jó! 

Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu

Az Otthon Segítünk Szolgálat azt 
vállalja, hogy önkénteseik olyan 
több gyermekes, nagy családoknak 
segítenek, ahol igen nagy szükség 
van a segítő kezekre, a ház körü-
li teendők ellátására, és a gyere-
kek gondozásához. Az önkéntesek 
társként vannak jelen a mindenna-
pokban, segítenek az édesanyák-
nak a   feladatok megoldásában. 
Erre a jótékony közösségi feladatra 
önkéntes jelentkezőket keresnek. 
Tel.: 06-20-443-9616, e-mail cím: 
osafoti@gmail.com

dunakeszi a sportok városa - mondJák az elmúlt évek nagyívű po-
zitív változásainak köszönhetően, ám nem kevesen vannak, akik 
szerint a dunakanyar kulturális fellegvára kitüntető elisme-
rés is megilleti a 42 éves városi ranggal büszkélkedő ötvenezres 
települést, melynek ékes bizonyítékaként elég, ha csak a nyári 
programokat, fesztiválokat, szabadtéri zenei rendezvényeket, 
filmvetítéseket emelJük ki.

Fesztiválok városa – 
pezsgő kulturális élet

Óriási sikere volt a szabadtéri 
meseolvasásnak és filmvetítésnek 

Sipos Dávid 
a katonadombi 

filmvetítésen 
kislányával



19Dunakeszi Polgár

Érik a gyümölcs és a zöldség 
– Vigyük a konzervgyárba!
sokan élnek ma is dunakeszin, akik nyári diákmunkára vagy főállásúként a konzervgyárban dol-
goztak. a község és a környék zöldség- és gyümölcstermelése lehetővé tette, hogy az idetelepülő 
gyár ne csak az eredetileg tervezett termékeket készítse, de olyan kínálatot alakítson ki, amely-
lyel 84 éven át működött a 20. század eseménydús évtizedei során.

A dunakeszi konzervgyár 1917 
és 2001 között működött a ma 
a vasútvonal, a Bem utca és a 
Vasút utca által határolt te-

rületen. Az alapító, a budapesti székhe-
lyű, Gottlieb Bernát Benő és testvére, özv. 
Welleminsky Rezsőné sz. Gottlieb Fran-

ciska birtokában lévő „Oceán” Magyar 
Konzervipari és Kereskedelmi Rt. olyan 
telephelyet keresett, amely Budapest-
hez közel, vasút és közút mellett fekszik. 
Képviselőjük – és a gyár későbbi vezetője, 
Frankl Richárd – így talált rá az akkor két 
alagi tréner birtokában lévő, hét kataszte-
ri hold nagyságú területre. Az üzemben 
eleinte a budapesti gyárban gyártott hal-
konzervekhez készítettek ecetet és mus-
tárt, és csak később döntöttek úgy, hogy 
– a környék adottságait kihasználandó – 
zöldség és gyümölcs konzerválásába kez-
denek. A hamarosan itt gyártott termé-
kek (savanyított káposzta, répa, tök és 
uborka, főzelék-, zöldség- és gyümölcs-
konzervek) felvevőpiaca bel- és külföldön 
is jelentősnek volt mondható.

Az első világháborút követően, a gaz-
dasági nehézségek a dunakeszi üzem éle-
tében is megmutatkoztak, de a gyárbő-
vítést, az új termékek konzerválásának 

megkezdését nem állították le. Az üzem-
ben kezdettől fogva állandó és idény-
munkások is dolgoztak, előbbiek túlnyo-
mórészt Dunakesziről és a környező tele-
pülésekről származtak. A működés egyik 
legnagyobb nehézséget a szennyvízelve-
zetés jelentette, megoldásként egy, Du-

nakesziről kiinduló, Káposztásmegye-
ren áthaladó és a Szilas-patakba ömlő ár-
kot ástak, amelynek neve – a gyár után 
– Óceán-árok lett. (Befedésére a káposz-
tásmegyeri lakótelep építésekor került 
sor.)

Az 1930-as évektől egyre nagyobb be-
fektetők jelentek meg a vállalatban, és a 
változó cégstruktúra a termékpalettán is 
megmutatkozott. Az újonnan felvett ter-
mékek közül kiemelt figyelmet érdemel 
a Vitapric. Szent-Györgyi Albert Nobel-
díjas magyar tudós az 1930-as évek ele-
jén állított elő először káposztából és na-
rancsból C-vitamint (aszkorbinsavat), és 
– az itteni egyetem oktatójaként – hama-
rosan a kitűnő szegedi paprika felé for-
dult a figyelme. Kamocsay Gábor hódme-
zővásárhelyi paprikanemesítővel össze-
fogva olyan paprikadarálmányt állítot-
tak elő, amely alkalmas volt tartósításra 
is. Ezt a darálmányt, amely a Vitapric ne-

vet kapta 1935-től gyártotta a dunakeszi 
konzervgyár. „A Vitapric nevű készít-
mény például hivatalos vizsgálat szerint 
0,40% C-vitamint (ascorbinsavat) tartal-
maz, belőle tehát egy kanálnyi ugyanany-
nyi C-vitamint jelent, mint 5 citrom vagy 
narancs leve.” – írta egy korabeli szak-

könyv. Legnagyobb felvevőpiaca a hábo-
rú előtt és alatt is az Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság és Németország vol-
tak, utóbbi elsősorban a hadsereg, ezen 
belül is a haditengerészet számára szállít-
tatta a Vitapric-et. Így a tengeralattjárók 
hosszabb időt tölthettek a víz alatt.

A második világháborút követően a 
gyár előbb szovjet kézbe került, majd 
1952-ben a magyar állam tulajdonába 
ment át. A szocializmus évei alatt, a sok-
szor nehéz helyzetben lévő üzem folya-
matosan működött, és exportra termelt. 
1977-ben nyílt meg területén a korszerű 
tésztagyár, amely a konzervgyár üzem-
egységei közül egyedüliként ma is műkö-
dik, magántulajdonú cégként.

Dr. Kerekes Dóra 
gyűjteményvezető

Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény

Ér
té

ke
k 

és
 em

lék
ek

 a
 R

év
és

z 
Ist

vá
n 

H
ely

tö
rt

én
et

i G
yű

jte
m

én
yb

en
 

„Ambrosia” mustáros üveg 
(Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múzeum)

„Ocean Ecet” etikett 
(Révész István 

Helytörténeti Gyűjtemény)

A „Vitapric” német nyelvű leírása 
(Révész István 

Helytörténeti Gyűjtemény)
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- Mi a titka, hogy tudja így elvará-
zsolni a gyerekeket?

- Ezt már sokan megkérdezték, 
itt nincs titok. Egyszerűen csak 
nyílt és őszinte vagyok velük. Már 
nagyon hosszú évek óta gyerekek-
kel foglalkozom, valahogy min-
dig is könnyen megtaláltam velük 
a közös hangot. Számukra érthe-
tően beszélek azokról a dolgokról, 
amikről talán még ők sem beszél-
nek senkivel. Nincs tabu és felleng-
zősség, könnyen a bizalmukba fo-
gadnak, megnyílnak és tanácsot 
kérnek.

- Mit tapasztal, ebben a felgyor-
sult, rohanó világban, mik foglal-
koztatják leginkább a gyerekeket 
és a fiatalokat?

- Ez mindig egyéni. Persze meg-
vannak a korosztályokhoz kötött 
tendenciák, azonban minden gyer-
meket az otthon tapasztalt és meg-
élt helyzetek formálnak. Így alakul 
személyiségük, értékrendjük és ez 
határozza meg, hogyan reagálnak 
bizonyos élethelyzetekben, konf-
liktusokban. Tíz évvel ezelőtt, Var-
ga Tibor, a Radnóti Miklós Gim-
názium akkori igazgatója kért fel, 
hogy rendszeresen látogassam az 
osztályokat és tartsak a diákoknak 

prevenciós előadásokat. Akkor a 
drogprevenció volt a fő gerinc, ám 
idővel beláttam, hogy ennél sokkal 
szélesebb körben érintett témákkal 
kell foglalkozni, így az igényekhez 
igazodva változtattam az előadá-
sok tematikáján. 2013-tól az isko-
lák fenntartója megváltozott, azon-
ban polgármester úr felkért, hogy 
továbbra is folytassam tevékenysé-
gem a gimnázium mellett a helyi 
általános iskolákban is. A beszél-
getések során előkerül a bántalma-
zás minden formája, a függőségek, 
legyen az fizikai, lelki vagy akár az 
online tér virtuális világából. Ezek 
mellett tisztázzuk a szabálysértés és 
bűncselekmény közötti különbsé-
get. Azt látom, hogy épp ebben az 
információ áradattal túlzsúfolt vi-
lágban, nagyon kevés valós infor-
mációja van a fiataloknak ezekről a 
témákról.

- Hogyan látja, a Dunakeszin élő 
ifjú generációt, miért jó itt fiatal-

nak lenni és hol lát lehetőséget a 
további fejlesztésekre?

-Remek és találó kérdés. Sok fia-
talt és közösséget látok szerte az or-
szágban, Dunakeszit nagyon sok 
szempontból egyedülállónak tar-
tom. Agglomerációs városként in-
tenzíven tapasztalható a lakosság és 
a gyermekek létszámának ugrássze-
rű növekedése. A városvezetés még 
idejében meglátta, hogy emiatt mi-
lyen problémákat kell megelőzniük, 
itt évek óta folyamatos és rengeteg 
infrastrukturális fejlesztést tapasz-
talok. Sorra épülnek az utak, böl-
csődék, óvodák és általános iskolák 
és ugyanezt látom az egészségügyi 
ellátásban is, ahogy megújulnak 
az orvosi rendelők. Rengeteg érde-
kes családi és sport rendezvény van 
a városban, úgy tapasztalom, hogy 
itt figyelnek és reagálnak a lakosság 
igényeire, ez pedig nagy jó.

- Hol és milyen területeken lehet-
ne tovább jobbítani Dunakeszit? 

„Az én Dunakeszim”
A FENTI CÍMMEL INDÍTOTT ROVATUNKBAN VÁROSUNK JELES POLGÁRAI BESZÉLNEK  
A KÖZEL 765 ÉVES DUNAKESZIHEZ, NEGYVENKÉT ÉVES VÁROSUNKHOZ Fű-
ZŐDŐ KÖTŐDÉSüKRŐL, MINDENNAPJAIKRÓL, ÖRÖMEIKRŐL, MIKÖZ-
BEN AZT IS ELMONDJÁK, HOGY MILYEN TERüLETEN SZERETNÉNEK TOVÁB-
BI FEJLESZTÉSEKET, VÁLTOZÁSOKAT, ELŐRELÉPÉST A KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN. 
EZÚTTAL JuHáSz PétER MENtáLHIGIéNéS SzAKEMBER FEJtI KI GoNDoLAtAIt  
AZ IFJÚ GENERÁCIÓ TAGJAIRÓL, DUNAKESZIRŐL, AKINEK KÉRDÉSEIRE DIóSSI CSABA 
PoLGáRMEStER VÁLASZOLT.

Juhász Péter: Dunakeszin kiemelkedően jó a közbiztonság

belépünk a tanterembe, a kis-
iskolások körében megpillan-
tunk egy nagydarab férfit, 
akinek minden szavát és moz-
dulatát nagy érdeklődés, va-
lódi figyelem követi. minden 
diák fegyelmezett csendben 
ül és péter érdekes előadását 
hallgatva, a 45 perc észrevét-
lenül múlik el. a végén mi kér-
dezzük Juhász pétert.
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A polgármester válaszol
- Amit hiányolok, azok a közép-

iskolai fejlesztések. Az a sok kisgye-
rek, aki most még oviba jár és ál-
talános alsó tagozaton tanul, évek 
múlva a középiskolai jelentkezéshez 
ér, a szülők pedig bizonyára nyu-
godtabbak lennének, ha gyerme-
kük a városban tudná folytatni kö-
zépiskolai tanulmányait. Ami ezen 
a területen belül szintén megoldásra 
vár, az a felnőttképzés és a 2 év alatt 
megszerezhető érettségi lehetősége. 
Ha pedig már a lehetőségeknél tar-
tunk, a helyi szórakozás fejlesztése 
is fontos lenne. Valahogy nincs egy 
olyan „igazi” központja a városnak, 
ahol le lehet ülni teázni, kávézni, ki-
csit beszélgetni a régi barátokkal 
vagy vacsorázni egy jót. A Dunapart 
páratlanul gyönyörű, nagyon jó len-
ne, ha itt is lennének hangulatos kis 
kávézók és éttermek. Mindezt to-
vább gondolva, biztos vagyok ben-
ne, hogy magas színvonalú kulturá-
lis színházi programokra is komoly 
igény lenne. Gondoljon csak bele, 
hogy milyen remek lenne itt hely-
ben, színház után elmenni vacso-
rázni, a finom ételhez elfogyaszta-
ni egy pohár bort és szép nyugod-
tan hazasétálni. Dunakeszi rend-
kívül jó adottságokkal rendelkező 
fejlődő agglomerációs város, sok re-
mek lehetőséggel.

Köszönöm, hogy elmondhattam 
véleményem és felvetéseimet, kí-
váncsian várom polgármester úr 
válaszát.

***

Juhász Péter meglátásaival és 
kérdéseivel ismét Dunakeszi pol-
gármesteréhez, Dióssi Csabához 
fordulok. Ahogy látjuk, az oktatás 
területén sok intézményi fejlesztés 
tapasztalható, új bölcsőde, óvoda 
és általános iskola szépül és épül. 
Sokunk igénye és kérdése a követ-
kező: lesz-e középiskolai fejlesztés 
a városban?

- Köszönöm a felvetéseket, mind 
valós alapokon nyugvó és megol-
dásra váró feladat. Agglomerációs 
városként, a folyamatos kihívások 
miatt hosszú távú stratégiai gon-
dolkodás szükséges, hogy megelőz-
zük a problémákat. Az elmúlt évek 
Dunakeszit érintő kimagasló népe-
sedési mutatói előre vetítették szá-

munkra az ugrásszerűen megnö-
vekvő gyermeklétszámokat, ennek 
megfelelően megtettük a szüksé-
ges lépéseket. Elkezdődtek azok az 
állami támogatással létrejövő nagy 
beruházások, melyeknek köszön-
hetően az elmúlt évek intézményi 
fejlesztései megvalósulhattak. Idén 
szeptemberben átadásra kerül az új 
bölcsőde és elkezdődik egy új óvo-
da építése. Városunkban hat álta-
lános iskola működik, így a szü-
lőknek van lehetősége, hogy kivá-
lasszák gyermekük számára leg-
optimálisabb képzési tematikát, 
iskolánként különböző témákra 
fektetnek hangsúlyt, ami lehetősé-
get nyújt a gyermekek tehetséggon-
dozására is.

Jelenleg is az asztalomon van-
nak azok a fejlesztési tervek, ame-
lyek fontosak és indokoltak. Az új 
középiskola egyre növekvő igényét 
jeleztük az Innovációs és Fejleszté-
si Minisztériumának, megkezdtük 
az előzetes tárgyalásokat, amik je-
lenleg is folyamatban vannak. Elké-
szült az új középiskolai koncepció, 
ami tartalmaz egy kéttannyelvű 
gimnáziumot 4 párhuzamos osz-
tállyal és egy szakgimnáziumot 5 
párhuzamos osztállyal, informati-
kai, gazdasági és műszaki területe-
ken történő szakirányú képzések-
kel. Megtettük a szükséges lépése-
ket ahhoz, hogy ténylegesen elin-
duljon és támogatásra találjon az új 
középiskolák megépülése Dunake-
szin. Terveinket miniszterelnök úr 
támogatásra méltónak találta, nyár 
folyamán Magyarország kormánya 
elé kerül a koncepció megvalósulá-
sát támogató határozat.

- Mit gondol a helyi vendéglátó-
helyekről, valamint az igényes kul-
turális szórakozási lehetőségekről?

- Péter ezen a területen is egy va-
lós és megoldásra váró feladatról 
kérdezett. Több megkeresés érkezik 
hozzánk ez ügyben, a lakosság igé-
nyeire reagálva igyekszünk kidol-
gozni egy mindenkinek elfogadha-
tó, jó megoldást. A rendezvényeink 
nagyon magas látogatottsága, a Du-
nakeszi Teátrum teltházas előadá-
sai, valamint városunk fiatal mű-
vészeinek támogatása is indokolja, 
hogy Művészetek Háza épüljön Du-
nakeszin. A beruházást állami se-

gítséggel szeretnénk megépíteni és 
az előzetes tervek szerint az ötszin-
tes épületben lenne egy 750 férőhe-
lyes színház- és koncertterem, tánc- 
és kamaraterem, egy művészeti is-
kola, továbbá a Dunakeszi Teátrum 
is új otthont kaphatna. Biztosak va-
gyunk abban, hogy Dunakeszi la-
kosainak is egyre növekvő igénye 
van a helyben lévő magas színvo-
nalú kulturális előadásokra és hisz-
szük, hogy az új Művészetek Háza 
lehetne a Dunakanyar egyik legna-
gyobb és legmeghatározóbb kultu-
rális intézménye.

Duna partunk további kiépíté-
sével kapcsolatban folyamatosak a 
fejlesztések, az idei nyáron megala-
kul a strandőrség, továbbá megszo-
kott és közkedvelt rendezvényeink 
mellett lesznek külön strandprog-
ramok is, amik változatos lehetősé-
gekkel és koncertekkel színesítik a 
nyári Duna-parti estéket.

- Ezek grandiózus tervek. Miben 
látja ezekre a biztosítékot?

- Elsősorban önmagunkban, az 
elszántságunkban. Mindig is azt 
tartottuk szem előtt, hogy ez a vá-
ros értünk, az itt lakókért épül. Má-
sodsorban jó kapcsolatot ápolunk 
a kormányzattal, igényeink meg-
alapozottak, felkészülten érkezünk 
egy-egy tárgyalásra, minden követ 
megmozgatunk a céljaink elérése 
érdekében.

Sziráki Helga
(Az írás megjelent 

a dunakeszipost.hu-n.)

Dióssi Csaba: 
számunkra 
nagyon fontosak 
a lakossági 
vélemények és 
visszajelzések
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A Vízöntő korszaka, 
avagy

 HAIR A RADNÓTIBAN

Elkezdtük a táncokat, dalokat 
gyakorolni, és többször átbeszél-
tük a darab cselekményét, kiele-

meztük a hangulatát, fontos mondani-
valóit. 

Az eredeti Broadway-musical, majd 
a belőle készült film is a vietnámi há-
ború időszakában játszódik, amikor a 
vidéki Claude New Yorkba kerül, két 
nappal a bevonulása előtt. Érkezésekor 
négy hippibe botlik, akik ez alatt a két 
nap alatt az élet olyan oldalát mutatják 
meg neki, amilyet a fiú előtte elképzel-
ni sem tudott. Bevezetik a hippik vilá-
gába, ahol a szabadság, szerelem, test-
vériség és gátlástalanság uralkodik. De 
a rengeteg kaland után mégis elérke-
zik a kegyetlen pillanat, amikor a leen-
dő katonának fel kell ébrednie ebből az 
álomból.

Ezt a megrázkódtatást pedig mind 
nézőként, mind színészként nehéz fel-
dolgozni. 

Bán Balázs, aki az egyik szereposz-
tásban Claude-ot alakította, mesélt sa-
ját tapasztalatairól ezzel kapcsolatban: 

- Eleinte hiába gondoltam bele, nem 
tudtam igazán átérezni. Ténylegesen 
csak akkor szembesültem vele, amikor 
már a színpadon álltunk, ahol már tel-
jesen elhittem, hogy ő vagyok, átéltem, 
éreztem, hogy mi van a lelkében. Sze-
rintem Claude is sokkal erősebben érzi 
ezt a veszteséget, mint bármiféle hálát 
azért, hogy ő életben maradhatott. Ez 
jelenik meg az utolsó jelenetben is, ahol 
mindenki Bergert keresi.

 A szereplők jellemrajzai jól kidolgo-
zottak és egyértelműek. A hippik mind 
nyíltak és összetartóak, a többiek pe-

dig tőlük elszigetelődve, szűk látókörrel 
élik szürke hétköznapjaikat. 

A hippi főszereplőt játszó Gera Do-
monkos beszámolt arról, ő hogyan állt 
hozzá Berger személyiségéhez, meny-
nyire tudott vele azonosulni: 

- Az elején ez nehezebben ment, tá-
volabb éreztem magamtól a karak-
tert. Majd később rájöttem, hogy van-
nak köztünk hasonlóságok. Berger sze-
ret szerepelni és a középpontban lenni, 
és mindig kimondja, amit gondol.

A darab gyakorlásának előre-
haladtával mindannyian egyre jobban 
megismerhettük a szereplők valódi sze-
mélyiségét és közelebb kerültünk a hip-
pi kultúrához. Egyre inkább magun-
kénak érzetük a végtelen szabadságot, 
gondtalanságot. Mindenki kialakított 
magának egy pontos elképzelést és vé-
leményt a hippikről, ezt a darab rende-
zője, Lengyel István tanár úr meg is osz-
totta velünk: 

- Az én korosztályom különös kapcso-
latban volt a hippi kultúrával. Az itthon 
érzékelhető vélemény róluk egyértelmű-

en elutasító, sőt elrettentő volt. A jórészt 
titkosan beszűrődő információk pedig 
igen gyakran rezonáltak a mindig lá-
zadni kész ifjúság ízlésvilágával, vágya-
ival. Elsősorban a könnyűzene közvetí-
tett a vasfüggönyön keresztül. Ma már 
világos, hogy a hippi kultúra, hippi filo-
zófia olyan kérdéseket feszegetett, ami-
vel sok esetben ma is bajlódik a világ. 
Olyan folyamatokra mutatott rá, ame-
lyek megoldása ma is égető. Olyan moz-
galmakat indított el, amelyek ma is kor-
szerűek. De tagadni nem lehet, nem is 
érdemes, hogy számos negatív társadal-
mi vetülete volt, amik szintén a mai na-
pig hatnak. A mi darabunk - kicsit önké-
nyesen - a jó és nagyon szimpatikus ol-
dalát domborította ki a hippizmusnak. 
Ha a káros és visszatetsző vonásoktól 
mentes lenne, akkor örömmel vállalnám 
a hippi létet. De ilyet természetesen egy 
IGAZI hippi nem mond!

Gera Domonkos is elmondta vélemé-
nyét erről a kultúráról: 

- Nekem nagyon tetszik, meg tudom 
érteni és különlegesnek tartom. Én egy 

egy késő szeptemberi estén a suli már telJesen kihalt volt, a led-lámpák is csak a földszintet vi-
lágították meg. a színpad és környéke sötéten terült el az aulában, várva, hogy egy nagy csapat 
fiatal élettel töltse meg. ekkor indult a dunakeszi radnóti miklós gimnáziumban a vízöntő kor-
szaka, így vágtunk neki a hair című musicalnek. 
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2019.06.06.  

Kerekes Viktor – Szarka Zsuzsanna

 2019.06.15. 

Kiss Gergely – Dr. Nagy Ágnes

Csaba Bálint – Hegedűsová Kitti

 2019.06.22.

Kujbus János László – Erdélyi Orsolya  

Koltai József – Borbély Judit 

Varga Nándor Domokos -Szél Erzsébet 

Mindannyiuknak 
sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

kíváncsi ember vagyok, ez az életstílus 
pedig eltér az általánostól, illetve szá-
momra is nagyon fontos az elfogadás és 
a szeretet.

A Hairben a színes virágok, békeje-
lek, vagy épp a háború elrettentő motí-
vumai mellett kiemelkedő szerepet ját-
szik a zene is. Arany Éva elmesélte, ho-
gyan tudott saját dalával azonosulni:

- A Felszállok az égbe egy véresen ko-
moly, drámaian megrendítő, gyönyörű 
dal. A filmben ezt egy vietnámi kislány 
énekli Claude látomásában. Nincsenek 
szavaim arra, hogy mennyire szívszo-
rító ez a jelenet. Számomra azt jelen-
tette, hogy a lány ezzel a kicsit abszurd 
szövegű dallal tulajdonképpen könyö-
rög a katonáknak, hogy ne pusztítsák 
el mindazt, ami számára a világot je-
lenti. A mi darabunkban nem volt viet-
námi kislány, csak lányok hófehér lepel-
ben, akik közül egy a felfegyverzett kato-
nák között járkált, és énekelte ezt a dalt. 
Ő voltam én. A katonák lelke. Illetve a 
katonák lelkének a tisztábbik fele. Az 
a fele, amelyik nem akar sem ölni, sem 
meghalni, és amelyik pontosan tudja, 
hogy miről szól a vietnámi gyermekek 
dala, amely hozzájuk van címezve. Még 
most is kiráz a hideg, ha eszembe jut.

A Radnóti Diákszínpad Lengyel Ist-
ván tanár úr rendezésében már nem elő-
ször vitte színpadra a Hairt. A darabot 
tíz éve jubileumi, ünnepi előadásként 
játszották, ugyanis abban az évben lett 
tízéves a Diákszínpad. Idén már 20. szü-
linapját ünnepli, így esett a választás is-
mét erre a darabra, a tanár úr pedig el-
mondta, milyen különbségeket tapasz-
talt a két Hair megvalósítása között:

- Szembetűnő, hogy mennyit változott 
azóta a világ. A felkészülés során sokat 
beszélgettünk a 60-70-es évek történése-
iről, a hidegháborús időkről, a vietnami 
háborúról, az akkori fiatalok életérzése-
iről. Nem szabad elfelejteni, hogy ez az 
időszak a mostani fiataloknak már he-
lyenként száraz történelmi tananyag. A 
szorosabb kapcsolódás érdekében beil-

lesztettünk a szövegkönyvbe néhány, a 
hipszterek világához köthető idézetet 
(Ginsberg, Kerouac, Morrison). Más to-
vábbá az, hogy ebben a darabban a hip-
pi ”tömegek” aktívabban vesznek részt 
egy-egy konfliktusban, mozgással, ko-
reográfiával támogatják, segítik a fő-
hősöket. Érdekes volt megfigyelni, hogy 
mennyivel másként értelmezték és ját-
szották a darabot a maiak a tíz évvel ez-
előttiekhez képest. 

Az előadásokhoz közeledve a pró-
bák száma és időtartama egyre növeke-
dett, de mindenki nyitottabb lett, ösz-
szekötöttek minket ezek a késő estig 
tartó, vagy épp hosszú vasárnapi gya-
korlások, a közös problémák és a ren-
geteg emlék. 

Aztán elérkezett a premier napja az 
első közönséggel, első tapsokkal, első 
könnyekkel. Az előadás, amiért egész 
évben keményen dolgoztunk. A szín-
pad és környéke megtelt a várt színek-
kel és fényekkel, élettel. Leírhatatlan ér-
zés járta át a Radnóti auláját, amikor a 
meghajlás közben végignéztünk a min-
ket ünneplő tömegen. 

A további előadásokon a hangu-
lat egyre csak fokozódott, a nézők szá-
ma pedig június 5-én, szerdán elérte a 
csúcspontját, amikor közel 350-en ül-
tek az aulában és az emeleteken. Ekkor-
ra már mi is felszabadultabbak lettünk, 
a ráadás két előadáson pedig már min-
denki csak élvezte a „hippi-lét” végső 
perceit, mert tudtuk, hogy hamarosan 
vissza kell térnünk a megszokott kerék-
vágásba.

Majd eljött az utolsó előadás nap-
ja, amikor már tényleg nem remény-
kedhettünk további plusz bemutatók-
ban. Ott álltunk mindannyian a szín-
padon, ugyanott, ahol közel kilenc hó-
napja az első megbeszélésen estünk túl. 
Néhány könnycseppen keresztül lát-
tam, ahogy a színpad szinte felrobban 
a hirtelen felszabadult energiától, a kö-
zönség első soraiban a nézők állva tap-
solnak, s a reflektorokból áradó vakító 

fénysugarak még utoljára megvilágít-
ják az éneklő, táncoló hippiket, katoná-
kat. Aztán a lámpák egyszer s minden-
korra kialudtak, számunkra pedig vé-
get ért a Vízöntő korszaka. 

Vecserka Hanga
A cikket sajtó alá rendezte: 
Reményi Edina magyartanár 

A DUE Médiahálózatának 
Diákmédia Országos Pályázatán az 

Év diákújságírója  
kategóriában 2. lett 

Vecserka Hanga, 
a Radnóti Miklós Gimnázium 

8. osztályos tanulója.
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A szegény család bogárhá-
tú nádfedeles házába szü-
letett Arany János gyer-
mekkorától kezdve – küz-

delmes, ám rendkívül tartalmas 
életútján, termékeny irodalmi tevé-
kenységén át egészen a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtitkáraként 
betöltött munkásságáig bezárólag – 
szakavatott tárlatvezető segítségé-
vel „újra élhetjük” diákkorunk iro-
dalmi óráinak magával ragadó él-
ményét, képzeletünkben megjelenik 
Toldi Miklós hatalmas alakja... s még 

hosszasan lehetne sorolni gyönyörű 
műveit, a remekül megformált legen-
dás alakjait.

Az egykori vár felújított és újjáé-
pített több emeletes csonkatorony 
múzeuma méltóképpen mutatja be 
Arany János színes és rendkívül gaz-
dag életútját, közéleti és irodalmi te-
vékenységét. Féltve őrzött kéziratai, 
a róla készített festmények, főtitká-
ri dolgozószobája, kedvenc pipái, Pe-
tőfihez fűződő barátságát hűen be-
mutató dokumentumok, relikvi-
ák, mind-mind arról árulkodnak, 
hogy az 1817. március 2-án született 
Arany Jánost rajongással szeretik ké-
sei tisztelői. 

Látogatás 
Arany János nagyszalontai 

szülőházában

A Dunakeszi Farkas Ferenc AMI 
Rokolya Néptánccsoport ifjú tagjai a 
rácsodálkozás varázslatos élményé-
nek hatása alatt sétáltak át a múzeum 
melletti, pompázatos parkon - mely-
ben 1901-ben, az országban elsők kö-
zött avatták fel Kossuth Lajos egész 
alakos szobrát -, hogy felkeressék 
Arany János szülőházát az író nevét 
viselő utcában. A több mint 200 éves 
nádfedeles ház udvarán buján zöld-
del az egykori eperfa „unokája”, ma 
is büszkén áll a nagy időket megélt 

gémeskút. A szülői ház - amely egy 
lakodalmi vigasság közben keletke-
zett tűz martalékává vált - újjáépített 
hasonmásában, melyet napjainkban 
a köznyelvben „Aranyház”-ként em-
legetnek, ma is három helyiség őrzi 
a korabeli idők hangulatát, Arany 
kedvenc búbos kemencéjét, minden-
napok során használt eszközöket.  
A Radnóti Miklós Gimnázium tanu-
lói alkotta néptánccsoport Kárpáti  
Zoltán igazgató-helyettes, az önkor-
mányzat testvérvárosi kapcsolato-
kért felelős tanácsnok vezetésével 
az erdélyi székelykeresztúri Sóskuti 
Fesztiválra utaztak Gyúró Tamás 
néptáncpedagógus és Reményi Edina  
magyartanár, az együttes patronáló-
jával, akik útjuk során a magyar iro-
dalom és történelem jeles személyi-
ségeinek egykori szülőházát, Erdély 
gyönyörű természeti tájait is felke-
resték. 

Kicsengettek a nagyenyedi 
Bethlen Gábor 
Kollégiumban

Az erdélyi testvérvárosunkba, 
Székelykeresztúrra tartó Rokolya 
Néptánccsoport tagjai Nagyszalon-
tán felkeresték Arany János szülőhá-
zat, ahonnan életre szóló élménnyel 
indultak tovább. Az első éjszakát az 
erdélyi református egyház gyulafe-

a gyönyörű máJus végi napon 
már messziről „integetett”  
a nagyszalontai csonkatorony, 
amely napJainkban a magyar 
irodalom egyik géniuszának,  
a „biharországi” kisváros nagy 
szülötte, arany János csodála-
tos életműve előtt tiszteleg  
a hálás útókor Jóvoltából.

Három nap 
Erdély tündérkertjében
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hérvári esperesének, dr. Gudor 
Botond vendégszeretetének, a 
pedagógus Kárpáti-házaspár-
ral hosszú évek óta ápolt bará-
ti együttműködésének köszön-
hetően az egyház alvinci intéz-
ményében töltötték.

A társaság álmát a zuhogó 
eső sem zavarta, amely kitartó-
an hullott szombat délelőtt is, 
ám a lelkes pedagógusokat és a 
diákokat ez sem tartotta vissza, 
hogy ellátogassanak a nagy-
enyedi Bethlen Gábor Refor-
mátus Kollégiumba, ahol min-

denki nagy örömére a ballagó 
diákok énekét visszhangozták 
a történelmi épület falai. A ki-
csengetés – ahogyan az erdélyi 
magyarság nevezi a ballagást 
– magasztos hangulata, a több 
szólamban éneklő, ünneplő-
be öltözött fiatalok méltóság-
teljes vonulása hűen tükrözte a 
református kollégium több év-
százados szellemiségét. Életre 
szóló gyönyörű percek után a 
kollégium egykori diákja, Kő-
rösi Csoma Sándor emléktáb-
lája előtt hajtottak fejet a du-
nakeszi fiatalok, majd a nagy 
erdélyi fejedelem, a kollégium 
alapítója, Bethlen Gábor szob-
ránál elkészült a közös fotó a 
látogatás emlékére.

Esővel áztatott úton halad-
tunk tovább a párafelhőbe 
burkolódzott Székelykő lábá-
nál elterülő Torockó felé. Er-
dély egyik legszebb ékköve a 

szomorkás időben is csábítóan 
ragyogott, turisták sokaságát 
vonzotta az egész napos prog-
ramjaival. A múzeumban meg-
ismerhettük, hogy a helyi kö-
zösség munkája révén Toroc-
kó évszázadokon át az erdélyi 
vasgyártás fellegvára volt, me-
lyekről tanúskodnak a mes-
teremberek szerszámai is, az 
egyedi torockói stílus, amely 
tetten érhető a lakóházak és a 
középületek megjelenési for-
májában, miként a hagyomá-
nyaik ápolását hűen kifeje-

ző színpompás ruháikban is. 
Az időjárás megfosztotta a To-
rockóra ellátogatókat annak a 
természeti csodának a látvá-
nyától, hogy a Székelykő mö-
gött kétszer kel fel a nap.

Dunakeszi fiatalok 
örömtánca 

Székelykeresztúron

Június 2-án immár 47. alka-
lommal mutathatták meg te-
hetségüket a nagyközönségnek 
az erdélyi Székelykeresztúron a 
házigazdák meghívására Hargi-
ta és Maros megyéből érkezett 
néptánccsoportok. Hazánk-
ból egyedül a dunakeszi Faze-
kas Ferenc AMI Rokolya Nép-
tánccsoport és a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola Kőrö-

si Táncegyüttes három csoport-
ja - Árgyélus, Nap és Hold, va-
lamint a Csikófark - vett részt 
az óriási sikerrel megrendezett 
Sóskúti Találkozón. 

A Székelykeresztúri Tanu-
lók Klubja keretében műkö-
dő Mákvirágok Néptánccso-
port oktatóinak, az EMKE-dí-
jas és Pro Cultura-díjas Mátéfi 
Csabának és Mátéfi Zitának 
legfontosabb hitvallása, hogy 
a fiatalokkal megismertessék 
és megszerettessék Erdély és a 
Kárpát-medence zenei kincse-
it és tánc kultúráját, örökségét, 
megtanítsák őket azok színvo-
nalas művelésére. 

A rendezvény örökös házi-
gazdája, Székelykeresztúr Vá-
ros Önkormányzata a Sóskú-
ti Találkozó támogatásával is 
magyarságuk megőrzését, a 
határon innen- és túli emberi 
kapcsolatok erősítését szeretné 
elősegíteni.

Közel fél évszázada a székely 
kisvárost körül ölelő, dús lomb-
koronájú erdővel szegélyezett, 
egykoron szabadtéri fürdőjéről 
híres Sóskút ad otthont a ran-
gos ének és néptánc fesztivál-
nak, ám június első napjaiban 
lehullott nagy mennyiségű eső 
megfosztotta a fiatalokat e gyö-
nyörű természeti környezet-
ben megélt varázslatos élmény-
től. Ám a nem várt helyszínvál-
tozás ellenére is színvonalasra 
sikeredett a kulturális sereg-
szemle, amely idén is a hagyo-
mányos felvonulással vette kez-
detét. A találkozón bemutat-
kozó csoportok az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
egyik hős honvédtisztje, Zeyk 
Domokos emlékét őrző unitá-
rius gimnázium udvaráról in-
dultak a nagy vonulásra, köz-
tük városunk ifjú táncosai is. A 
gyönyörű népviseletbe öltözött 
táncosok színpompás látványa 
magával ragadta a kapuk előtt 
álló, az erkélyekről integető és 
tapsoló Székelykeresztúriakat. 
A Kőrösi táncosait Tóth Zol-
tán néptáncoktató, koreográ-
fus, az iskola igazgató-helyet-
tese vezette, aki mellett ott volt 
a gyerekek székelyföldi külde-
tésének sikeréhez hozzájáruló 
három pedagógus, Bogdánné 
Kristály Mónika, Kónya Kata 
és Fittler József. 

A Radnóti Miklós Gimná-
zium tanulóiból formálódott 
Rokolya Néptánccsoport tag-
jai menettáncukkal és szé-
pen szóló énekükkel ezúttal 

is elkápráztatták az út men-
tén tapsoló helyieket. A fogad-
tatástól méltán lehetett büsz-
ke tanítványaira Gyúró Ta-
más néptáncpedagógus és a 
csoport egész éves tevékenysé-
gét segítő, Reményi Edina ma-
gyartanár. 

Lokálpatrióta ember jó érzé-
sével mondhatjuk, hogy Duna-
keszi két iskolájának tanulóiból 
szerveződött néptánccsoportok 
tagjai kivívták a fiatfalvai mű-
velődési ház többszáz fős kö-

zönségének méltán zúgó vas-
tapsát, akik állták a versenyt a 
magas színvonalon táncoló, da-
loló székelyföldi fiatalokkal. 

A júniusi vasárnap a magyar 
tánckultúra, a népdalok, a táj-
egységek hagyományait és ér-
tékeit őrző színpompás nép-
viseleti ruhák bemutatójának 
ünnepe volt, amely sokszínű 
gazdagságával rabul ejtett ki-
csit és nagyot egyaránt. 

A nagy sikerű Sóskúti Talál-
kozó után fiataljaink útja a tör-
ténelemkönyvekből is jól is-
mert székelykeresztúri Gyárfás 
kúriába vezetett, ahol Kárpáti 
Zoltán, a Radnóti gimnázium 
igazgató-helyettese, az önkor-
mányzat külkapcsolatokért fe-
lelős tanácsnoka bemutatta az 
iskola művésztanára, Lengyel 
István szobrát, melyen Bem 
apót és Petőfi Sándort örökí-
tette meg a történelmi Ma-
gyarországgal együtt. Diák-
jaink megtekintették a Gyár-
fás kúriában -, ahol utolsó es-
téjét töltötte a segesvári csatába 
induló költő - Petőfi legendás-
sá nemesült körtefáját is, me-
lyet Kányádi Sándor versben is 
megörökített. 

Sikerekben és élmenyekben 
gazdag napot hozott a dunake-
szi fiatalok számára erdélyi lá-
togatásuk harmadik napja is, 
akik teljesítményére, tanáraik 
példás helytállására mindany-
nyian büszkék lehetünk. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A Fili kórus 
születésnapi 

koncertje örök 
emlék marad

nem határtalanul, de határ-
talan örömmel, nyitott szív-
vel vágott neki a bárdos laJos 
általános iskola 5.a osztálya 
kalmár lászló tanár úrral és 
mind a 28 fővel annak az út-
nak, melyet a világszerte híres 
szentegyházi gyermek filhar-
mónia (fili) meghívására ga-
ramvölgyi györgy szervezett 
2019. máJus 1 és 5. között.

A kaland Adventkor kezdő-
dött. A Fili kórusa a VOKE 
József Attila Művelődési 
Központban szerepelt, ahol 

együtt szólaltattuk meg a Csendes éj 
kezdetű karácsonyi dalt. Az erkély és a 
színpad felől érkező hangok középen ta-
lálkozva oly angyalian járták a táncot a 
levegőben, hogy szinte látni lehetett a 
dallamot. Tudtuk, hogy ennek lesz még 
folytatása.

Azt viszont nem is sejtettük, hogy 
ilyen hamar. A meghívás a Fili 37. szüle-
tésnapjára szólt. A négy kísérő pedagó-
gus mellett Horváth Ágnes szülő is segít-
ségünkre volt, valamint elfogadta meg-
hívásunkat Csoma Attila, a József Attila 
Művelődési Központ igazgatója is. 

Az időjárási előrejelzés szerint egész 
utunk alatt eső volt várható, ám amint 
haladtunk, mindenütt már csak az apró 
pocsolyák mosolyogtak vissza ránk 
üzenve, hogy megelőztünk benneteket, 
Isten hozott Erdélyben! Vagy tán a kará-
csonyi angyalok intézték ezt is?

Királyhágónál szemtanúi lehettünk 
a felhőképződés folyamatának, Kolozs-
váron pedig Gyuri bácsi régi ismerő-
se várt minket számos érdekes törté-
nettel kedves idegenvezetés kíséretében. 
Estére egy gyönyörű faházas szállásra 
érkeztünk Nyárádszentlászlóra, ahol fi-
nom vacsorával, kényelmes, vetett ágy-
gyal várták a fáradt utazókat. Marad-
tunk volna még, de a filis gyerekek már 
izgatottan várták csapatunkat. A máso-
dik nap kirándultunk a szovátai Medve 
tó körül, lementünk a parajdi sóbányá-
ba, Korondon beleshettünk Vészti Mi-
hály fazekasműhelyébe, koszorút he-
lyeztünk el Farkaslakán Tamási Áron, 
majd Szejkefürdőn Orbán Balázs sír-
emlékénél. Mindkét helyen énekeltünk. 
A székely himnusz mindenki szemé-
be könnyeket csalt.  A székelyudvar-
helyi szoborpark után hamarosan meg 
is érkeztünk szállásadóinkhoz Szent-
egyházára, a Múzeum szállóba, ahol  
Szabó Enikő várt finom vacsorával és 
sok-sok szeretettel bennünket. Nagyon 
hálásak vagyunk minden segítő kézért, 
hiszen a kórus néhány tagja három na-
pon át szorgoskodott körülöttünk: fel-
szolgáltak, terítettek, mindenben a ked-
vünket lesték. 

Hagyományteremtés céljából egy apró 
fenyőcsemetét ültettünk el a szálló ud-
varán, majd a harmadik napot a Csűr-
kalandban folytattuk. Elmondani sem 
lehet, akkora élmény volt. A Fili maga 
készítette a kalandparkot a gyerekek-
nek egy szénapadlás átalakításával. Volt 
itt Sodronyséta, Pofottó, Gumimász, 
Hasvasút és számos fantázianevű aka-
dály. Ezután néhány újonnan szerzett 
filis barátunkat magunkkal vittük a 
Nyergestetőre, a Tolvajos-tetőre a Hár-
mas kereszthez, majd Csíkszeredába és 
Csíksomlyóra. Az est fénypontja a Fili 

Facsemetét ültettünk 
a székelyek szent hegyén

kórus szülinapi koncertje volt Haáz Sán-
dor tanár úr vezényletével. Szülinapjuk-
ra mi is osztogattunk a kórustagoknak 
ajándékot: minden gyerek hozott ott-
honról valami apróságot, de Dunakeszi 
Város Önkormányzata is biztosított szá-
munkra kis csomagokat, melyeket nagy 
szeretettel adhattunk át a gyerekeknek. 
Ezután fáklyás felvonulás és tánc zárta a 
napot a Templom téren.

Az igazi kihívás a negyedik nap volt. 
Esti fellépésünk előtt ugyanis 9000 fa-
csemetét (ebből kb 1500-at mi) ültet-
tünk el a Madarasi Hargitán, a széke-
lyek szent hegyén. Az immár harma-
dik alkalommal rendezett programra 
több településről is érkeztek családok, 
barátok, hogy a pusztulóban lévő erdőt 
megmentsék egy ilyen összefogás ered-
ményeképpen. Lovaskocsikkal, trakto-
rokkal vittek fel bennünket a Hargitára, 
miközben nótánkat a TV is megörökí-
tette. Kemény munka volt, de minden-
ki elmondhatja, hogy a Hargita erdejé-
nek megmentéséért ő is tett valamit. Az 
esti koncerten a dunakeszis gyerekek ki-
pirult arccal álltak színpadra, s Csernyik 
Balázs tanár úr vezetésével óriási sikert 
arattak. Citerásainkat Lackóné Fodor 
Zsuzsanna tanította be, a néptáncot pe-
dig László Mónika. Vendéglátóink vas-
tapssal köszönték meg fellépésünket, s 
immár nem csak a naptól, de a munka 
jól végzett örömétől piroslott minden-
ki arca. 

Az ötödik nap a búcsú és a hazaveze-
tő út napja volt, de telve örömmel, élmé-
nyekkel mindenki alig várta a szüleivel 
való találkozást, hogy mindazt elmesél-
hesse, mit tettek a karácsonyi angyalok.

Utazásunk nem jöhetett volna lét-
re Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak, a Dunakeszi Tankerületnek vala-
mint Garamvölgyi Györgynek a támo-
gatása nélkül. Köszönjük a lehetőséget. 
Várnak bennünket vissza a Fili 40. szü-
letésnapjára. 

A végére szeretném még a köszöne-
tek mellé feltüntetni, hogy a biztonságos 
utaztatást Cser Lajosnak és társának kö-
szönjük.

Agócs Mónika
intézményvezető helyettes, 

kísérő tanár és szülő
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Nagy sikerű koncertet 
adott a fúvószenekarunk 
a lengyel testvérvárosban

Június 21. és 23. között a dunakeszi fúvószenekari egyesület 
és a voke József attila művelődési központ küldöttsége du-
nakeszi lengyel testvérvárosába, stary sacz-ba látogatott, 
hogy részt vegyen azon a fúvósfesztiválon, amelyet a városi 
fúvószenekar alapításának századik évfordulóJa alkalmá-
ból rendeztek.

A vendéglátók igen 
alaposan előkészí-
tették a rendezvényt, 
hiszen a meghívás 

már három évvel ezelőtt meg-
érkezett a fesztiválra, amelyen 
a fúvószenekarunkon és a test-
vérváros zenekarán kívül még 
két lengyel együttes vett részt. 
A rövid látogatás első napján, 
június 21-én pénteken a duna-
keszi delegáció a Stary Sacz-i 
művelődési központ színház-
termébe volt hivatalos, ahol 
a városi és regionális vezetők 
előtt ünnepelték és méltatták a 
századik születésnapját ünnep-
lő zenekart. A rendezvényen a 
küldöttségünk nevében Nagy 
Károly egyesületi titkár kö-
szöntötte a vendéglátókat. 

A tulajdonképpeni fesztivál 
szombaton délután kezdődött 
a város főterén, a négy fúvós-
zenekar ünnepélyes felvonulá-
sával. A zenekarok ezután egy-
egy óra terjedelemben mutat-
ták be repertoárjaikat, a mie-
ink voltak a harmadik fellépők, 
közvetlenül a házigazdák után 
következve. Az időjárás szeszé-
lye folytán a fellépés előtt pár 
perccel elkezdett esni az eső, 
de a koncert nem maradt el. A 
lengyel közönség ernyők alá és 
minden lehetséges fedett hely-

re behúzódva a téren maradt és 
a meg-megújuló esőben végig-
hallgatta a zenekarunkat, nagy 
tapssal jutalmazva az előadást. 
A Dunakeszi Koncertfúvóso-
kat természetesen Szilágyi Sza-
bolcs Balázs vezényelte. A fel-
lépés nem csak a közönségnek 
tetszett, hanem a lengyel kon-
certszervezők figyelmét is fel-
keltette és a zenekar meghívást 
kapott jövőre egy újabb, 10-
12 zenekart felvonultató fúvós 
fesztiválra. A dunakeszi kül-
döttség pedig a vendéglátást 
megköszönve a jövő évben a 
VOKE József Attila Művelődé-
si Központban megrendezés-
re kerülő fúvószenekari talál-
kozóra invitálta a lengyel test-
vérváros, Stary Sacz zenekarát. 
A testvérvárosi és a hagyomá-
nyosan jó magyar-lengyel kap-
csolatok tehát ebben a tekintet-
ben is tovább erősödhetnek.

A fúvószenekar kiutazta-
tásáért köszönetet mondunk 
Kárpáti Zoltán önkormányza-
ti képviselő úrnak, a képviselő-
testület külügyi tanácsnoká-
nak, és Dunakeszi Város Ön-
kormányzatának.

Csoma Attila
VoKE JAMK igazgató
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Felüdülés a Duna-parti 
szabadstrandon

a kánikulai hőségben rekord-
magasságba szökött a hőmérő 
higanyszála, az emberpróbáló 
forróságot még az egészsége-
sek is nehezen viselik. aki csak 
teheti – a már-már évszázados 
csúcsot döntögető melegben – 
strandon keres felüdülést.

Hétköznapokon, de kü-
lönösen első igazi nyá-
ri hétvégén a dunakeszi-
ek közül nagyon sokan 

pihentek a Duna-parti szabadstrand 
hatalmas fáinak hűsítő árnyékában, 
vagy úsztak, lubickoltak a nagy folyó 
vizében. A napimádók a finom kavi-
csos parton élvezték a napozás jóté-
kony hatásait.

Az elénk tárulkozó kép arról 
árulkodott, hogy a hangulatos Du-
na-parti szabadstrand igen rövid 
idő alatt a város egyik legkedvel-
tebb szabadidő és pihenő parkja 
lett. Egymásra talált a szépen fejlő-

dő környezet és az ember. A gyere-
kek örömmel veszik birtokba a ját-
szóeszközöket, a minap kihelyezett 
hatalmas műanyag csúszdát, a szü-
lők az óriás fák lombkoronája alatt 
beszélgetnek, a két étterem teraszán 
szívesen üldögélnek a finom étkeket 
fogyasztó, hűsítő italokat kortyolga-
tó vendégek.

A sétányon a strandolók színes 
forgataga hömpölyög, akik között 
azonban néha felbukkan egy-két pó-
ráz nélküli kutya is.

- A kutyák gazdáit felkérjük a 
szabályok betartására, tájékoztat-
juk őket, hogy négylábú kedvence-
iket póráz nélkül nem hozhatják be 
a strand területére – mondta egy ha-
sonló helyzet alkalmával Antal Lász-
ló strandfelügyelő, aki két társával, 
Lengyel Péterrel és Molnár László-
val felváltva - hétköznap 15 órától 
20 óráig, míg szombaton és vasárnap 
délelőtt tíz órától este nyolc óráig - 
teljesítenek szolgálatot a strand te-
rületén. A strandfelügyelő elmondta; 
az emberek többsége jónéven veszi, 
hogy jelenlétükkel is hozzájárulnak 

nyugodt pihenésükhöz, felügyelik a 
környezet rendjét, tisztaságát.

A több száz méter hosszú 
szabadstrandon táblák jelzik, hogy 
hol pihenhetnek a családok, a gyere-
kek, és azt a partszakaszt is, ahol a 
kutyájukkal érkező fürdőzők stran-
dolhatnak.

A strandolók kényelmét öltöző, 
zuhanyzó és ívókút is szolgálja, de a 
Programiroda munkatársaitól szer-
zett értesüléseink szerint hamarosan 
indulnak a kulturális programok is a 
nagyközönség szórakoztatására.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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V4 AIR SHOW és veteránjárművek 
találkozója Dunakeszin

idén immár második alkalommal 
rendezték meg közösen a v4 air show 
és veteránJárművek bemutatóJát  
Június 8-9-én a dunakeszi repülőté-
ren, ahol tízezrek csodálhatták meg 
az ember és repülőgépek már-már a 
telJesítőképesség határán kivitele-
zett lélegzetelállító mutatványát. 

A V4 Air Show keretében idén 
is újra rajzolta az égboltot a 
nézők nagy örömére Bese-
nyei Péter műrepülő világ-

bajnok, Vári Gyula – sok egyéb mellett 
– szívet formált a ragyogó nappal meg-
világított kék égre, Veres Zoltán bravú-
ros produkcióinak is ezrek tapsoltak.  A 
légi showhoz hasonlóan óriási sikere volt 
a matuzsálemi korú járműcsodáknak is. 

Az volt az elképzelésünk, hogy felvo-
nultatjuk a magyar élvonal képviselőit 
– tájékoztatott Petneházy Balázs, a ren-
dezvény egyik szervezője. – A kétnapos 
program iránt már előzetesen is óriási 
volt az érdeklődés, a Facebookon 25 ez-
ren jelezték, hogy itt lesznek, de ahogy 
szétnézünk, azt láthatjuk, hogy jóval 
többen vannak itt. A legnagyobb érdek-
lődés előzetesen a Csehországból érke-
ző The Flying Bulls, XA42 iránt mutat-
kozott, mivel idén már nem Budapesten 
rendezik meg a Red Bull Air Race világ-
bajnokságot, hanem júliusban Zamárdi-
ban. 

Töretlen népszerűségnek örvendett a 
veteránautó kiállítás, melyet idén is Szlá-
vik Csaba szervezett. Nagyon széles volt 
a csodajárművek palettája, melyek kö-
zött felsorakozott szinte mindegyik - 
Pannonia motorok, különleges nyuga-
ti modellek, a sokak számára elérhetet-
len orosz Csajka - amik egykoron csak 
vágyaink világában voltak jelen. Sokan 
voltak kíváncsiak Czibere Lajos helyi 
gazdálkodó hatalmas, John Deere mező-
gazdasági gépeire, Takács Sándor, Taki 
bácsi ősidőket idéző stabilmotor külön-
legességeire, az orosz katonai gépko-
csira, és fegyverzetére. A Magyar Hon-
védség a látványos bemutató és tobor-
zó mellett fegyverbemutatóval is várta 

az érdeklődőket, ahol az egykoron ka-
tonaként szolgáló édesapákhoz hasonló-
an gyermekeik is kézbe vették a géppisz-
tolyt, és egyéb fegyvereket… 

A Malév Aero Klub jóvoltából mind a 
két nap felülről is megcsodálhatták Du-
nakeszit és a nagy folyót, akik befizettek 
a légi utazásra. – Bármennyire is von-
zó és színes volt a földi kínálat, a leg-
nagyobb érdeklődés a három kiváló pi-
lóta, Besenyi Péter, Vári Gyula és Veres 
Zoltán légi bemutatója iránt mutatko-
zott. Gyönyörű produkciókat láthatott 
a több tízezer érdeklődő, akik ámulat-
tal csodálhatták Imreh Lajos, a népszerű 
Lújó MI-2 helikopterrel végrehajtott légi 
showját is – értékelt Petneházy Balázs. - 
Mindent megtettünk, hogy kényelmesen 
szórakozzanak a rendezvényre kilátoga-
tók. A jól szervezett parkolástól kezdve a 
Gastro udvaron át az árnyékot adó sát-
rak mellett a kicsi gyerekek számára biz-
tosított pelenkázóig bezárólag minden-
nel felkészültünk. A gyerekeket KRESZ-
pályával, gokartokkal, ugrálóvárral vár-
tuk, hiszen közismert, hogy Dunakeszin 
nagyon sok fiatal, kisgyermekes család 
él, akik testközelből megismerhették a 
jelentős kedvezménnyel megvásárolha-
tó 7 személyes autókat is. 

A második nap végén Petneházy Ba-
lázs és kollégái jóérzéssel állapíthat-
ták meg, hogy Dunakeszi Város Ön-
kormányzatával és a Programirodá-
val együttműködve több tízezer embert 
maradandó szép élménnyel ajándékoz-
tak meg a V4 Air Show és veteránjármű-
vek rendkívül színes programkínálatá-
val, melynek idén Erdész Zoltán alpol-
gármester volt a házigazdája.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az iskolaprogramtól 
a bajnoki címig

öt évvel ezelőtt kezdte el a dunakeszi tenisz egyesület 
a város valamennyi általános iskoláJának első osztá-
lyában oktatni a sportágat. amikor a helyi teniszklub 
elnöke, bogyó lászló megállapodott a város vezetőivel  
arról, hogy a tenisz is bekerül a mindennapos testne-
velés iskolai programJába.

Akkor még nem gon-
dolta azt, hogy ek-
kora tömeget vonz 
majd a sportág. A 

program első résztvevői idén 
már több dobogós helyet sze-
reztek a nemrég befejeződött 
vidékbajnokságon.

Még el sem kezdődött az ok-
tatás a 2014/15-ös tanévben, 
amikor a város vezetői, Dióssi 
Csaba polgármester és Erdész 
Zoltán alpolgármester, vala-
mint a tankerület igazgatója, 
Eich László megállapodott ab-
ban, hogy a mindennapos test-
nevelés keretein belül az álta-
lános iskolák első osztályaiban 
a tenisz is bekerüljön az isko-
lai programba. Ám az akkori 
döntés jogosságát és eredmé-
nyességét nemcsak az igazol-
ja, hogy a város teniszélete fel-
virágzott, a gyerekek közül so-
kan egy életre megszerették a 
sportágat, hanem az is, hogy a 
nemrég véget ért vidékbajnok-
ságon a program első résztve-
vői már országos bajnoki címet 
és több dobogós helyet is sze-
reztek.

„Éppen a mi példánk mutatja, 
hogy Dunakeszi tényleg a spor-
tok városa, és a jelenlegi város-
vezetés mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a Duna-
keszin élő és iskolába járó gyer-
mekek egészségesek, a sportokat 
kedvelők legyenek. Fantaszti-
kus volt látni, ahogy ezek a gyer-
mekek olyan nagy csapatokat és 
azok játékosait győznek le, akik 
néhány éve még előttünk jártak. 
A város által létrehozott iskolai 
sportprogram elsődleges célja 
a sport megszerettetése, hiszen 
amikor hozzánk kerülnek a kis 
elsősök, még messze nem tud-
juk, vajon teniszezők, esetleg at-
léták vagy kézilabdások, focisták 
lesznek” – jelentette ki lapunk-
nak Bogyó László, a Dunakeszi 
Tenisz Egyesület elnöke.

A klubnak jelenleg 145 iga-
zolt játékosa van, és a tanév so-
rán 550 gyerekkel foglalkoz-
nak. Nem véletlen, hogy a klub 
lett a megyei központ, és az 
sem véletlen, hogy ilyen ered-
ményesen szerepelnek a külön-
böző utánpótlás viadalokon.

B. Molnár László
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az idei évben már a második nemzetközi sportrendezvényt szervezzük itt a vsd köte-
lékein és létesítményein belül, most korfball eb-t és beach korfball eb-t rendezünk 
a szent istván általános iskolában és a fóti úti sportcentrumban lapzártánkkal 
egyidőben, Július első hétvégéJén.

- Korfball Európa-bajnokságot 
rendezünk, hogyhogy mi, miért 
pont itt Dunakeszin? - kérdeztem 
Nagy Bandortól, a VS Dunakeszi 
korfball szakosztály vezetőjétől.

- 2015-ben a Magyar Korfball 
Szövetség javasolta az IKF (In-
ternational Korfball Federation, 
Nemzetközi Korfball Szövetség) 
kongresszusán, hogy legyen hi-
vatalos nemzetközi korfball ver-
seny az U15-ös korosztályban is. 
Az ötlet sok sportbarát tetszé-
sét nyerte el, így immár 3. alka-
lommal valósul meg a legfiatalab-
bak számára az Európa-bajnok-
ság. 2016-ban volt az első, szintén 
Dunakeszin, hiszen az egész ren-
dezvény a VSD-s korfballosok fe-
jéből pattant ki, így nem volt ne-
héz megszerezni a rendezési jogot 
sem. 2018-ban holland testvérklu-
bunkkal, a KV Drachtennel együtt 
rendeztük meg a második EB-t, 

Drachtenben. A helyszínt a hol-
landok, a szervezést ismét a VSD 
önkéntesei adták. Idén pedig ismét 
„hazatér” a rendezvény, ismét Du-
nakeszi várja Európa legjobb fiatal 
csapatait.

- Hány csapatot várunk, kik ér-
keznek, mit érdemes tudni az elő-
készületekről?

- Hét ország vesz részt a verse-
nyen: Anglia, Csehország, Hol-
landia, Katalónia, Németország, 
Szlovákia és persze a házigazda 
Magyarország. Ez rekord, nagy 
örömünkre folyamatosan nő a lét-
szám, de célunk az, hogy 2021-re 
tíz fölé növeljük a résztvevő or-
szágok számát. Az előkészületek 
jól állnak, az idei lesz az eddig volt 
legnagyobb szabású, leglátványo-
sabb Európa-bajnokság. Ebben so-
kat segít Dunakeszi város, a Du-
nakeszi Programiroda és a Duna-
keszi Közüzemi Kft. is, akik több 

technikai eszköz biztosításával, 
szállítási feladatokkal, díjazás-
sal is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a rendezvény világszínvonalon 
valósulhasson meg. Emellett na-
gyon hálásak vagyunk a VSD-nek 
a Homok Aréna használatának le-
hetőségéért és rengeteg más szer-
vezési segítségért, és ezúton is kö-
szönjük a Szent István Iskolának 
is, hogy használhatjuk a suli szép-
séges csarnokát. És persze nagyon 
büszkék vagyunk a VSD korfball 
szakosztály önkénteseire, akik im-
már harmadik alkalommal fogják 
bizonyítani, hogy képesek egy re-
mek hangulatú világverseny profi 
megrendezésére.

- Hol lesznek a mérkőzések?
- Idén először a normál, terem-

ben játszott Eb mellett megren-
dezzük a Beach Korfball Európa-
bajnokságot is. Az előbbire, azaz a 
termi mérkőzésekre a Szent István 

Iskola csarnokában, míg az utób-
bira a Fóti úti Homok Arénában, 
azaz a VSD Kinizsi sporttelepén 
kerül sor. A rendezvényekre a be-
lépés ingyenes, sőt, a látogatóin-
kat ajándéksorsolásokkal és egyéb 
meglepetésekkel is várjuk.

- Milyen esélyei vannak a ma-
gyar gárdának?

- A magyar csapatok elé első-
sorban a tapasztalatszerzést tűz-
te ki a szakmai stáb (Harmen Fonk 
holland szövetségi kapitány, Vágó 
Zoltán szövetségi edző és Veres 
Juca csapatmenedzser), de titok-
ban abban bízunk, hogy a tavalyi 
6. helyezés után előre tudunk lép-
ni pár hellyel.

- Kívánjuk, hogy sikerüljön, 
melyről a következő lapszámunk-
ban hírt adhatunk!

Mészáros-Schöffer 
zsuzsanna

Korfball Eb és Beach Korfball Eb Dunakeszin




