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– Úgy tudjuk, hogy januártól új fel-
adatkört lát el, Orbán Viktor miniszter-
elnöktől egy nagyon megtisztelő felkérést 
kapott. Mi lesz a dolga mostantól a kor-
mányzatban?

– A továbbiakban a kormányzati munka 
politikai koordinációját erősítem majd, s 
valóban Orbán Viktor miniszterelnök kért 
fel erre a feladatra. Egyfajta koordinációs, 
összehangoló szerepkört kell majd ellát-
nom, hiszen egy kormányzaton belül több-
féle ilyen tevékenységre van szükség. Pél-
dául a szervezési koordináció alapvetően a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter fel-
adata, én pedig mostantól kormányzati ál-
lamtitkárként az ágazatokat összehangoló 
politikai koordinációs tevékenységbe kap-
csolódok be annak érdekében, hogy az ap-
rómunka is jobban menjen. Nagyon fontos 
ugyanis, hogy az egyes döntéseknél alapo-
sabban vizsgáljuk meg, hogy azok össz-
hangban vannak-e a kormányzati célki-
tűzésekkel. Ennek érdekében leginkább az 
egyes államtitkárokkal fogok együtt dol-
gozni.

– Mire kell majd elsősorban felügyel-
nie?

– Amikor megjelenik egy miniszteri 
rendelettervezet, és annak nyomán elin-
dul egy jogszabály-alkotási folyamat, ak-
kor részletesen, alaposan meg kell vizs-
gálni, hogy a formálódó intézkedés meg-
egyezik-e a központi irányvonallal. Ilyen, 
konkrétan ezzel foglalkozó megbízatás ed-
dig nem volt a kormányban. A kormány-
zás tökéletesítése folyamatos feladat, a mi-
niszterelnök pedig azért kért fel engem 
erre, mert úgy látja, hogy ezen a területen 
is van még mit erősíteni. A feladatot na-
gyon megtisztelőnek tartom és örömmel 
fogadtam el a felkérést.

– Számíthatunk jelentősebb változá-
sokra a közeljövőben a kormányzás fő 
irányaiban?

– Nem, ezeken nem szeretnénk változ-
tatni, továbbra is a gazdaság és a család-
politika megerősítése marad az előtérben, 
mert ezt tekintjük a legfontosabb feladat-
nak.

– A korábbi feladatkörében végzett 
munkáját eredményesnek tekinti?

– Nem az én tisztem megítélni az el-
végzett munka eredményességet. Annyit 
azonban mindenképp elmondhatok, hogy 

a közigazgatásban sikerült leraknunk az 
egyszerűsítés alapjait, komoly folyamatok 
indultak el, s most már a törvényi változá-
sok végrehajtásán a sor.

– Azt mondta az imént, hogy a csalá-
dok megerősítése továbbra is a kormány-
zati politika előterében marad. Tervez-
nek-e olyan intézkedéseket, amelyek ha-
tásait a dunakeszi családok itt helyben is 
megérezhetik? 

– Mondhatnám azt is, hogy csak olyano-
kat tervezünk, amelyek a dunakeszi csalá-
doknak is kedveznek: minden országos in-
tézkedés akkor nyeri el az elsődleges jelen-
tőségét és értelmét, amikor a pozitív, segítő 
hatásait a kisebb közösségek is megérezhe-
tik. Meggyőződésem tehát, hogy Dunake-
szin is igen nagy segítséget jelentenek a he-
lyi fiataloknak, a további gyermekvállalást 
fontolgató házaspároknak a családvédel-
mi akcióterv januártól életbe lépett újabb 
intézkedései: a nagyszülői gyed és a négy- 
vagy többgyermekes anyák személyijöve-
delemadó-mentessége sok embert, kiter-
jedt családokat érint. Ehhez kapcsolódva 
már folyamatban vannak az egyeztetések 
annak érdekében, hogy ezt az szja-men-

Bő tíz év alatt töBB mint kétszeresére nő 
az ápolók Bére: csak az idén harmincnégy 
százalékos emelést kapnak, ami akár töBB 
tízezer forint pluszt is jelenthet az egész-
ségügyBen dolgozóknak – mondta el a la-
punknak adott interjúBan tuzson Bence, 
a pest megyei 5-ös számú választókerület 
országgyűlési képviselője, aki a kormány-
zati munkájáBan nemrég új BeosztásBa tá-
vozott, orBán viktor miniszterelnöktől 
ugyanis egy nagyon megtisztelő feladatot 
kapott. a politikus januártól a kormányza-
ti munka politikai koordinációját erősíti. 
mint mondta, továBBra is a gazdaság és a 
családpolitika megerősítése marad a kor-
mányzati intézkedések előtéréBen, és foly-
tatódik a családvédelmi akcióterv is: ennek 
első lépéseként a négy- vagy töBBgyerme-
kes anyák személyijövedelemadó-mentes-
ségét – amely január elseje óta elérhető – 
szeretnék kiterjeszteni a háromgyermekes 
anyákra is.

Tuzson Bence: Januárban tizennégy, novemberben pedig 
20 százalékos béremelést kapnak a szakápolók

Továbbra is a gazdaság 
és a családok megerősítése 

marad az előtérben

Tuzson Bence januártól kezdődően újabb felelősségteljes megbízatást kapott 
Orbán Viktor miniszterelnöktől 
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 – Kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutat-
kozással.    

– Dunakeszin 2009 óta dolgozom a tóvárosi 
körzetben védőnőként. Előtte sok éven át a Sza-
bolcs utcai kórház koraszülött intenzív osztályán 
illetve a szülészetén szereztem gazdag tapaszta-
latokat. Amikor a második gyermekem is meg-
született, férjemmel úgy döntöttünk, hogy nem 
megyek vissza a kórházba. Így kezdtem el a védő-
női munkát a körzetben. A kicsi gyermekek gon-
dozásában sokat kell segíteni, mert nagyon sok a 
probléma. A munkaidőm gyakorlatilag a nap hu-
szonnégy órája. A nagyobbik gyermekem már 
huszonkettő, a kisebbik tizenhárom éves. Most 
már nem tudnám a hivatásomat másként elkép-
zelni. 

– Említette, hogy vannak problémák. Mielőtt 
erre rátérnénk, mi az, ami jó a körzetében?

– A pozitív visszajelzések. Sok szülő szívesen 
lát, keresnek, tanácsot kérnek. A babák fejlődé-
sét nyomon követni, ahogy nőnek az iskolás korig 
bezárólag szükség van a védőnőre. Jólesik, ami-
kor a kisiskolások rám köszönnek az utcán. 

– Alapvetően mi a védőnő munkája?
– Köszönöm a kérdést, mert nagyon sokan 

nincsenek ezzel tisztában. A munka ott kezdő-
dik, amikor a várandós anyuka jelentkezik. Ezen 
annyiban szeretnénk változtatni, hogy már a ter-
vezés időszakában felkeresnének minket, mert 
már akkor is nagyon sok teendő van, s ez nincs 
a köztudatban. A munkánk egészen addig tart, 
amíg a gyermek iskolába megy. A szülés után lesz 
igazán fontos a védőnői tevékenység. A baba hat 
hetes koráig hetente, ezt követően kéthetente, ké-
sőbb havonta találkozunk. Figyeljük a kicsi fejlő-
dését, finom mozgását, látását, hallását, beszédét, 
hogyan alakul a kapcsolata a külvilággal, ha eset-
leg elmarad valamilyen fejlődésben, a szülőknek 
hová kell fordulni.  

– Térjünk rá a problémákra.
– Elsőként említem, hogy nagyon sok anyuka 

nincs felkészülve a gyermek születése utáni teen-
dőkre. Megszűntek a régi, többgenerációs családi 
közösségek. A lányok tanulták az anyukától, az 
anyuka a nagymamától, hogy miként is kell fog-
lalkozni az újszülöttel. Más lett a szemlélet, nincs 
segítségük az anyukáknak, az ösztönök meg kez-
denek elveszni. Az emberi kapcsolatok is sokat 
változtak, az anyukák nem szívesen fogadják el az 
idősebbek tanácsait. Gondot okoz például az éj-

szakázás, ami a babánál bizony sűrűn előfordul. 
De itt vagyunk mi, mert a hitelesség nagyon so-
kat számít, a mi tanácsaink szakmailag helytál-
lóak. Nagyon sok könnyen hozzáférhető szakiro-
dalom, kiadvány is segítheti az anyukákat, azzal 
együtt, hogy minden családban más és más prob-
lémák adódnak, ezekben mi tudunk segíteni.   

– Úgy tudom, a napi munka végzése mellett 
érdekes kezdeményezései is vannak. Beszélne 
ezekről? 

– Fontos felkészíteni a családokat, anyukát, 
apukát, nagyszülőket egyaránt. Több témakör-
ben tartunk rendszeresen előadásokat a körze-
temben. Melyek ezek? A szoptatás, csecsemő-
gondozás, a gyermekágyas változások, a szüle-
tés utáni hat hétben nagyon sok a nehézség mind 
lelkileg, mind fizikailag, vagyis ahogyan a baba 
beilleszkedik a családba. Nagyon fontos a lég-
zésfigyelés, ehhez már jó ideje egy olyan esz-
közt használunk, amely folyamatosan figyeli a 
baba légzését. Ha tizenöt másodpercig nem vesz 
levegőt, akkor csipog, ha ennél tovább tart, ak-
kor már sípol. Tudni kell a szülőknek, hogy ilyen-
kor mi a teendő. Mit kell tenni kis balesetek, pél-
dául félrenyelés kapcsán. Ezekről és más problé-
mákról már régóta tartok tanfolyamokat, de sze-
retnénk, ha ez a módszer minél szélesebb körben 
elterjedne, hiszen a városban 19 védőnői körzet 
van. Nagy segítséget kaptunk az önkormányzat-
tól, ugyanis támogatásukkal még várhatóan eb-
ben a hónapban kapunk egy Ambu Sam lélegez-
tető babát kijelzővel. Ez az eszköz nagy segítség 
az újraélesztés oktatásában. Számos egyéb fejlő-
déssel kapcsolatos probléma van, amiről beszél-
ni kell. Nagyon sok esetben túlzott elvárás van a 
fejlődésben lévő gyermekkel kapcsolatban, vagy 
az óvodáskorúakat sokféle különórára járatják, 
azt gondolva, hogy ez jó. Holott nekik elsősorban 
az óvodai közösség kell, hiszen legfontosabb „fel-
adatuk” a játék, ebben szocializálódnak. 

– Sokat beszélhetnénk még a problémákról, de 
hol van lehetőség az előadások megtartására?

– Hamarosan a Lollipop gyermekfoglalkoz-
tató és közösségi tér (Szabadka u. 24.) helyisé-
gében, Palancsa Eszter vezető segítségével tart-
hatjuk meg a programokat. Úgy gondolom, na-
gyon fontos a szülők segítése, hogy a gyermekek 
jó irányba fejlődjenek.

Katona M. István
A szerző felvétele 

minden család élete alapvetően megválto-
zik, ha Beköszönt a gyermekáldás. ha első 
gyermek azért, ha a második, harmadik jö-
vevény érkezik, akkor azért. a kicsi emBerke 
megérkezése nagy örömet, és sok szeretet-
teli törődést igényel. ugyanakkor gondok 
is adódnak, ezek megoldásáBan nyújt pótol-
hatatlan segítséget a védőnői szolgálat. e 
munka mindennapjairól és egy fontos kez-
deményezésről is Beszélgettünk szumega-
kovács szilviával.  

A védőnő gondolatai

Hogy a gyermekek 
jó irányba fejlődjenek

tességet a háromgyermekes anyák-
ra is kiterjesszük. A családvédel-
mi intézkedéseket, a családok meg-
erősítése érdekében tett lépéseinket 
ugyanis nem tekintjük egy lezárt fo-
lyamatnak, továbbra is igyekszünk 
– a lakossági igényekkel összhang-
ban – olyan lehetőségeket biztosíta-
ni, amelyek előnyös helyzetbe hoz-
zák a fiatal házasokat, ez tehát a csa-
ládvédelmi akcióterv folytatásának 
tekinthető.

– Hogyan kapcsolódik mindeh-
hez a klímapolitika?

– A kormány nemrég nemzeti 
energia- és klímavédelmi stratégi-
át fogadott el. A tudományos meg-
alapozottságú szakérői vélemé-
nyek szerint ugyanis egyáltalán nem 
szükségszerű, hogy bármiféle ösz-
szeomlás következzen be a Kárpát-
medencében. Igenis fenn lehet tar-
tani „a magyarok közös életét” – 
ahogyan Orbán Viktor miniszterel-
nök fogalmazott –, de ehhez az kell, 
hogy a klímaváltozáshoz nyugodtan 
és tervszerűen alkalmazkodjunk. 
Készült egy lépésekre lebontott terv, 
amelynek értelmében 2030-ra a vil-
lamosenergia-termelés kilencven 
százalékát karbonsemlegessé tud-
juk tenni hazánkban, így az ener-
gia nagy részét Paks adná, a máso-
dik legnagyobb forrás pedig a nap-
energia lenne. A klímavédelem fon-
tos, de drága dolog. Éppen ezért a 
kormány megkezdte egy klíma- és 
környezetvédelmi akcióterv kidol-
gozását, amely konkrét intézkedése-
ket tartalmaz majd.

– A családpolitika szempontjából 
is fontos az egészség, az egészség-
ügy, és nemrég jelentették be, hogy 
a szakápolók az egyébként is terve-
zett béremelésen túlmenően, továb-
bi juttatásokat kapnak az idén. Mit 
jelent ez a gyakorlatban?

– Az egyébként is ütemezett bér-
emelésen túl az ápolónők január-
ban tizennégy, novemberben pedig 
húsz százalékos béremelést kapnak. 
A gyakorlatban ez tehát azt jelen-
ti, hogy hozzávetőlegesen hatvan-
hetvenezer forinttal lesz magasabb 
a fizetésük. Egy hosszabb távú bér-
emelési folyamatról beszélhetünk, 
ugyanis ebben a ciklusban összes-
ségében hetvenkét százalék lesz az a 
növekedés, amit az ápolók a fizeté-
sükben tapasztalhatnak. Nyilvánva-
ló, hogy szükség van ápolókra, ápo-
lói utánpótlásra, amit azzal is támo-
gatunk, hogy ösztöndíjat kapnak 
azok, akik képzésre járnak. Tehát 
ez egyúttal egyfajta pályaorientáci-
ós lehetőséget is jelent a számukra.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Dióssi Csaba októberben a harmadik polgármesteri ciklusát 
kezdte el a választópolgárok bizalmából

dióssi csaBa 2019 októBeréBen 
a dunakesziek Bizalmának és 
elismerésének köszönhetően 
már a harmadik ciklusBan dol-
gozik polgármesterként el-
szántan a városért. mint min-
den évBen, idén is Bővelkedik a 
város tervekBen, folyamatBan 
lévő és új BeruházásokBan 
egyaránt. a dunakeszi polgár 
a 2020-as tervekről, célokról 
kérdezte dióssi csaBát. 

„Dunakeszi tovább folytatja dinamikus fejlődését”

Dióssi Csaba polgármester 2020-as célkitűzései 

A választás tétje Du-
nakeszi további fej-
lődése volt. Szeren-
csés helyzetben va-

gyunk, ugyanis a városnak 
más településekkel ellentétben 
nem volt szüksége átállási idő-
re, a választás után ott tudtuk 
folytatni a munkát, ahol abba-
hagytuk. Aki az előző testület-
ben is dolgozott, és aki most el-
indult a választáson, azok kö-
zül mindenki a képviselő-tes-
tületben van, tehát örömmel 
jelentem, gőzerővel folyik to-
vább a munka. 

Dunakeszi történelmének 
legnagyobb projektjét alapoz-
zuk meg idén, ugyanis kor-
mánydöntés alapján két új kö-
zépiskola és egy művészetek 
háza épülhet városunkban. Je-
lenleg ez a legfontosabb és leg-
nagyobb volumenű beruhá-
zásunk. A projekt kivitelezé-
se és véghezvitele sok tapasz-
talatot és profi csapatot igényel. 
Egy olyan csapattal dolgozom 
együtt, akik folyamatosan és 
elszántan tesznek azért, hogy 
ez a nagy volumenű terv hama-
rosan formát öltsön. A projekt 
rendben halad, a tervezés köz-
beszerzése már el is kezdődött. 

Fiatalos város vagyunk, sze-
retnénk ezzel az erőforrással 
jól gazdálkodni. Várhatóan ta-
vasszal el fog indulni a Duna-
keszi Diák Akadémia képzése. 
Elöljáróban annyit mondha-
tok, hogy azok a fiatalok, akik 
érdeklődnek a közügyek, a ren-
dezvényszervezés, marketing 
iránt, érdemes lesz jelentkez-
niük a képzésre. Fontos, hogy 
a dunakeszi fiataloknak hely-
ben biztosítsuk a lehetősége-
ket, sok tehetséges ifjú van vá-
rosunkban. 

Az élhetőséget is szem előtt 
tartva fő célunk, hogy Duna-
keszi egy hosszú távon is fenn-
tartható, környezetbarát vá-
ros legyen. Nyíri Márton kör-
nyezetvédelmi ügyekért felelős 
társadalmi megbízatású alpol-
gármester felel Dunakeszi még 
zöldebbé tételéért. Dübörög 
a Zöld Dunakeszi Program, 
amelynek keretén belül 2020-
ban a következő célkitűzésein-
ket szeretnénk megvalósítani:

- ÖKO Udvar létesítése
- További fásítások – lakossá-

gi és intézményi szinten is
- Folyamatos együttműködés 

Tóth Eszter főkertésszel, akinek 
köszönhetően az új fák és növé-
nyek a lehető legjobb helyre ke-
rülnek, hogy sokáig kiszolgál-
ják városunkat és hosszú távon 
javítsák a levegő minőségét. 

- Köztisztasági napok továb-
bi szervezése

- Új kutyaszemetesek kihe-
lyezése

- Új kutyafuttató létrehozása
- Zajlik a „Tiszta udvar ren-

des ház” program
- Dunakeszi tovább folytat-

ja dinamikus fejlődését. Sok 
munka van előkészületben, 
régóta várt beruházások való-
sulnak meg és újak veszik kez-
detét: 

- Megnyitja kapuit az új böl-
csőde melletti, Alagligeten 
épülő óvoda

- Megvalósul a Szakorvosi 
Rendelőintézet belső felújítása, 
új pszichiátriai intézmény épül

- Új helyre, a Zeneiskolába 
költözik és megújul a városi há-
zasságkötő terem 

- Fejlesztjük a Toldi-Domb- 
liget és Tóváros lakóparkok 
csapadékvízelvezetését

- Befejeződnek a Kőrösi park 

és KRESZ park építési munká-
latai

- Elkészült a Nagyállomás 
épületének felújítása, amelyben 
kormányablak létesül

- Felújítjuk a Lányi Ferenc 
parkot

- Kiépített mosdókat létesí-
tünk a szabadstrandon 

- Tovább fejlesztjük a Ma-
gyarság Sporttelepet, torna-
csarnok épül

- Elkészülnek az új bíróság 
tervei

- A Fóti úton, a VSD-vel kö-
zös projekt keretében kézilabda 
edzőcsarnok épül

- Befejeződnek a nyílt vízi 
kajak-kenu központ építési 
munkálatai, újra itt kap helyet 
a városi napközis tábor

- Új parkolókat építünk a Ka-
tonadomb mögötti területen - a 
Kiserdő utcánál -, a Temető ut-
cánál, a Fő út 37. számnál, Du-
nakeszi Gyártelepen és a Szak-
orvosi Rendelőintézet melletti 
parkoló is jelentősen bővül

- Elkezdődik a Repülőtéri út 
végén lévő, péntekenként üze-

melő termelői kispiac korsze-
rűsítése, kiépítése és bővítése

- Vámos Robival (Táblácska) 
kifestjük a Dunakeszi Alsón 
lévő MÁV aluljáró falait

- Gyalogátkelőhelyekkel bő-
vül a Széchenyi és Kossuth 
utca, valamint a lakótelepen a 
Spar-hoz vezető út

- Új játszóteret építünk a 
Malomárok lakóparkban

- Két szabadtéri trambulin-
nal bővül a Katonadombi ját-
szótér

- Tovább bővül a Krisztus 
Király Római Katolikus Álta-
lános Iskola

- A MÁV ígérete szerint eme-
letes vonat szolgálja majd a du-
nakeszieket

- Reményeink szerint elindul 
az új kormányhivatal építése is.

Természetesen ezeken kívül 
minden évben számos olyan 
projektünk is megvalósul, ami-
re időközben lakossági igény 
lesz. Megragadunk minden kí-
nálkozó alkalmat, 2020-ban is 
kiaknázzuk a lehetőségeinket! 

Szabó Eszter
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Mindenekelőtt na-
gyon boldog, 
egészséges és sike-

res új évet kívánok munka-
vállalóinknak, a Dunakeszi 
lakosoknak és a ked-
ves olvasóknak!

Az erős pia-
ci helyzetünket 
kiaknázva vál-
lalatunk 2020-
ban is biztató 
év elé néz, ami 
a növekedési le-
hetőségeket il-
leti. 

Továbbra is piac- 
vezető és piacdo-
mináns szerepet 
töltünk be az álta-
lunk gyártott termé-
kekkel, minden második na-
pozólámpa a világon itt készül 
városunkban, innovatív, vegy-
szermentes víz és levegőfer-
tőtlenítést lehetővé tevő ger-
micid lámpáink iránt pedig 
évek óta növekszik a kereslet. 
Tovább kell fejlődnünk 2020-
ban is, hisz versenyszférában 
dolgozunk és biztosak lehe-
tünk benne, hogy vetélytársa-
ink szerte a világban szintén 
fejlesztik a gyártási tevékeny-
ségüket: hatékonyabb gyár-
tást valósítanak meg, selejtet 
csökkentenek, gyorsan és ru-
galmasan reagálnak a vevői 
igényekre és legfőképp min-
den piaci résztvevő jó minő-
ségű termékkel igyekszik ki-
szolgálni a partnereit. Ezen 
területen kell nekünk is fo-
lyamatosan, napról-napra elő-
re lépnünk, jobban és hatéko-
nyabban kell tudjunk gyár-
tani, hogy megőrizzük, vagy 
hogy az elmúlt évekhez ha-

sonlóan, javítsuk a 
piaci kilátásainkat.  
Vállalati minden-

napjainkban a szor-
gos és kitartó mun-
kavégzés mellett szá-

mos program-
mal színesítjük 
a mindennap-
jainkat, hogy 
még családi-
asabb, em-
berközpon-
tú nagyvál-
lalatként le-

gyünk jelen. 
Elkötelezet-

tek vagyunk 
Dunakeszi vá-
ros lüktető és 
fejlődő vérke-

ringésébe is egyre inkább je-
len lenni, a városi megmoz-
dulásokon mindinkább kép-
viseltetni magunkat. 

Örömmel tölt el bennünket, 
hogy az elmúlt évben is megva-
lósult megannyi pozitív válto-
zás - gondolok itt pl. az M2 du-
nakeszi szakaszának több lép-
csős átadására, a vasúti közle-
kedésben történt menetrend 
változásra, vagy a fásítási kam-
pányban való szerepvállalásra, 
hogy csak néhányat említsek 
– mind-mind nagyban hozzá-
járulnak a 27 éves múlttal bíró 
Lighttech Lámpatechnológiai 
Kft. eredményes működéséhez.

2020. továbbra is a fejlődés 
éve lesz, amihez pozitív szem-
lélettel és kellő elhivatottság-
gal kívánunk hozzájárulni, 
szem előtt tartva munkaválla-
lóink megbecsülését és Duna-
keszi várost is büszkeség töltse 
el vállalatunk meghatározó je-
lenléte.

Könyvtárunk célja – 
2020-ban is – a nyil-
vánosságra került in-

formációkhoz való hozzáférés 
biztosítása.

A korábbiakhoz hasonlóan 
az elmúlt esztendő is bővelke-
dett előremutató változtatá-
sokban, könyvtártechnikai és 
infrastrukturális fejlesztések-
ben, melyeket ebben az évben 
is folytatni fogunk. Beiratko-
zott olvasóink és kikölcsönzött 
dokumentumaink száma je-
lentősen nőtt az előző időszak-
ban, ezt a tendenciát – szol-
gáltatásaink fejlesztésével – 
idén is igyekszünk megtartani. 
Szolgáltatásaink döntő része a 
gyűjteményünkre épül, ezért 
ennek korszerűsítése továbbra 
is kiemelt feladat. Az általános 
műveltséghez, az élethosszig 
tartó tanuláshoz, a kikapcsoló-
dáshoz szük¬séges beszerzése-
ket megvalósítjuk. 

Továbbra is súlyponti kér-
dés az új adathordozók, ezen 
belül a hangoskönyvek gyara-
pítása, valamint a helyismere-
ti gyűjteményünk gazdagítása. 
A tavaly megújult internetes 
honlapunkon található, a vá-
ros szempontjából is kiemelke-
dő fontosságú adatbázisainkat 
(Digitális ki-kicsoda?; Duna-
keszi jeles személyei; Kistérségi 
alkotók; Köztéri szobrok, em-
léktáblák, kiállítóhelyek; Hely-
ismereti fényképek) tovább bő-
vítjük. Biztosítjuk a városi köz-
hasznú, közérdekű informáci-
ók naprakész szolgáltatását, a 
helyi rendeletek és képviselő-
testületi gyűlések anyagainak 
elérhetőségét.  A megyei szin-
ten is kiemelkedő program-
kínálatunkat, gyermek és fel-

nőtt rendezvényeinket foly-
tatjuk, továbbá megjelentet-
jük a mára már országszerte 
elismert városi helyismere-
ti folyóiratunkat, a Dunake-
szi Helytörténeti Szemlét. A 
több ezer követővel rendelke-
ző két Facebook-oldalunkon 
kívül a nemrégiben elindí-
tott Instagram-fiókunktól 
és YouTube-csatornánktól a 
kommunikációs tevékenysé-
günk további erősödését vár-
juk. Idén is megrendezzük az 
évente több száz óvodás és alsó 
tagozatos iskolás részére tar-
tott könyvtárhasználati óráin-
kat. 

A fentiek természetesen a 
könyvtár munkatársainak ki-
emelkedő szakmai munkája 
nyomán valósulhatnak meg, 
mely garancia arra is, hogy a 
város legnagyobb tagsággal 
rendelkező intézményeként to-
vábbra is a legmagasabb szín-
vonalú közgyűjteményi és köz-
művelődési szolgáltatást tud-
juk biztosítani.

Hősi István Zsolt:  
a lighttech lámpatechnológiai 

kft. ügyvezető igazgatója

Lőrincz Róbert:  
Kölcsey Ferenc városi  
könyvtár igazgatója 

Ön mit vár 
2020-tól?
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A József Attila Művelő-
dési Központ évtize-
dek óta az egyik fon-

tos színtere a városban a mű-
velődésnek és a szórakozás-
nak. A falaink között összesen 
több mint húsz művészeti cso-
port, klub, szakkör, öntevé-
keny szerveződés működik 
és végzi heti rendszerességgel 
munkáját. Örömeiknek, küz-
delmeiknek napi szinten ré-
szesei vagyunk és igyekszünk 
támogatni tevékenységüket. 
Kívánom, hogy az idei eszten-
dőben sok siker kísérje mun-
kájukat.

Hasonlóan szoros kapcsolat-
ban állunk a városban működő 
más intézményekkel, szerveze-
tekkel, akik rendszeresen tart-
ják nálunk összejöveteleiket, 
rendezvényeiket. Bízom benne, 
hogy nagyon gyümölcsöző lesz 
az idei évben a kapcsolatunk.

Sok boldog, önfeledt per-
cet kívánok intézményünk-
ben azoknak is, akik csak al-
kalmanként, egyes progra-
mokra látogatnak el hozzánk. 

E sorok megjelenésekor már 
megrendezésre került az újévi 
koncert, amely sok éve telthá-
zas társadalmi esemény a vá-
rosban. Elindult a Dunakeszi 
Teátrum programsorozata is, 
ahol havi egy előadással kíná-
lunk nívós színházi élményt, 
kikapcsolódást. Ugyancsak 
túl vagyunk már az első Du-
nakeszi Dumaszínház előadá-
son, de az első negyedévben 
lesz még alkalom meglátogat-
ni ezt a programunkat is.

A teljesség igénye nélkül 
az első hónapokban az alábbi 
művészekkel, előadókkal ta-
lálkozhatnak színpadunkon: 
Aranyosi Péter, Al Ghaoui 
Hesna, Badár Sándor, Bödőcs 
Tibor, a Dunakeszi Szimfoni-
kus Zenekar, DJ Dominique, 
Halász Judit, Hernádi Judit, 
Kern András, Lukács Miklós, 
Mácsai Pál, Pokorny Lia, és 
Schmied Zoltán.

Nagy szeretettel várunk te-
hát mindenkit a művelődési 
központban, legyen vidám az 
új esztendőjük!

A Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény ve-
zetőjeként az elmúlt két 

év során megkezdtem azokat 
a munkálatokat, amelyek ré-
vén az intézmény hosszabb tá-
von közösségi múzeummá vál-
hat. Ennek érdekében immár 
egy éve közérdekű muzeális ki-
állítóhelyként működik a gyűj-
temény. Tapasztalataim szerint 
alapvető, hogy a legifjabb kor-
osztálynál kezdjük az építke-
zést, akik saját maguk és csa-
ládjaik révén is részeseivé vál-
hatnak e folyamatnak. Célom 
elérése érdekében, az idei év-
ben is számos múzeumpeda-
gógiai foglalkozást tartok az 
5-18 éves korosztály számára, 
amelyek által a gyerekek és fi-
atalok játékos formában meg-
ismerkedhetnek településünk 
múltjával, szokásaival. Szeren-
csére a dunakeszi köznevelé-
si és -oktatási intézmények pe-
dagógusai – nagy örömömre 
– partnerek ebben. Szintén a 
közösségépítést szolgálják a vá-
rosi és szakmai rendezvények, 
amelyek során a gyűjtemény 
tevékenységét a dunakesziek 
megismerhetik. Ezért az idei 
évben is szeretnék részt venni 
a gyűjteménnyel a gyermekna-
pon és a Szent Mihály napi bú-
csún, illetve a Múzeumok Éj-
szakája idején esti-éjjeli nyit-
va tartással várom a dunake-
szieket. A helytörténeti témák 
iránt érdeklődők számára itt, 
a Dunakeszi Polgárban az idei 
évben is közzé teszek minden 
hónapban egy-egy érdekesebb 
vagy éppen aktuális témáról 
szóló írást. A hosszabb kifej-

tést igénylő témákról pedig a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár által gondozott Dunakeszi 
Helytörténeti Szemle hasábja-
in tervezek ismét írni. 

Bízom abban, hogy – a ta-
valyi évhez hasonlóan – 2020-
ban is érkeznek adatközlők a 
gyűjteménybe, akik családjuk, 
szűkebb környezetük törté-
netéről mesélnek, ehhez sok-
szor kapok dokumentumo-
kat, fényképeket, tárgyakat. 
A gyűjteményben megőriz-
zük ezeket, és a jövő generáci-
ói számára hozzáférhetővé, ér-
telmezhetővé tesszük. Az ér-
tékmentést kiemelten fontos 
feladatnak tartom. 2020-ban 
is folytatom a gyűjtemény ren-
dezését. Az idei évben a mező-
gazdasági eszközöket, mun-
kákat bemutató rész rendezé-
sére kerül sor, illetve elkészül 
a régi falusi mesterségeket, va-
lamint a két első ipari létesít-
ményt bemutató kiállításrész 
látványraktárának nagyob-
bik fele. Utóbbi révén gyűjte-
ményi darabjaink bemutatá-
sa könnyebbé, rendezettebbé, 
jobban hozzáférhetővé válik, 
ráadásul tárolási metódusunk 
is megfelel a modern múzeu-
mi elvárásoknak. 

A Révész István Helytörté-
neti Gyűjtemény – sok, hason-
ló méretű és jellegű kiállító-
helytől eltérően – abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy 
mind a helyi közösség, mind 
a fenntartó Önkormányzat tá-
mogatását élvezheti, ami nél-
kül az idei évben sem valósul-
hatnának meg a közösséget 
szolgáló projektjeink.

Csoma Attila: a vOKE József 
attila művelődési központ igazgatója Dr. Kerekes Dóra,  

a révész istván helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője

Vidám és mosolygós új esztendőt 
kíván a művelődési központ

Ön mit vár 
2020-tól?
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Közel fél évszázada, 
1972-ben, rádió-tele-
vízió szervizként kez-

dődött el a cégem működése, 
amely napjainkban is üzemel, 
csak szélesebb szolgáltatás-
sal. Időközben belföldi és kül-
kereskedelmi tevékenységgel, 
elektronikai és világítástechni-
kai fejlesztésekkel bővült a vál-
lalkozás. Kereskedelmi tevé-
kenységünk meghatározó ré-
szét az import határozza meg, 
de nem elhanyagolható az ex-
portunk sem. Az általunk for-
galmazott termékek döntő há-
nyadát a hazai piacon értéke-
sítjük. Leginkább vásárlóink 
egyedi, mondhatni speciális 
igényeit elégítjük ki. A legje-
lentősebb tétel a Led-es világí-
tástechnika, de meghatározó 
arányban értékesítünk az ipari 
tevékenységhez tartozó beren-
dezések alkatrészeit. 

Az üzleti, a kereskedelmi 
életben is fontosnak tartom a 
korrekt partneri együttműkö-
dést, viszonyokat. Jó érzéssel 
mondhatom, hogy ez a minő-
ség jellemzi a legnagyobb im-
portőrünkkel, a kínai keres-
kedelmi partnerünkkel kiala-
kított kapcsolatunkat is, aki-
től hosszú évek óta jelentős 
mennyiségben importálunk 
termékeket. Egyébként kap-
csolatunkat 1990-ben, Tajva-

non kezdtük kiépíteni. Ebben 
az együttműködésben is meg-
mutatkozik a magyar és a kí-
nai munkakultúra között tet-
ten érhető különbség. Sajnos 
nem a mi előnyünkre. Akikkel 
én kapcsolatban vagyok, kor-
rektek – persze lehet, hogy van, 
akinek más a tapasztalata -, én 
igyekeztem megismerni és al-
kalmazkodni az ő gondolko-
dásmódjukhoz. Ezt a mentali-
tást, ezt a szellemiséget képvi-
selve szolgáljuk ki a hazai part-
nereinket, vásárlóinkat is. 

Hogy mit várok 2020-tól? 
Azt remélem, hogy az emberek, 
akik nap, mint nap dolgoznak, 
jobb és kényelmesebb körülmé-
nyek között élhetnek, lehetősé-
geik, anyagi javaik bővülnek. 
Az ő gyarapodásuk az én vállal-
kozásomra is serkentőleg hat-
nak vásárlásaiknak köszönhe-
tően. Ez pedig azt jelenti, hogy 
bővülnek cégem fejlődési lehe-
tőségei mellett munkatársaim 
egzisztenciális körülményei is. 

Magánemberként azt vá-
rom, hogy 2020-tól kezdődő-
en mind többen élvezhetik a 
nyugodt életvitelt, a kimondott 
szavak igazát, egyre több mo-
solygós emberrel találkozha-
tunk, ha végig megyünk az ut-
cán. Ebben bízva kívánok min-
den dunakeszi lakosnak bol-
dog új évet.

A 2020. év a fejlődés, bő-
vülés, gyarapodás (és 
az ezzel járó munka-

zaj, por, ideiglenes rendelés át-
helyezések) éve lesz, hiszen to-
vább folytatódnak a tavalyi év-
ben megkezdett kivitelezési 
munkák a Dunakeszi Szakor-
vosi Rendelőintézet épületé-
ben és közvetlen környezeté-
ben.

Reményeink – és a kiviteli 
tervek alapján is – az év végé-
re célegyenesbe fordul a Szak-
rendelő épületének teljes belső 
felújítása, melynek során min-
den megújul:

- Teljesen beépítésre kerül az 
eddig üresen álló padlástér. 

- Kicseréljük az eddigi, bi-
zony már gyakran betegeske-
dő liftet, és beépítünk kettő 
továbbit is, kényelmesebbé és 
kiszámíthatóbbá téve a bete-
gek számára az épületben való 
mozgást.

- Kialakítunk egy egynapos 
sebészeti műtő egységet.

- Új orvosi eszközök, műsze-
rek, berendezések is érkeznek. 

- A Szakrendelő épülete mel-
lett már előtűntek a földből a 
leendő Pszichiátria épület fa-
lai, ennek befejezése az idei év-
ben várható.

- Megújul és egyben jelentő-
sen, közel duplájára bővül az 
épületek közötti parkoló is. 

A teljes beruházás összérté-
ke immár eléri a 2,5 milliárd 
forintot.

Természetesen tudom, hogy 
ebből a „sok jóból” még csak 
a sok kellemetlenséget érzik a 
hozzánk érkezők: nehezebben 
lehet parkolni, az épületbe be-
jutni, nagy a zaj, zsúfoltabb a 
várótér. Éppen ezért első he-
lyen szeretném megköszönni a 
Betegek türelmét, kitartását és 
bölcsességét, ugyanis közöttük 
járva, velük szóba elegyedve - 
az indokolt panaszokon túl - 
mindig elmondják, tudják, ez 
első sorban nekik, értük épül, 
és biztosítanak, kitartanak és 
támogatnak minket a munká-
ban. Köszönöm!

Szeretném továbbá ez úton 
is megköszönni a Kollégáim 
(orvosok, asszisztensek, admi-
nisztrátorok, karbantartók és 
irodai munkatársak) munká-
ját, mert az erőfeszítésük, ki-
tartásuk, rugalmasságuk nél-
kül nem tudnánk biztosítani 
a felújítási pályázatban vállalt 
folyamatos működést. Köszö-
nöm Nektek/Önöknek is!

Végül azzal a reménnyel, 
hogy jövő ilyenkor már az át-
adásra készülve találkozha-
tunk újra, Kívánok Minden 
Kedves Olvasónak Sikerekben 
és Egészségben Gazdag Boldog 
Új Évet!

Halmágyi József:  
az INCOMP Kft. tulajdonos-

ügyvezető igazgatója

Dr. Pál Miklós: 
a Szakorvosi Rendelőintézet 

igazgatója
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a 8. számú választókörzet hírei

Kedves Választókerületiek és Du-
nakesziek!

A téli fagyok beköszöntével az 
aszfaltkeverő üzemek bezárnak, 
így a kátyúzás ezután már csak 
hidegaszfalttal végezhető.

Kérem, jelezzék részemre 
a hibás útszakaszokat, vagy a  
DunakesziAppon keresztül a Pol-
gármesteri Hivatal is folyamato-
san fogadja és feldolgozza a la-
kossági bejelentéseket.

Köszönjük a Közüzemi Kft. 

munkatársainak, akik kérésünk-
re, megfelelően kitakarítottak 
és kimélyítettek a Dr. Bayer Emil 
- Alagimajori út kereszteződésé-
ben lévő szikkasztó árkot. Az ün-
nepek  előtti nagy esőzésekben 
bebizonyosodott, hogy ha gon-
dozva van, akkor tökéletesen el-
látja a feladatát. Nem volt az út-
testen a kereszteződésben csa-
padék víz.

Ugyanígy kitisztították a Jászai 
Mari, a Gitár, és a Rákóczi utcá-
ban-úton lévő szikkasztó-vízel-
vezető árkokat is.

Idén, remélhetőleg már év kö-
zepén megnyílik a városi Öko-
udvar, ahol folyamatosan lesz le-
hetősége a lakosságnak a háztar-

tási veszélyes hulladékok elhe-
lyezésére.

Szintén köszönjük az EuroVill 
Kft-nek és az Elmű munkatársa-
inak, hogy kérésünkre a Repülő-
téri úton a sérült kandelábert ki-
javították, így ismét teljes a köz-
világítás.

Többen kértek fekvő rendőrt, 
illetve sebesség korlátozást az 
utcájukba. Az ezekhez kapcsoló-
dó forma nyomtatványokat átad-
tam az érintett utca lakóinak.

A Gérecz Attila és a Repülőtéri 
út találkozásánál levő gyalogátke-
lőnél a Szent István Iskola irányá-
ban megsérült a közlekedési táb-
la. A sérült jelzőoszlopot bevittem 
a Közüzemi Kft-nek, és kértem 

egy új oszlop és tábla  soron kívü-
li kihelyezését. Kérem, hogy az au-
tósok a gyalogátkelőt nagyobb fi-
gyelemmel közelítsek meg.

Külön, és nagyon-nagyon sze-
retném megköszönni annak a kö-
zel száz Dunakeszi lakosnak a fel-
ajánlását,  akik Karácsony előtt az 
Éfosz kis épületének a  kazánhi-
bájánál felajánlotta a segítséget 
az ott lakóknak.

Továbbra is bármilyen kérés-
ben, kérdésben keressenek nyu-
godtan a +36-20-429-1033-as 
telefonszámon, a dunakeszi.
petho@gmail.com e-mailcímen, 
vagy a körzetünkkel foglalkozó 
Facebook oldalamon „Dunake-
szi 8.vk. Pethő Krisztián képvise-
lő online fogadóóra”

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet 

önkormányzati képviselője

Az év utolsó hónapja

Boldog Új Esztendőt kívánok a 
Dunakeszi Polgár minden kedves 
Olvasójának! 

Az idei évben 1100 fát ültetett 
a város, melyben a lakossági igé-
nyek is teljesítésre kerülhetnek. 
Az időjárás függvénye, most vagy 
csak március tájékán kerülnek te-
lepítésre a díszfák. A Főkertész Asz-
szony érdemi tájékoztatójában je-
lezte, január közepéig kapják meg 
a lakosság által megrendelt fákat, 
melynek egy része megérkezett. 
Ha a hőmérséklet –7 fok alá nem 
csökken, akkor a tél folyamán is ül-
tetni fog a vállalkozó. A lakossági 
fásítást a két ünnep között kezdik 
el északról dél irányában haladva. 
Megértésüket és türelmüket kér-
ném azoktól a lakóktól, akik fásítá-
si igényüket jelezték, mivel elkép-
zelhető, hogy csak tavasszal kerül 
rájuk sor.      

- Hunyadi–Tábor–Mátyás ki-
rály forgalmirend változásában 
született döntés. Március köze-
pétől a Tábor és Mátyás király ut-
cák lesznek az elsőbbrendűek a 
Hunyadi utcával szemben. En-
nek érdekében a Hunyadi utcá-
ra lesz kihelyezve az „Állj! Elsőbb-

ségadás kötelező” KRESZ tábla. A 
Tábor és Mátyás király utcára 30 
km/h sebességkorlátozás beve-
zetése, előbbi a Bajtárs, míg utób-
bi a dr. Kemény Ferenc utcáktól 
a Hunyadi utca irányába. Ezen az 
útszakaszon forgalomcsillapító 
küszöbböket fognak telepíteni, 
mely ha beválik, akkor helyettük 
fekvőrendőrök kialakítását vég-
zik el  

- A Zápolya utca 11. előtti tele-
fonközponti elosztó helyreállítását 
az Invitel elvégezte 

- A Görgey és a Kálmán utca sa-
rokingatlan előtti árok mederlapo-
zás vizsgálatáról érdeklődtem. Tá-
jékoztattak, egyelőre nincs keret-
szerződés, de a jövő évi listában 
szerepeltetni fogják a kérelmező 
hölgy óhaját

- A Kossuth közben lévő 
szikkasztókutak szemléjéről, a 
szükséges tisztítás megrendelésé-
ről kaptam tájékoztatást, mely idő-
közben megtörtént 

- A Hunyadi utca 62. előtti 
gépkocsibeálló leaszfaltozásának 
lehetőségéről érdeklődtem a hó 
eleji beadványban

- Zápolya utca 38. előtti problé-
ma végett az osztály intézkedését 
ígérte a DMRV felé 

- Érdeklődés két folyamatban 
lévő ügyben. 1. KRESZ táblák pót-
lása a Rákóczi és Báthory utca ke-
reszteződése előtt 2. A Volánbusz 
Bocskai utca 2/A megállójában 
való újbóli megállás kérelme vé-
gett a menetrend felülvizsgálatá-
nak eredménye felől 

- Kátyúzás végeztével a munká-
latok címein ott hagyott törmelék 
elszállításának kérelme

- Kátyúk bejelentése újabb 12 cí-
men

- Mikszáth és Sződi sarkon lévő 
szikkasztúkút tisztítását kértem az 
illetékestől, aki jelezte, hogy idén 
már nem lesz rá lehetőség. A 12.21-
i esőzés igazolta, hogy nincs idő az 
év elejéig várni, megtelt, eldugult a 
szikkasztó. A kút takarítása végett 
a Közüzemi műszakivezetőjéhez 
fordultam, akinek intézkedését ez-
úton köszönöm

- Hunyadi utca elején kipakolt 
lomok elszállítása. A dicséret a sze-
métszállító kollégákat, egyben ve-
zetőjüket illeti  

- A Magyar Közút 12.15-éig ígér-
te a Kossuth L. utcában 8 címen 
lévő nagyobb kátyúk megszün-
tetését. Ígéretét nem teljesítette a 
Közút, ezért ismét az osztály intéz-
kedését kértem az állami cég felé    

- Január végéig kaptam ígére-
tet a Rákóczi a Báthory utcánál  el-
tűnt KRESZ táblák legyártására, ki-
helyezésére

- 12.19-én sokadik bejelentésre 
végül megtörtént az Esze Tamás 
utca 16. sz. előtti kátyúzás

- A Tábor utca 21. alatti hölgy 
jelezte az ingatlan előtti fedlap 
problémát, melynek helyreállítása 
végett a Csatornázási Művek intéz-
kedését kértem  

- Bródy Sándor utca 28. előtt fe-
lejtett gyeprács elszállításának ké-
relmét még aznap teljesítette a 
Közüzemi. Előzőleg a Rákóczi út 
34. előtti mederalapozást követő-
en maradt ott a feleslegessé vált 
gyeprács 

- Az esőzés végeztével a 12.28-i 
ellenőrzés is igazolta Glasza Gábor 
műszakivezető állítását. Nagyobb 
esők után rendszeresen takarítják 
a Klapka utcai gyalogos aluljárót, 
illetve a Könyves Kálmán utcai ol-
dalon lévő víznyelőt is   

Közvilágítási hibák: - Mihály utca 
15. – Esze Tamás utca 21. – Kossuth 
Lajos  utca 21. – Rákóczi út 72. – Tá-
bor út 45. – Klapka utcai aluljárónál

Csoportos hibák helyreállítása 
Görgey és a Rákóczi út végén ill. a 
Kálmán utca elején

Tisztelettel: Hircz Tamás
6. számú választókörzet 

képviselője  
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tisztelt 9. sz. választókerületi lakosok!

 Engedjék meg, hogy nagyon bol-
dog, egészségben és sikerekben 
teljes 2020-as évet kívánjak Önök-
nek!

Újabb év, újabb teendők! Biztos 
vagyok benne, hogy idén is sok jó 
hírrel szolgálhatok majd a Tóvá-
ros, Toldi-Dombliget lakópark és 
környékén élő lakótársaimnak. Az 
egyik legfontosabb feladat a Tóvá-
ros és Toldi lakóparkok csapadék-
víz elvezetése, amelynek megoldá-
sára tavaly sikeresen pályázott az 
Önkormányzat, jelentős állami tá-
mogatásra tettünk szert. Jelenleg 
a kivitelező kiválasztása zajlik, a 
munkálatok kezdete a tavaszi idő-
szakban esedékes.

A tavalyi év végén gyönyö-
rű fasorral bővült a Széchenyi 
utca, amelyhez idén fúrt kutas 
locsólórendszert alakítunk ki. 

Jómagam gyakran járok autóval a 
Hunyadi-Tábor-Mátyás király utcai 
szakaszon és már többször megfi-
gyeltem, hogy a kanyarodó főút-

vonalra vonatkozó KRESZ szabá-
lyok miatt sajnos több alkalommal 
is baleset történt. Dunakeszi Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Pénzügyi és Jogi Bizottsága 
úgy döntött, hogy március 20-tól a 
Tábor és Mátyás király utcák a Hu-
nyadi utcával szemben elsőbbren-
dűek lesznek, megszűnik a kanya-
rodó főútvonal. 

A jelzett úthibákat, kátyúkat az 
Önkormányzat Városüzemelteté-
si osztálya folyamatosan javíttat-
ja. Tájékoztatásuk szerint a téli hó-
napokra való tekintettel elsősorban 
a balesetveszélyes kátyúkat keze-
lik úgynevezett hidegaszfalttal, ami 
azonban nem tekinthető végleges 
megoldásnak, nem bírja a nagyobb 
terhelést, a kátyú újra kialakulhat. 
Február végétől, értelemszerűen 
az enyhébb idő beköszöntével tud-
ják az időjárásnak megfelelő, tartós 
aszfalttal kezelni az úttest esetle-
ges hibáit.

Mint minden évben, idén is meg-

találják a postaládájukban az egész 
éves házhoz menő szelektív hulla-
dékelszállítási menetrendet, online 
pedig városunk honlapján, a www.
dunakeszi.hu oldalon, vagy a Duna-
keszi, a Mi Városunk Facebook olda-
lon érhetik el. 

Sipos Dávid
alpolgármester 

a 9. számú körzet 
önkormányzati képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élő pol-
gárok! Először is Boldog Új Eszten-
dőt Kívánok ezen a módon is min-
denkinek!

A január is munkával indul a kör-
zetben, s ehhez a segítségüket is 
szeretném kérni! Tervbe vettük egy 
új kutyafuttató létesítését a lakóte-
lep egy másik részén is, mint az ed-
digi, a mi körzetünkben. Valahol a 

Barátság út eleje tájékán. Ehhez szí-
vesen fogadok minden jó tanácsot, 
elképzelést, ötletet. Már a közös-
ségi oldalunkon, a Lakótelep Szí-
ve csoportban megkezdtem ennek 
előkészítését, de ez úton is várom 
az érdeklődők visszajelzéseit!

Érkeznek folyamatosan a meg-
keresések padok, szemét és kutya-
piszok gyűjtő edények kihelyezé-
se ügyében, ezeket folyamatosan 
szervezem is. Szerencsére sokan 
követik nyomon a közösségi ügye-
ket, s ezért jó ötleteket, javaslato-
kat kapok a közlekedés átszervezé-
sével, javításának szándékával, eze-
ket is viszem az illetékesek elé, s kö-
szönöm!

Egy konkrét ügyben is kaptam fel-
adatot, hogy eljárjak, a lakosság és 
két üzlet együttélésének javításá-
ban, ezt a Jogi és Ügyrendi bizott-
ság elé vittem, s folyamatban van, 
remélem mindenki számára meg-

nyugtató eredménnyel zárul majd! 
Egy új lehetőség a kapcsolattar-
tásra, a képviselői oldalam is a 
Facebookon, és a Facebook cso-
port, mely Lakótelep Szíve néven 
elérhető nyilvánosan is, de az itt la-
kók privátcsoportban is kaphatnak 
tájékoztatást a közvetlenül őket 
érintő ügyekben! Ezekre Facebook 
Messenger üzenetben jelentkezve, 
lehet csatlakozni!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 
0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-
06 számon hétköznap 8-19 óra közt 
számon, levélben a Garas utca 4. 
szám alatt, s természetesen szemé-
lyesen is!

   Seltenreich József
4. számú választókörzet 

önkormányzati képviselője

a lakótelep szíve
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tisztelt dunakesziek! 
kedves lakótársak!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új 
Évet Kívánok!

Véget értek az ünnepek s most 
újult erővel folytatjuk munkán-
kat és kezdünk bele új feladata-
ink elvégzésébe. Az eddig eltelt 
időben sokan megkerestek ja-
vaslataikkal, a körzetben látott 
problémák jelzésével. Ezek kö-
zött voltak olyanok, melyek meg-
oldása azonnali intézkedést igé-
nyelt, mint pl. a Kazinczy utcában 
keletkezett kátyúk megszünteté-
se vagy a megsüllyedt csapadék-
víz elvezetők javítása, helyreál-
lítása. Számos javaslat, kérés ér-
kezett környezetünk szépítésé-
re a Tábor u. 4. szám előtti illetve 

a Tábor u.- Szép Ernő u. sarkán 
lévő közterületeken, de érkezett 
megkeresés a Tábor u. - Kazinczy 
u. sarkán egy parkoló kialakításá-
ra is, ahol jelenleg egy rendetlen, 
gazos terület található.

A Hunyadi u. – Tábor u. – Má-
tyás király u. kereszteződésben 
végre változni fog a forgalmi 
rend, egyértelművé válik minden 
arra közlekedő részére, hogy mi a 
teendő a kereszteződéshez érve. 

A változás lényege, hogy meg-
szűnik a kanyarodó főútvonal a 
Hunyadi u. – Mátyás király u. irá-
nyában, a Tábor u. és folytatása a 
Mátyás király u. pedig védett út-
vonal lesz úgy, hogy a Hunyadi 
utcán a kereszteződés előtt STOP 
táblák lesznek kihelyezve. A Tá-
bor utcán és a Mátyás király ut-
cán pedig a kereszteződés előtt 
forgalomlassító küszöbök („fek-
vőrendőrök”) valamint 30 km/h 
sebességkorlátozó táblák kerül-
nek felszerelésre. 

A forgalmi rend 2020. március 
20-ától lép életbe.

Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a további-

akban is javaslataikkal, észrevé-

teleikkel, kéréseikkel elérhetősé-
geimen és a képviselői fogadó-
órákon egyaránt. 

A tájékoztató anyagot itt, a Du-
nakeszi Polgárban is láthatják, de 

személyesen is el fogom juttatni 
Önökhöz.

Bilinszky Ferenc
az 5. számú körzet 

önkormányzati képviselője

tisztelt lakótársaim!

Remélem, hogy mindenkinek kelleme-
sen, pihenéssel telt az ünnepi időszak. 
Engedjék meg, hogy boldog, sikerek-
ben és eredményekben gazdag új esz-
tendőt kívánjak Önöknek.

A Hunyadi utca-Mátyás király ut-
cai kanyarodó főútvonal veszélyes 
szakasza volt városunknak, a gép-
járművezetők figyelmetlensége szá-
mos balesethez vezetett. Ennek te-
kintetében Dunakeszi Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének Pénz-
ügyi és Jogi Bizottsága döntött arról, 
hogy március 20-tól a Tábor és Má-
tyás király utcák a Hunyadi utcá-
val szemben elsőbbrendűek lesznek, 

megszűnik a kanyarodó főútvonal.  
Bízom benne, hogy az információ mi-
nél több arra közlekedő lakótársam-
hoz eljut. Figyeljünk egymásra! Fontos, 
hogy ne megszokásból vezessünk. 

A téli időszak során kialakuló kátyúk, 
úthibák minél előbbi orvoslása érdeké-
ben kérem, hogy éljenek a Dunakeszi 
App mobilalkalmazás lakossági beje-
lentés funkciójával. A panaszok egyből 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tára érkeznek, akik azonnal továbbítják 
az illetékesek felé. Amennyiben meg-
adják a pontos helyszínt és képet is kül-
denek az úthibáról, a Városüzemelteté-
si Osztály gördülékenyebben tud fog-

lalkozni a problémával, így a hiba ha-
marabb javításra kerül.

Erdész Zoltán alpolgármester
a 10. számú körzet 

önkormányzati képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik
révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a kör-
zetünket érintő eseményekről.

Először is mindenkinek 
egészségben és boldogság-
ban gazdag új esztendőt kívá-
nok! 

December folyamán kátyú 
miatt útjavítás történt a Kiser-
dő u. 9-11-nél. Jelen pillanat-
ban a Kiss Ernő u. 1. szám előtt 
van bejelentett, de még ki nem 
javított kátyú. Kérem, aki úthi-
bát tapasztal, az jelezze felém, 
ne hatalmasodjon el a problé-
ma, megteszem az ügyben a 
hivatalos bejelentést.

Lakossági kérésre kitakarí-
tásra került egy gazos, bokros 
terület az Északi utcában. A te-
rület gondozatlansága nagy 
vonzerővel szolgált a zöldhul-
ladék illegális elhelyezésének, 
rendezetlenséget okozva ez-
zel. Bízom benne, hogy ezt 
most megszüntettük.

Továbbra is folytatódik a 
Kiserdő utcai parkoló építése, 
amelyre a katonadombi városi 
rendezvények miatt van szük-
ség, mivel azok alkalmanként 
nagyon megterhelik autókkal 
a környék utcáit. A több mint 
száz autó befogadását enge-
dő parkoló a szezonban a vá-
rosi szabadstrand kiszolgálá-
sára is szolgálni fog. A beruhá-
zás során a terület közlekedése 
is megváltozik: a Kiserdő utca a 
Hársfa utcától a Duna felé egy-

irányú lesz a Katonadombsor 
irányába, ezzel ez a nagyon ve-
szélyes útszakasz kedvezőbb 
forgalmi helyzetbe kerül majd.

A beruházás után a Kato-
nadomb irányából az Újszőlő 
utca felé lehet majd a Barátság 
útja felé jutni. A parkoló elké-
szülését a tavasz folyamán vár-
juk.

A Közüzemi Kft. tájékoztatá-
sa szerint néhány héten belül 
tereprendezéssel és a kerítés 
építésével elkezdődhetnek a 
játszótér építési munkálatok a 
Malomárok lakóparkban. A já-
tékok telepítését és a játszótér 
beüzemelését a tavasz folya-
mán várjuk, a megrendelt ját-
szóeszközök már gyártás alatt 
állnak.

Az év végén szokás szerint 
segítségül voltam 65 év fe-

lettiek karácsonyi csomagjai-
nak a kézbesítésében, ezúttal 
a Kisdobos és a Kikelet utcá-
ban tevékenykedtem. Az akció 
során közel négyszáz önkén-
tes majdnem hétezer csoma-
got kézbesített. Aki nem kap-
ta kézhez az ajándékcsomag-
ját, január végéig átveheti azt 
a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.

Az ünnepek előtt három ba-
bacsomagot kézbesítettem a 
körzetben. Isten hozta az új-
szülötteket a közösségünk-
ben!

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

Csoma Attila
az 1. számú körzet 

önkormányzati képviselője

tisztelt lakótársaim!
Elöljáróban engedjék meg, hogy 
ezúton is kívánjak minden kedves 
dunakeszi polgárnak 2020 évre si-
kerekben gazdag boldog újesz-
tendőt!

Beruházás

SZTK felújítása
Javában zajlik az SZTK bővíté-
si és felújítási programja. Az épít-
kezés során folyamatosan válto-
zik a parkoló területek kijelölése. 
Az ezzel járó kellemetlenségeket 
a beruházó igyekszik minimalizál-
ni. Az oda érkezőktől türelmet és 
megértést kérünk.

Fő úti parkoló
Megkezdődött a Fő úti parkoló 
(Fő út - Bazsanth Vince utca sarok) 
kiépítése. Egyelőre a földmun-
kát végzik, a parkoló elkészültéig 
mindenki türelmét kérjük. 

Ezen túlmenően most zajlanak az 
elkövetkező időszak beruházási 
terveinek egyeztetései, amelyről 
természetesen folyamatosan tá-
jékoztatom majd Önöket.

Zöld Dunakeszi Program 
a körzetben

Tóth Eszterrel, városunk főkerté-
szével november első hetében 
végigjártuk a körzetet és kértem, 
hogy mind az utcák, mind a par-
kok tekintetében készítsen terve-
ket, hiszen kiemelten fontosnak 
tartom, hogy igényes, rendezett 
legyen lakókörnyezetünk, és mi-
nél több fát és cserjét ültessünk. 
A korábban jelzett igények alap-
ján körzetünkben is folyamatban 
vannak a faültetések, szintén a fő-
kertész asszony útmutatásai alap-
ján. Többek között a Radnóti Mik-
lós Gimnázium elé is fasort ültet-
tünk.

Kátyúzás
A kátyúzási keretszerződés meg-
kötése megtörtént, így az útjaví-
tások folyamatosan, ütemezetten 
kerülnek javításra. Kérem Önö-
ket, hogy vagy a Dunakeszi appli-
káción keresztül (Dunakeszi App) 
vagy a lenti elérhetőségeim egyi-

kén, pontos helyszínmegjelölés-
sel jelezzék, ha valahol kátyút ta-
lálnak, ezzel is gyorsítva a javítá-
si munkát.

Advent
Már túl vagyunk az adventi idő-
szakon, benne a karácsony ünne-
pével. Reményemet fejezem ki, 
hogy az ünnepek szeretetteljes 
családi körben zajlottak és sokan 
részt vettek a főtéri programo-
kon. A hagyományokhoz híven a 
főtéri adventi vásárt kiegészítet-
te a korcsolyapálya is, mely janu-
ár végéig várja a korcsolyázni vá-
gyókat.

Megtisztelő volt, hogy az ese-
mény házigazdájaként én nyithat-
tam meg az eseményt. Polyák Lilla  
művésznő műsora, a korcsolyá-
sok és a VSD jégkorong szakosz-
tályának bemutatója igazán mél-
tó volt az ünnep hangulatához. 
Ezúton is köszönet nekik!

Adománygyűjtő akció 
Dunakeszin

2019-ben is megrendezésre ke-
rült az adventi adománygyűjtés 
Dunakeszin. A felajánlott adomá-
nyok december 18-án kerültek át-
adásra a rászoruló családoknak, il-
letve a gyerekeknek. Az adomá-
nyok szétosztásában a DÓHSZK 
család-és gyermekjóléti központ 
munkatársai voltak segítségünk-
re, mely segítséget ezúton is kö-
szönünk.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken: joszabo61@gmail.com  
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője
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tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

A múlt hónapban már jelzett irány 
folytatásaként, a Dunakeszi Polgár 
előző számában megjelent beszá-
molómhoz képest folyamatosan, 
egyre több lakossági megkeresés 
érkezik hozzám, melyek megol-
dásában igyekszem folyamatosan 
közreműködni.

A korábbi beszámolómban jel-
zett, az Újszőlő utcai társasház mö-
gött a Szőlő közben, közterületen 
felhalmozott, a lakosságot zavaró 
több köbméternyi homok ügyé-
ben a szomszédos területen zaj-
ló építkezési munkák miatt még 
nem született megoldás, azonban 
jeleztem azt a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársainak és amint lehe-
tőség lesz a probléma megoldásá-
ra, igyekszem folyamatosan emlé-
keztetni arra az illetékeseket.

Megkeresést kaptam a Barátság 
útja 2-es szám alatti társasházból, 
a ház és a temető között létesülő 
új aszfaltúttal kapcsolatban, mely 
a két házból az egyik bejáratához 
nem került meghosszabbításra. Itt 
ennek okáról tájékozódtam és a 

városüzemeltetési osztály vezető-
jének válaszát továbbítottam a la-
kosoknak, azonban egy megoldási 
javaslatot is megfogalmaztam s az 
itt lakókkal megállapodtunk, hogy 
a probléma megoldásában közö-
sen dolgozunk tovább. A javasla-
tot azóta újra jeleztem a Polgár-
mesteri Hivatalnak, innen jelenleg 
választ várok.

Többen jelezték, hogy a Szent 
István parkban a dohánybolt mel-
letti területet és a kutyafuttatót 
is rendszeresen közterületi nyil-
vános kocsmaként, a piac épü-
lete mögötti részt pedig ugyan-
csak nyilvános mellékhelyiség-
ként használják néhányan. Több 
alkalommal jártam az esti időszak-
ban a helyszínen és egyelőre - bi-
zonyára az időjárásnak is köszön-
hetően - nem tapasztaltam ezt, 
de a közvetlenül ott lakók pana-
szait nem lehet néhány alkalom-
mal végzett ellenőrzéssel elintéz-
ni, így rendszeres, előre be nem 
jelentett, szúrópróbaszerű jelen-
létemre és segítségemre számít-

hatnak az ott élők. Mivel Dunake-
szin a közterületi alkoholfogyasz-
tás egyébként tilos, ilyen esetben a 
rendőrség, illetve a közterület-fel-
ügyelet jogosult és köteles intéz-
kedni a szabályszegőkkel szem-
ben s bár a magam részéről első 
körben hiszek a meggyőzés erejé-
ben, kérem, hogy az akár 150 ezer 
forintig terjedő bírság lehetőségét 
is vegyék figyelembe a szabályo-
kat szegők.

Itt azért megjegyzem azt is, 
hogy meggyőződésem szerint - 
bár elméletileg az is tilos, de - el-
sődlegesen nem a nyári melegben 
a Duna partján egy doboz italt el-
fogyasztó fiatalokat kell büntet-
ni (ha egyébként a szemetet ösz-
szeszedik maguk után), hanem a 
lakosságot folyamatosan és nagy-
mértékben zavaró, a házak mel-
lett italozó sorozatos szabálysze-
gőket, azonban a jogszabály szó 
szerinti szövege szerint előbbi is ti-
los és bírság kiszabásával is járhat, 
így kérem, ezt mindenki vegye fi-
gyelembe.

Időközben újabb, a választóke-
rületemhez tartozó társasház kö-
zös képviselőjével vettem fel a 
kapcsolatot, akivel átbeszéltünk 
pár, az érintett házakat foglalkoz-
tató problémát, melyről részlete-
iben folyamatosan be fogok szá-
molni e lap hasábjain.

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. Közvet-
len telefonszámom: 06-70-379-
92-11, elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com 
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közösségi médi-
ában, alábbi hivatalos oldalaimon 
is: www.facebook.com/zpvarga, il-
letve www.twitter.com/zpvarga. 
Postai levelet a 2120, Dunakeszi, 
Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánk-
ba várok.

Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet 

önkormányzati képviselője 

körzeti képviselőink jelentik

térfigyelő kamerákkal a biztonság növelése érdekében

Az óesztendő végén az alagi és az 
alsói városrészen is konkrét ese-
tek alapján, az érintett lakosok-
kal történt konzultáció után kez-
deményeztem néhány ponton 
újabb térfigyelő kamera telepíté-
sét. Alagon a Trianon tér szélén, 
a Spartacus-ház oldalában lévő 
szelektívhulladékgyűjtő sziget 
nem megfelelő lakossági használa-
ta során alakul ki időnként „balká-
ni” állapotokat idéző utcakép... A 
nem odavaló hulladéktípusok il-
legális elhelyezésének megakadá-
lyozása, visszaszorítása érdekében 
kérvényeztem ezen területre fóku-
száló térfigyelő kamera telepítését, 
valamint az innen a Spartacus ut-
cáig vezető járdaszakaszra a közvi-
lágítás kiépítését.

Ugyancsak a köztéri kamera-
hálózat bővítése fokozná a lakos-
ság biztonságérzetét az alsói főut-
ca, a Muskátli és a Gizella utca, va-
lóban rendkívül forgalmas keresz-
teződésében, illetve a Gizella utca 
reptér felőli végén. Erre a két pont-

ra – indokoltnak tartva a lakossá-
gi igényt – kérvényeztem kamerát. 
December 22-én este a Gizella ut-
cában álló személygépkocsit tulaj-
donított el három ismeretlen, akik 
után jelenleg is nyomoz a dunake-
szi rendőrség.

Január közepén az egyik alsói 
közösségi oldalon kapott jelzést – 
a bejelentő személy anonimitását 
biztosítva – továbbítottam egyide-
jűleg a rendőrkapitányság és a köz-
terület-felügyelet illetékeseihez. 
Történt ugyanis, hogy a Pálya út-
nak az alsói vasútállomásnál lévő 
közlekedési lámpájánál annak pi-
ros jelzése ellenére hajtott tovább 
nagy sebességgel egy személyautó. 
Az ott üzemelő köztéri kamera fel-
vétele – az eset fényes nappal tör-
tént – remélhetőleg alkalmas lesz 
arra, hogy a rendőrség szabálysér-
tési eljárást folytasson le a felelőt-
len autóvezetővel szemben – erre 
ugyanitt korábban volt már példa. 
Szeretném itt is felhívni valameny-
nyi közlekedő figyelmét arra az 
„alapszabályra”, hogy elsőbbsége 
csak annak van, akinek azt meg-
adják. Mindig, minden esetben – 
akár gyalogosan, akár gépjármű-
vel vagy kerékpárral közlekedünk, 

azt mindig kellő körültekintéssel 
tegyük! Hiába van elsőbbségünk 
vagy kapunk zöld lámpát (nem is 
beszélve a vasúti átjárónál lévő fe-
hér jelzésre), ezen esetekben is ala-
posan nézzünk szét!

Ha már a mindannyiunkat ért-
hető módon foglalkoztató közbiz-
tonság kérdése szóba került, eze-
ken a hasábokon is szeretném 
megragadni az alkalmat arra, 
hogy a körzetben élőket a Duna-
keszi Alsó Polgárőr Egyesület-
be való jelentkezésre kapacitál-
jam. A szervezet – amely novem-
ber végi közgyűlésén határozott 
arról, hogy nevét hamarosan Du-
nakeszi Polgárőr Egyesületre vál-
toztatja – szeretettel vár mindenkit 
tagjai sorába. Jelentkezni az egye-
sület elnökénél, Király Jánosnál a 
+36 20 943 63 37-es számon, vagy 
a j.kiraly74@gmail.com e-mail cí-
men lehet.

Az alagi tiszti lakótelepen élő-
ket érintő információ, hogy a 124 
ingatlan tulajdonosa számára ta-
valy év végén – miután a három-
oldalú szerződéseket az érintettek 
aláírták – megkezdődött az önkor-
mányzati hozzájárulások egyéves 
összegeinek folyósítása.

December elején kikerült az 
alagi Posta utca elejének bal olda-
lára a Megállni tilos!-tábla. Kérem 
a gépjárművel arra közlekedőket, 
hogy a Posta utca elején – a pos-
tahivatal hosszában – ne álljanak 
meg autóval a bal oldalon, csak a 
másikon, úgynevezett „halszál-
kás” parkolási helyzetben. A köz-
terület-felügyelők eleinte csak írás-
ban figyelmeztetik a tilosban par-
kolókat, ám ezt a szabálysértést 
hamarosan komoly pénzbírsággal 
fogják szankcionálni; kérem, tart-
suk be a KRESZ előírásait!

2020-ban is közlekedik az in-
gyenes alsói Auchan-járat, még-
pedig a megszokott időpontokban, 
minden csütörtökön 13:00 órakor 
a régi CBA épülete elől.

Dunakeszi 7. számú – az alagi és 
az alsói városrészt, az alagi major-
ságot és a tőzegtavi területet is ma-
gában foglaló – körzetének egyé-
ni önkormányzati képviselőjeként 
a benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com címen, valamint a +36 20 41 
91 533-as telefonszámon is várom 
a körzetben élők javaslatait, észre-
vételeit, kér(d)éseit.

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet képviselője
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az önkormányzat már most felhívja a közlekedők figyelmét, 
hogy március 20-tól a táBor és a mátyás király utca forgalma 
elsőBBséget élvez a hunyadi utcáBan közlekedőkkel szemBen, 
megszűnik a kanyarodó főútvonal.

A forgalmi rend változás lesz 
a Hunyadi-Tábor-Mátyás király utca 

kereszteződésében 

A Hunyadi utcára „Állj! El-
sőbbségadás kötelező” 
közúti jelzőtábla kerül ki-
helyezésre, amely elsőbb-

séget biztosít a Tábor és Mátyás ki-
rály utcákban közlekedők számá-
ra. A Tábor és Mátyás király utcák-
ra 30 km/h sebességkorlátozás kerül 
bevezetésre a Bajtárs és dr. Kemény 
Ferenc utcáktól a Hunyadi utca irá-
nyába, valamint ideiglenes fekvő-
rendőr kerülhet kihelyezésre.

A helyszínen előjelző tájékoztató 

tábla hívja fel a gépjárművezetők fi-
gyelmét a március közepétől érvénybe 
lépő fontos forgalmi rend változásra.

Az Önkormányzat ezúton is kéri a 
lakosságot, hogy 2020. március 20-
tól a fent említett forgalmi rend vál-
tozásnak megfelelően közlekedjenek 
az esetleges balesetek elkerülése ér-
dekében. 

Figyeljünk egymásra, gyalogos és 
autós társainkra. Fontos, hogy ne 
megszokásból vezessünk! – hangzik 
az Önkormányzat jó tanácsa.

Személyesen 17 ezer, 
telefonon 31 ezer ügyfelet szolgáltak ki tavaly

2017-Ben, az ügyfélszolgálat megnyitásakor még csak arra összpontosítottunk, hogy minőségi és 
egykapus szolgáltatást tudjunk nyújtani a lakosságnak. fontos volt, hogy a Bejelentett ügyekről 
visszajelzést kapjanak a polgárok, és a hivatalon Belül nyomon követhessük az ügyeket. 2018-Ban 
és 2019-Ben viszont már komoly lépéseket tettünk az elektronikus ügyintézés területén – tájékoz-
tatta lapunkat az ügyfélszolgálat vezetője.

Három éves a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálata

Laczkó Szilvia szerint ezek a fon-
tos kényelmi szolgáltatások az 
ügyfélkapuval rendelkező ügy-
felek részére nyújtanak lehető-

séget, akik otthonról, időt megtakarít-
va, kényelmesen intézhetik ügyeiket. A 
kezdeti e-papír szolgáltatást az ASP be-
vezetésével már számos űrlap egészítet-
te ki az elmúlt évben. 

- Ennek következtében az ügyintézés 
jelentős része ma már az elektronikus csa-
tornán történik. Az adóegyenleg elérhe-
tő az önkormányzati hivatali portálon 

is, mivel ez egy fontos információ a helyi 
adók tekintetében, hiszen az e-adó felüle-
tünk megszűnt, ezért ajánlott megismer-
ni ezt a szolgáltatási felületet – tette hozzá. 

A pozitív változások között sorolta a 
2019-ben bevezetett Dunakeszi APP-ot, 
melyről a kátyúkat, vagy egyéb hibákat 
tartalmazó bejelentések közvetlenül az 
ügyfélszolgálatra érkeznek, és innen ke-
rülnek az adott szakterületi back office 
irodákba. Az új, és hasznos applikáció-
val újabb kommunikációs csatorna léte-
sült a lakosság és az ügyfélszolgálat, az 
önkormányzat között. 

Laczkó Szilviától azt is megtudhat-
tuk, hogy az elmúlt évben több mint 
17 000 ügyfél járt bent a személyesen 
az ügyfélszolgálaton, akiknek átlago-
san mindössze 4 perc 47 másodpercet 
kellett várakozniuk. A bejövő telefon-
hívások száma több mint 31 000 volt, 
e-mailben pedig majdnem 8000 megke-
resés érkezett. 

- Az elmúlt három év alatt meghalad-
tuk az 50 ezres ügyfélszámot, ami azt is 
jelentheti, hogy Dunakeszi minden lakó-
ja akár egyszer megfordulhatott az ügy-
félszolgálaton. Tavaly pl. a legtöbben, 

mintegy 6200 fő  adóügyben keresett fel 
bennünket – adott betekintést az ügy-
félszolgálat mindennapi életébe Lacz-
kó Szilvia, aki érdeklődésünkre kifejtet-
te: - Az emberek „természetesnek” tekin-
tik, hogy kulturált környezetben, gyor-
san intézhetik ügyeiket, hiszen ma már 
csak az emlékeikben él, hogy egykoron 
a hivatal irodái között bolyogva kerestek 
megoldást ügyeikre. Az új rendszer, a hi-
vatalon belüli munkamegosztás bevált, 
aminek alkalmanként elismeréssel han-
got is adnak, dicsérik az ügyfelek. 

Az ügyfélszolgálat vezetője a lakossá-
gi pozitív visszajelzések között említést 
tette arról is, hogy a kulturált környe-
zetnek, a gyerekek számára kialakított 
játszósaroknak köszönhetően a nyári 
tanítási szünetben legtöbben gyerme-
keikkel együtt jönnek ügyet intézni. 

A közeljövő terveiről szólva kiemel-
te: - Az ASP szolgáltatás keretén belül 
folyamatosan bővül az önkormányza-
ti hivatali portálon keresztül elérhető 
űrlapok fajtája. Az idei évben további 
szolgáltatásbővülésben gondolkodik a 
város vezetése, melyek között az egyik 
legfontosabb cél, hogy az adók és a kü-
lönböző díjakat online befizethessék.  
Vizsgáljuk még azokat a lehetősége-
ket is, amelyek segítségével könnyíthet-
nénk a lakók ügyintézését, gondolok itt 
az egyhelyben, egy időben történő több 
ügyfajta intézésére is. Reméljük, hogy 
egy év múlva további előrelepésekről 
számolhatunk be – hangsúlyozta Lacz-
kó Szilvia, az Ügyfélszolgálat vezetője. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Laczkó Szilvia

Az elmúlt 
három év 
igazolta az 
ügyfélszolgálat 
kialakításának  
létjogosultságát
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Hosszú távú szakmai koncepció szerint 
formálódik a város zöldarculata

- Szeptemberi főkertészi ki-
nevezése előtt hogyan tekin-
tett Dunakeszire, lakókörnye-
zetünkre, parkjainkra, tere-
inkre? 

- Zalai lány vagyok, nagy töl-
gyesek és bükkösök által körül-
véve nőttem fel, így a természet 
szeretete, a fák és növények is-
merete már gyerekkoromban 
belém ivódott. Ezt a környeze-
tet keresve költöztünk hat éve 
Gödön erdő mellé. Dunake-
szi zöldfelületeit felhasználói 
szinten ismertem, mint a Du-
na-parti területeit sárkányhajó 
versenyek kapcsán, vagy a part 
mentén evezve, illetve a játszó-
tereit jártam be gyermekeim-
mel. 

- Az eltelt alig fél év alatt si-
került feltérképezni Dunake-
szi környezeti állapotát? Mit 
mutat a város „zöld kórlapja”, 
milyen „gyógyterápiát” dol-
gozott ki, hogy siker koronáz-
za az önkormányzat 2019-ben 
meghirdetett Dunakeszi Zöld 
Programját?

- Az elmúlt években, a vá-
rosban a zöldfelületek kezelé-
se nem működött tervszerűen, 
a szükséges napi szintű fenn-
tartási feladatokat elvégezték, 
de hosszú távú koncepció nem 
volt. Első körben a városi zöld 

vagyont térképezem fel, majd 
egy rövid, egy közép és egy 
hosszú távú stratégiát dolgo-
zok ki a zöldfelületekkel való 
gazdálkodásra. A rövid távú a 
következő 2-5 évet, a középtá-
vú a következő 10 évet, a hosz-
szú távú pedig a következő 50 
évet jelenti. A stratégiai prog-
ram magába foglal - figyelem-
be véve a zöldfelületek jelenlegi 
állapotát - egy felújítási ütem-
tervet, ezzel párhuzamosan pe-
dig az új rekreációs zöldfelü-
letek létrehozását, új, a várost 
körül ölelő zöldsávok kialakí-
tását, mivel ezek jelentősen ja-
vítják a városlakók életminő-
ségét.

- Melyek Dunakeszi legjobb 
adottságokkal rendelkező vá-
rosnegyedei, hol érhető legin-
kább tetten a tudatos, a város-
képbe illő parkosítás, fásítás? 

- Legjobb adottságokkal ren-
delkező területek véleményem 
szerint a Duna-parti terüle-
tek, a vízpart közelében fek-
vő városrészek. A lakótelepek 
tervezésekor volt tetten érhe-
tő a zöldfelületek tervezettsége. 
Nagyon izgalmasak a régi terv-
pályázati anyagok. Tervet dol-
goztak ki még a fekete fenyő-
vel történő véderdők kialakítá-
sára, de itt a cél nem a rekreá-

ciós terület létrehozása, hanem 
a homok megkötése, és a szél-
től való védelem volt. Nagyobb 
parkjaink, mint az Ordas La-
jos park kialakítása is tervezett 
zöldfelületfejlesztés volt. A nö-
vényanyag azonban ezeken a 
területeken felújításra, ápolás-
ra szorul.

- Ön szerint hol vannak 
gondok, miben és hogyan kell 
változtatni, hogy kedvezőbb 
irányba forduljanak a folya-
matok, hogy Dunakeszi még 
szebb, ligetesebb, vonzóbb la-
kóhellyé váljék?

- A probléma a kiöregedett 
növényállományban, illetve a 
sokszor toldozgatott, foldoz-
gatott fejlesztésekben, vagy a 
mára már elavult technológia 
alkalmazásában rejlik. Itt nem 
kell mindig a hatalmas fákra 
gondolni, hiszen sokszor a 30 
cm-es törzsátmérőjű ezüstju-
harok válnak veszélyessé, szá-
radnak el. Igyekszünk a ve-
szélyes fasorokat, facsoporto-

kat minél hamarabb lecserél-
ni olyan fafajokra, amik a helyi 
klimatikus, és talajviszonyokat 
figyelembe veszik, illetve el-
lenállnak a városi terhelésnek. 
A frissen elültetett fákat pedig 
próbáljuk védeni, és ápolni és 
megfelelő indító „energiával” 
ellátni.

Sokszor egy-egy ponton fel-
gyűlik az esővíz, aminek az el-
vezetése gondot jelent, vagy 
túl drága lenne. A problémát 
igyekszünk esőkert kialakí-
tásával megoldani. Az útról a 
zöldsávba vezetjük a vizet, és 
ott egy mély kavicságy tete-
jén olyan növényeket ültetünk, 
amik bírják az időszakos szá-
razságot, és az időszakos víz-
zel való borítottságot is. A nö-
vények a nagyfokú vízfelszívó 
képességükkel segítik az ösz-
szegyűlt víz gyorsabb elpárol-
gását. Gondot jelent még nyá-
ron a parlagfű. A kritikus, az 
önkormányzat tulajdonában 
álló területeket igyekszünk 
olyan magkeverékekkel bevet-

Interjú Tóth Eszterrel, a város főkertészével
dunakeszi önkormányzata elkötelezett a város zöldfelületeinek növelése, tervszerű formálá-
sa mellett, aminek a zöld dunakeszi program elindítása mellett az is Bizonysága, hogy tavaly 
szeptemBer óta városi főkertész irányítja a szakmai folyamatokat. tóth eszter főkertésszel 
Beszélgettünk, aki egyik legfontosaBB feladatának tekinti, hogy egy olyan élhető zöldváros 
legyen dunakeszi, ahol szívesen sétálnak az emBerek, és állnak meg egy-egy ponton akár csak 
leülni, gyermekeikkel játszani, vagy egy szép, virágos környezetet lefotózni. 

Tóth Eszter városi 
főkertész
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ni, amik elnyomják ezt a jel-
lemzően ruderális, elhanya-
golt, nem művelt területeken 
növő növényt. Több kísérle-
ti pontot alakítunk ki a város-
ban; lesz olyan terület, melyet 
virágos gyepkeverékkel, lesz, 
amit magas szárazgyep társu-
lással, de lesz, amit rozzsal ve-
tünk be. 

- Az Önkormányzat öt év   
5000 fát telepít Dunakeszin, 
ami azzal is jár, hogy néhány 
helyen kénytelenek kivágni a 
tájidegen, elszáradt, baleset-
veszélyes egyedeket. A nagy 
ívű terv megvalósítása elkez-
dődött, ami azzal is jár, hogy 
vannak, akik felemelik sza-
vúkat a kivágott fák védelmé-
ben. Mennyire helytállóak a 
kritikai megjegyzések, bírála-
tok? Egyébként egy-egy terüle-
ten milyen szakmai elképzelés 
alapján ültetik el az új fákat?

- Az, hogy kivágjuk a bal-
esetveszélyes és elszáradt fákat 
kötelező feladat, annak érdeké-
ben, hogy egy akár halálos bal-
esetet is megelőzzünk. A tájide-
gen, magról nőtt fákat a védett 
Natura 2000-es területeken és 
azokon a helyeken vágjuk ki, 
ahol vezeték alatt van, vagy ve-
szélyezteti az épületállományt, 

a közlekedést, vagy egy terve-
zetten ültetett egységes fasort. 
A fasorok ültetésénél elsősor-
ban a helyi talaj és klimatikus 
viszonyokat, kitettséget ve-
szem figyelembe. Szívesen pró-
bálok ki új, eddig nem ismert, 
de jó tűrőképességgel rendel-
kező újonnan kifejlesztett fa-
fajtákat, erre jó példa a szívle-
velű éger a Klapka utcába. A 
fák ültetésénél igyekszünk az 
új Faültetési szabvány irányel-
veit figyelembe venni, ügyelve 
az ültetőgödör méretére, a ta-
lajcserére, a karózásra, a törzs-
védelemre, és az indító metszés 
elvégzésére, amit még márciu-
sig meg kell tennünk az újon-
nan elültetett egyedek egy ré-
szénél. 

- A város főkertészeként mi-
lyen szakmai koncepció mel-
lett kötelezte el magát? Öt éves 
távlatban gondolkodva mi-
lyen városképet vizionál Du-
nakeszi közel 45 ezer lakója 
számára? 

- Szeretném minél hama-
rabb kidolgozni Dunakeszi új 
zöld infrastruktúra hálóza-
tát, illetve egy arra épülő, az 
elemeit folyamatosan fejlesz-
tő zöld stratégiát. Szeretném, 
ha zöldfelületeink a városlakók 
által használhatóak, és tényle-
gesen használtak és kedveltek 
is lennének. Ezzel párhuzamo-
san pedig kidolgozni, segíteni 
a fenntartás és folyamatos mi-
nőségi szinten tartás rendsze-
rét. Célom, hogy egy olyan él-
hető zöldváros legyen Duna-
keszi, ahol szívesen sétálnak 
az emberek, és állnak meg egy-
egy ponton akár csak leülni, 
akár játszani, akár a virágkiül-
tetést fotózni, mert ez azt jelen-
ti, hogy használják a zöldfelü-
leteket és javul az életminősé-
gük, nő a boldogságszintjük.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

az új képviselő-testület 
megalakulását követően 
szintén újraalakult a kör-
nyezetvédelmi tanácsadó 
testület is, melynek tagjai: 
lászló erzséBet, Benkovics 
Boglárka, Balogh Beatrix, 
Budai jános, és györgy lász-
ló. munkánkat az előzőekhez 
hasonlóan végezzük, vár-
juk a lakossági jelzéseket 
jól ismert elérhetőségün-
kön, a rendezettvarosert@ 
freemail.hu e-mail címen.

A Környezetvédelmi 
Tanácsadó Testület folytatja 
a munkát a „Zöld Dunakeszi 
Program” megvalósulásáért

Dunakeszi Város 
Ö n kor m á ny z at a 
Képviselő-testüle-
te előző ülésén el-

fogadta azt az előterjesztést, 
amely szelektív udvar, u.n. 
ÖKO-udvar létrehozását irá-
nyozza elő a városban.

A testület elkötelezett a hul-
ladékgazdálkodási kultúra fo-
lyamatos erősítésében, a sze-
lektív visszagyűjtési arány nö-
velésében, az újrahasznosítás 
lehetőségeinek kihasználásá-
ban. Célunk, hogy lépésről-lé-
pésre fejlesszük hulladékgaz-
dálkodási infrastruktúránkat 
annak érdekében, hogy a la-
kosság széles rétegei tudjanak 
környezetkímélő megoldást 
választani a háztartásokban 
keletkező egyes hulladéktípu-
sok kezelésének tekintetében.

A dunakeszi Közüzemi Kft. 
2012-óta bevezette a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűj-
tést, a folyamatos lomtalaní-
tást, az elkülönítve gyűjtött 
zöldhulladék rendszeres el-
szállítását, és félévente elekt-
ronikai- és veszélyes hulladék 
gyűjtést szervez.

A helyi hulladékgazdálko-
dás láncolatából azonban je-
lenleg még hiányzik egy fon-
tos láncszem: a hulladékudvar. 
A hulladékudvar lehetőséget 
teremt arra, hogy a háztar-
tásokban keletkező bizonyos 
hulladékfajtáktól környezet-
tudatos módon szabaduljunk 
meg, azok jelentős része újra-
hasznosításra kerüljön. A hul-
ladékudvar díjmentesen és fo-
lyamatosan fogadja a lakos-
ságnál keletkező elektronikai 

hulladékot, így nem kell azo-
kat fél évig raktározni, őriz-
ni. A veszélyes vagy speciális 
kezelést igénylő hulladékfaj-
ták – pl. autógumi, beszáradt 
vagy lejárt szavatosságú lak-
kok, festékek, vegyszerek, ola-
jok, lejárt gyógyszerek stb. – 
folyamatos fogadására és ide-
iglenes, biztonságos tárolására 
is lehetőséget biztosít. Emellett 
elkülönítetten gyűjtött, lakos-
sági csomagolási hulladékot 
is fogad. Garanciát nyújt arra, 
hogy az ilyen anyagok nem a 
természetbe kerülnek ki, ha-
nem olyan üzembe kerülnek 
elszállításra a városból, ahol 
azokat megfelelően kezelik, 
ártalmatlanítják, jelentős ár-
talmaktól kímélve meg a kör-
nyezetet, az élővilág és a lakos-
ság egészségét.

Az ide bekerülő egyes hulla-
dékokat – pl. elromlott háztar-
tási gépeket, elektronikai esz-
közöket – szétszedik, és anya-
gában újrahasznosítják. A la-
kosság pedig elkerülheti azt az 
életszerűtlen helyzetet, hogy 
akár fél évig is tárolni kény-
szerüljön egy-egy tönkre ment 
elektronikai eszközt. Célunk, 
hogy az ÖKO-udvart közös-
ségi komposzt-ponttal is ki-
egészítsük, lehetőséget teremt-
ve a lakóközösségek számára a 
zöldhulladék környezettuda-
tos komposztálásához. A Köz-
üzemi Kft. a februári testüle-
ti ülésre prezentálja az ÖKO-
udvar terveit.

Tisztelettel: 
Nyíri Márton,

társadalmi megbízású 
alpolgármester
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Újévi hangverseny 2020

hetedik alkalommal 
hirdette meg a voke jó-
zsef attila művelődési 
központ a hagyomá-
nyos újévi koncertet, 
melyen idén is, január 
10-én a dunakeszi szim-
fonikus zenekar pará-
dés hangversenye far-
kas pál vezényletével 
örvendeztette meg a 
színháztermet megtöl-
tő közönséget. a zene-
kar műsorválasztása, 
a nagyszerű énekszó-
listákkal együtt most 
is elnyerte a közönség 
maximális tetszését. 

Köszöntőjében Csoma 
Attila, a művelődé-
si központ igazgató-
ja hangsúlyozta, hogy 

az intézmény mindenkor igé-
nyes művészeti programokkal 
rukkol elő, tudva, hogy a látoga-
tók nyitottak a színvonalas mű-
sorokra. Megemlítette, hogy az 
elmúlt években kívül-belül meg-
újult az épület, és kiemelte, hogy 
az idei évben elkezdődik a le-
endő Művészetek Háza kivite-
li terveinek készítése és bízik ab-
ban, hogy majdan a tizenegye-
dik újévi koncert már a hétszáz 
fős színházteremben fogadhatja 
a közönség. Végezetül megemlí-
tette, hogy a zenekar évek óta si-
keres Farkas Ferenc bérlet soro-
zatának harmadik előadása ez a 
koncert, a negyedikre február 21-
én kerül sor a Beethoven-év kere-
tében a zeneszerző műveiből ösz-
szeállított programmal. Emellett 
egyéb rendezvényeikre is, mint 
például a Dunakeszi Teátrum elő-

adásaira is várják a publikumot.  
Hangulatos bevezetőjében Somo-
gyi Ágnes, zenekari titkár felidéz-
te, hogy a világ különböző orszá-
gaiban hogyan ünneplik az új-
évet. A hollandok cukros fánkot 
esznek, az olaszok szilveszter nap-
ján kidobálják a felesleges holmi-
kat, a spanyolok az éjféli harang-
szó közben 12 szem szőlőt esz-
nek meg. Bécsben a szilveszteri 
Strauss koncert a nagy attrakció. 

Bemutatta a hangverseny első 
részének szereplőit.  Denk Vik-
tória operaénekes számos szín-
padi szerepe mellett a Pesti Ma-
gyar Színház énekmestere. Bede 
Blanka a múlt évben Érsekúj-
váron megrendezett Házy Er-
zsébet Nemzetközi Tehetség-
kutató Énekverseny döntőse 
volt opera kategóriában. Manu-
el Betancourt Camino bass bari-
ton operaénekes immár hat éve 
él városunkban családjával, kü-
lönleges énekhangjával már sok 
alkalommal örvendeztette meg 

a város zenekedvelő közönségét.  
Strauss zenével, az Egy éj Velen-
cében nyitányával kezdődött el 
a koncert melyen huszonhárom 
műsorszám szerepelt. Az est fo-
lyamán még hallhattuk a Terefere 
polkát is a zenekartól. Denk Vik-
tória többek között a Cigánybá-
róból Szaffi áriáját adta elő, Bede 
Blanka Donizetti Szerelmi báj-
ital című operájából Adina áriáját 
énekelte el. Manuel Betancourt 
Caminotól Mozart Don Giovan-
nijából a közismert Pezsgő áriát, 
majd a Cielito lindo kezdetű vi-
lághírű mexikói szerelmes dalt 
hallhattuk. Humorban sem volt 
hiány. Strauss Mennydörgés és 
villámlás című zenekari számá-
nak befejező taktusait Farkas Pál 
esernyővel dirigálta. Ezt követően 
a karnagy pár szóval köszöntötte 
a közönséget, majd az első rész-
re a koronát a Kék Duna keringő-
vel tette fel a zenekar és a varázs-
latos hangulatot Dézsi Yvett és  
Iregi Gábor légies tánca tette tel-
jessé. Mindhárom énekművész 
nagyszerű előadása olyannyira si-
keres volt, hogy a szünetben mo-
biltelefonjaikkal körbevették őket 
a fényképeket, szelfiket készíteni 
szándékozók. A művészek pedig 
örömmel állták a „rohamot”.

A második rész a rendkí-
vül népszerű Polyák Lilla és 
Homonnay Zsolt kiváló műsora 
volt. A művésznő immár két éve 
él városunkban s most is nagy 
örömmel állt színpadra. Műsoruk 
a musical világába kalauzolta el a 
hallgatóságot. Az operaház fan-

tomjából Az éj zenéjét Homonnay 
Zsolttól, a Jézus Krisztus Szu-
persztárból Mária Magdolna da-
lát Polyák Lillától hallhattuk. El-
hangzottak részletek a Nyomo-
rultakból, az Evitából, és a Miss 
Saigon népszerű Saxofon duett-
je kettejük kiemelkedő előadá-
sában. Homonnay Zsolt Koltay 
Gergely Kell még egy szó… kez-
detű dalának refrénjét a közön-
séggel is elénekeltette. A Rómeó 
és Julia musical Szívből szeretni 
című duettjével, majd ráadásként 
a Lehetsz király kezdetű dal zene-
kari változatával ért véget a nagy 
sikerű előadás.  

Egyébiránt sűrű programot bo-
nyolított le évkezdettől a zene-
kar. Négy előadás után követke-
zett városunk, majd a siófoki fel-
lépést követően Somorján, a Házy 
Erzsébet verseny gálaműsorában 
kísérték az énekeseket. S a már 
említett negyedik bérletes előadás 
után, márciusban városunk okta-
tási intézményeiben magyar mű-
sorral teszik vonzóvá a diákság 
számára a komolyzenét. 

Katona M. István
Fotó: Dr. Molnár György
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isten, áldd meg a magyart! kölcsey ferenc himnuszának első 
sora nemzeti fohászunk szinte összes lényegét önmagáBan 
hordja. a reformkor egyik legnagyoBB irodalmára 1823. janu-
ár 22-én, szatmárcsekei Birtokán tisztázta le a himnusz végső 
kéziratát, azaz megszületett a végső mű. nem véletlen, hogy 
éppen ezt a napot választották a rendszerváltás hajnalán a 
magyar kultúra napjának.

negyedszázada ala-
kult meg a harmonia 
sacra kórus a dunake-
szi gyártelep jézus szí-
ve templomBan, 1995. 
feBruár 5-én.

Ezeréves örökségünk napja

25 éve alakult 
a harmonia sacra kórus

Az említett kézirat meglehe-
tősen kalandos utat járt be, 
maga Kölcsey többször ki-
egészítette más verseivel, il-

letve azok kézzel történt javításaival. 
A kötet valamikor az 1830-as évek vé-
gén eltűnt, és előkerülését követően 
is a család tulajdonában maradt. Egé-
szen 1946 decemberéig, amikor is az 
Országos Széchényi Könyvtár a költő 
egyik leszármazottjától, Szenes Mag-
dától megvásárolta. Ekkor derült ki, 
hogy Kölcsey a Himnuszt két papírra 
írta, és mindkét fólión a tintamarás sé-
rülés látszódik.

Ám fennmaradt az utókor számára. 
Mint ahogy immár a Himnusz végle-
ges változatának születésnapja is meg-
kapta azt a helyet az irodalom aszta-

lánál, ami megilleti. 1985-ben ugyan-
is egy magyar zongoraművész, ifjabb 
Fasang Árpád felvetette, hogy min-
den év január 22-én ünnepeljük meg a 
magyar kultúra napját. Úgy vélte, ez a 
nap annak tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségből meríthe-
tünk, és van mire büszkének lennünk, 
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, 
a világ kultúrájának.

A lebomló kommunista diktatú-
ra korifeusai végül meghajoltak az ér-
vek előtt, és mintha ezzel is javíta-
ni akarták volna az elmúlt évtizedek 
bűneit, teret engedtek a hazai kultúra 
nagyjaira való megemlékezésre. Fur-
csa ezt ma, ennyi év távlatából leírni, 
de a Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsa végre-valahára egy valódi ha-
zafias döntést hozott 1988. december 
29-én, amikor határozott arról, mi-
szerint 1989. január 22-én országos 

megtartható a Magyar Kultúra Napja. 
Azóta, immár több mint három évti-
zede a magyarság ismét egyesül, és ha-
táron innen és túl, szerte a nagyvilág-
ban megemlékezik a magyar kulturá-
lis értékekről. Kiállításokat és koncer-
teket rendeznek, könyvbemutatókat, 
irodalmi esteket és színházi előadáso-
kat tartanak. Hidat képezve ezzel a vi-
lág különböző pontjain élő honfitársa-
ink részére, hogy ezen a napon, Kölcsey 
Himnuszának születésnapján lélekben 
összekapaszkodhassanak. Együtt dob-
banjon a szívük, együtt legyenek büsz-
kék arra, amit ez az évezred óta a Kár-
pát-medencében élő magyarság el-
ért. Mert a történelembe immár vég-
leg, nagy betűkkel írtuk be a nevünket, 
ahonnan senki sem törölheti azt ki. 

Mert megbűnhődte már e nép a 
múltat, s jövendőt…

B. Molnár László

A kórust Szakáll Lászlóné 
Lujzi néni, nyugalmazott 
iskolaigazgató alapította, 
hogy az énekelni szerető 

hívek és civilek jöjjenek, legyenek ta-
gok.

E jeles esemény évfordulójára hang-
versenyt rendez a Kórus 2020. febru-
ár 9.-én 16 órakor a Jézus Szíve temp-
lomban, melyre szeretettel várják az 
érdeklődőket, zenekedvelőket.

Kérjük minden régi kórustagunkat, 
tiszteljenek meg jelenlétükkel a hang-
versenyen.

A kórus nevében: 
Balatoni Ágota alapító tag

Fotó: Vörös István
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- Ahogy itt csendesen beszélge-
tünk, valahogy nehezen tudom el-
képzelni a pályán, ahol azért vall-
juk be intenzíven egymásnak feszül-
nek a tesztoszterontól dübörgő fér-
fiak. Hogy talált rá erre a sportra?

- A sport mindig is a családunk, 
így az én életem része is volt. Édes-
apám búvároktató, talán ebből ki-
folyólag, már gyerekkoromban tud-
tam, hogy én mindenképp szárazföl-
di sportot fogok magamnak válasz-
tani. A barátokkal együtt rúgtuk a 
focit a grundon évekig, majd bok-
szoltam és valahogy rátaláltam az 
amerikai focira. Ha bárki meghallja, 

hogy amerikai focit játszunk, szinte 
mindenkinek a TV-ben látottak jut-
nak eszébe, ez azonban ennél sokkal 
több.

- Meg lehet valahogy röviden fo-
galmazni, hogy miről is szól ez a ná-
lunk is egyre népszerűbb sport? 

- Az amerikaifutball a rögbiből ki-
fejlődött csapatjáték. Szabályrend-
szere nem egyszerű, sőt egészen bo-
nyolult, ami tele van magyarra nehe-
zen lefordítható részletekkel. Nincs 
könnyű dolga annak, aki nemcsak 
nézni, hanem érteni is szeretné. Hi-
hetetlen erő, robbanékony dinamiz-
mus, alázat kell hozzá, komoly stra-
tégiai játék, amihez elengedhetetlen 
a pontoság is. A célja, hogy a labdát 
az ellenfél endzone-jába vigyék, és 
ezzel pontokat szerezzenek. Ez több-
féleképpen történhet és értelemsze-
rűen az a csapat nyer, amely a já-
tékidőn belül a legtöbb pontot szer-
zi. Az amerikaifutball egy igazi csa-
patjáték.

- Szakosztály vezetőként milyen 

célokat szeretne megvalósítani?
- Elsődleges célom, hogy a Duna-

keszin és vonzáskörzetében élő fi-
atalok megtalálják a helyüket a kö-
zösségben és a sportolásban egy-
aránt! Játékosaink alázatot, kitartást 
és küzdeni akarást tanulnak, fontos 
a jó kiállás és a csapatszellem, emel-
lett pedig komoly figyelmet szente-
lünk annak, hogy a sport ne menjen 
az „iskola rovására”. Segítjük egy-
mást nemcsak a pályán, hanem a ta-
nulásban is. A VSD Rangers külön-
leges ereje abban rejlik, hogy egy 
csapatként és egy családként mű-
ködünk. Az egyesületet még keve-
sen ismerik, azonban folyamatosan 
jönnek új játékosok. Roppant büsz-
ke vagyok azokra, akik felsőbb baj-
nokságokba igazolnak vagy kölcsön-
adva játszanak, bízom a srácaimban 
és tudom, hogy olyan nem lesz, hogy 
úgy jöjjenek le a pályáról, hogy nem 
akartak győzni. 

- Edzőként fontos átlátni a pályát 
és a reális lehetőségeket, hasonlóan, 
mint egy polgármesternek a város-

Dunakeszi szemmel 

Kálmán Ádám: 
A VSD Rangers 

különleges
ereje abban rejlik, 

hogy egy
csapatként és 

egy családként 
működünk

Kálmán Ádám, 
a VSD amerikai foci 

szakosztály vezetője

az amerikai fociról mindenkinek a 
hatalmas hegyomlás férfiak jut-
nak eszéBe, akik erősen egymásnak 
feszülnek, rettenetes erővel fut-
nak és küzdenek a laBdáért, a győ-
zelemért. velem szemBen azonBan 
itt ül egy kedves, szelíd tekintetű 
fiatalemBer, kálmán ádám, a vsd 
amerikai foci szakosztály vezetője.
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– válaszol a polgármester

át. Ha Ön lenne Dunakeszi „edzője”, mi-
lyen további fejlesztéseket javasolna pol-
gármesterünknek?

- Három gondolatom van és először 
szakosztályvezetőként válaszolnék. Csapa-
tunknak nagyon hiányzik nekünk egy sa-
ját műfüves pálya. Azt tapasztaljuk, hogy 
egyre többen sportolnak, az igény egyre 
nagyobb és lassan kinőjük a Magyarság 
Sportpálya kínálta meglévő lehetőségeket 
és pályákat. Ahogy Dunakeszi infrastruk-
túrája egyre bővül, úgy vélem elérkezett az 
idő, hogy új sportlétesítmények is épülje-
nek. Bízom benne, hogy ez pár éven belül 
megtörténik és akkor nemzetközi verse-
nyek házigazdái lehetünk, élve a lehetőség-
gel, hogy városunk hírnevét Európai szin-
ten is ismerté tegyük.

Második területként, mint magánember 
egy jó mozit nagyon hiányolok. A munkán 
kívül, itt szinte minden sportolási és szó-
rakozási igény megtalálható, a mozi miatt 
kell „kimozdulnunk” városunkból és nem 
mindig van kedvem a budapesti üzlethá-
zak nagy embertömegéhez.

Harmadikként pedig a Dunakeszi Alsót 
és Káposztásmegyert összekötő aluljáró és 
az ottani útszakasz bővítéséről szeretnék 
új információt kérni, hogy mikorra várha-
tó az átépítés. Végezetül szeretném megkö-
szönni a megtisztelő lehetőséget és érdek-
lődve várom polgármester úr válaszait.

•••

Ahogy azt már megszokhatták, ismét 
Dióssi Csabához fordulok:

- Polgármester úr, vannak tervek arra 
vonatkozólag, hogy ismét legyen mozi vá-
rosunkban?

- A kérdés meglepett, azonban be kell 
látnom jogosságát. Mozit sajnos csak vál-
lalkozás tud üzemeltetni, erre a városnak 
nincs lehetősége. Régen volt mozi, de a 
plázák megjelenésével az emberek inkább 
ezeket választották. Egy-két éve jelentke-
zett mozit üzemeltető cég, de a piackuta-
tásuk után úgy látták, hogy sajnos nem 
fentartható, így elálltak a befektetéstől.

A lakosság igénye és véleménye döntő 
fontosságú számunkra, figyelembe vesz-
szük, és arra alapozva állítjuk össze fej-
lesztéseink stratégiáját. Annak érdeké-
ben, hogy mégis legyen valamilyen jelle-
gű mozi lehetőség, tavaly három alkalom-
mal szerveztünk Mozi Party-t, délután 
a gyermekeknek mesefilmet, este pe-

dig felnőtteknek vetítettünk filmeket.  
Egyik fő célunk, hogy a lakosságnak hely-
ben biztosítsunk szórakozási lehetőséget, 
ennek érdekében a régióban egyedülállóan 
színvonalas programok színesítik városunk 
mindennapjait. A Dunakeszi Teátrum évek 
óta egyre nagyobb sikerrel működik, az elő-
adásokra szinte órák alatt elfogynak jegyek. 
Kiemelt jelentőségű kormányzati döntés ér-
telmében 2023-ra felépülhet a Művésze-
tek Háza, ami további sok új szórakozási és 
egyéb kulturális lehetőséget kínál majd. Az 
alapfokú művészeti iskola mellett, a 750 fé-
rőhelyes színház- és koncerttermet, tánc- és 
kamaratermet is magába foglaló kulturális 
komplexum, a Művészetek Háza, a Duna-
kanyar meghatározó oktatási és kulturális 
színhelyévé teheti Dunakeszit. 

- Hol tart jelenleg a Dunakeszi Alsónál 
lévő Pálya utcai forgalmi csomópont át-
építése?

- 2019 szeptemberében hosszú, többfor-
dulós tárgyalás után végre sikeres meg-
egyezés született Újpest Önkormányza-
tával. Bár az útkereszteződés már nem a 
mi közigazgatási területünkhöz tartozik, 
azonban minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy előre menjenek a folyamatok. Jelen-
leg a tulajdonosi hozzájárulások (Budapest 
Közút, MÁV stb.) megadása zajlik. Ezután 
jön az építési engedély megkérése, majd a 
kivitelező versenyeztetése. 

- Ön is szükségesnek érzi, hogy új sport-
létesítmények épüljenek?

- Városunkban mindig is aktív sportélet 
volt, büszkén mondhatom, hogy Duna-
keszi a sportok városa. A két új középis-
kola terve magába foglal 2 új tornacsar-
nok, 2 új sportpálya és egy új uszoda épí-
tését. Jelenleg folyamatban van a Fóti úti 
sportpályán egy kézilabda edzőcsarnok 
és a Magyarság sportpályán egy torna-
csarnok építése. A szakosztályok fejlődé-
sével és növekedésével igyekszünk lépést 
tartani és biztosítani a sikeres működé-
sükhöz szükséges feltételeket. Szerencsé-
sek vagyunk, mert egyre többen érzik a 
rendszeres sport fontosságát.

Új év kezdődött, ilyenkor sokan tesz-
nek fogadalmat arra vonatkozólag is, 
hogy az egészséges életmód részeként 
aktívan sportolni kezdenek. Évről-év-
re törekszünk minden igénynek megfe-
lelően bővíteni a sportolási lehetősége-
ket. Polgármesterként és felelős édesapa-
ként is fontosnak tartom a sport egészség 
megőrző és nevelő erejét, ami kiemelke-
dően fontos az ifjú generáció helyes ér-
tékrendjének kialakulása szempontjából. 
Célunk, hogy városunk lakosainak min-
den generációja elégedett legyen, és va-
lóban érezzék a mindennapokban, hogy 
Dunakeszin jó élni.

Sziráki Helga
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záhorszky árpád a családfő, 
a vezető, a sportember és a barát!

IN MEMORIAM ÁRPI!

elment! idő előtt, gyorsan! amikor már értékelhettük volna a 
magunk mögött hagyott múltat, élhettünk volna múltBeli sike-
reink örömeiBen, eltávozott! Barátok voltunk, óvodás korunk 
óta! nehéz és lehetetlen rövid nekrológot írni egy életről, mely 
egy regény témáját is kimeríti. mert tartalmas, céltudatos, ak-
tív, mindenki felé nyitott és segítőkész életet élt. 

A családfő!
A család mindig az első volt nála! 

Minden tevékenysége arra irányult, 
hogy feleségének, gyermekének, ere-
jéhez, lehetőségéhez mérten min-
dent megadjon! Gondoskodása ki-
terjed nagyszülőkre és rokonokra is. 
Zoli fiának útját úgy egyengette és 
finanszírozta, hogy külföldön tud-
jon tanulni, amikor még az egyál-
talán nem volt olyan kívánatos cél, 
mint most. Györgyinek, feleségének 
mindig biztosította munkahelyét, 
aki az utóbbi időben a családi vállal-
kozásának egyik fő támaszává nőtte 
ki magát!

A vezető!

Egész életében, kis időszakok ki-
vételével, vezető volt. Kezdetben a 
politika, később a gazdaság terüle-
tein.

A Mechanikai Laborból városi ve-
zetővé vált, a város KISZ Bizottsá-
gának titkára lett. Kis kitérő után a 
Dunakeszi Hazafias Népfront ve-

zetőjeként élte meg a rendszervál-
tást. Sokan tagadják ezt az idősza-
kot életükből, mintha meg sem tör-
tént volna, de attól az még létezett. 
Árpádnak nem volt szégyellni való-
ja, az időben is tette a dolgát ember-
ségesen, eredményesen, tisztelet-
tel övezve. Tette legjobb tudása sze-
rint az akkori körülmények között. 
Ismertsége, elismertsége és baráti 
köre nagy volt.   

A rendszerváltás időszakában, a 
vállalkozási szabadság lehetőségeit 
is megérezte. Sok közös vállalkozást 
hozott létre barátaival, saját erőre és 
hitelekre támaszkodva.

Szakmai tevékenységének elis-
mertségét jelzi, hogy egy multi cég 
regionális igazgatója lett a 80-as 
években Dunakeszi területén. Nem 
tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a 
regionális kábeltelevíziózás egyik 
legtapasztaltabb szakembere volt. 
Nevéhez kötődik, korábban magán-
vállalkozása keretében kiépített du-
nakeszi városi kábeltelevízió továb-
bi fejlesztése és Veresegyház és Göd 
városában a kábeltelevíziózás meg-
valósítása.

A sportember!

Imádta a focit! Művelte is és fog-
lalkozott is vele. Ha valakire lehet 
azt mondani, hogy Fradi szíve van, 
Árpinak az volt. A Ferencváros Ba-
ráti Kör alelnökeként nagy energi-
át fektetett az abban folyó munká-
ba. A Fradinak nem volt olyan tör-
ténelmi része, melyet ne ismert vol-
na. Félelmetes memóriájából egyes 
idők összeállításai, eredményei és 
a legapróbb részletei is előjöttek, ha 
arra szükség volt. Utolsó időszaká-
ban a dunakeszi felnőtt labdarúgás 
támogatása céljából, kezdeményezé-
sére jött létre a Dunakeszi Baráti kör. 
Ezt a munkát már nem tudta befe-
jezni. De nem felejtjük konferálását 
a meccseken, törődését mindennel, 
ami a helyi focihoz tartozott és me-
lyet teljes odaadással végzett.   

Árpi, a barátunk! 
Volt és marad!

Rendkívül jó kommunikációs ké-
pességgel rendelkező, éles és elveiben 
megingathatatlan vitapartner volt. 
Kártyajátékban nem ismert tréfát. 
Barátaiért mindent megtevő, segítő-
kész, kiemelten jóindulatú társ volt, 
akinek ötleteire, észrevételeire min-
dig érdemes volt figyelni. Akaratere-
jében és küzdőképességében olyan 
volt, mint a buldog. Amit elhatáro-
zott, azt megvalósította. 

Ez a küzdőképessége már nem volt 
elég az utolsó évben, hogy legyőzze 
a kórt. 2020. január 11.-én éjfél előtt 
végleg lehunyta szemét!

A földi léttől búcsúztatunk, de 
tudjuk, eljön az az idő, mikor még 
meg tudjuk beszélni Veled közös 
szép emlékeinket! 

Addig is megőrzünk emlékeze-
tünkben minden olyan dolgot, me-
lyet munkáddal, tevékenységeddel 
beírtál Dunakeszi történetébe.

Addig is békesség legyen Veled!

Barátai nevében is írta:
Domoszlai Gábor
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a régi dunakeszin (ahogy mindenhol máshol) 
sokáig nem létezett hűtőszekrény. az ételek 
(különösen a hús) és az italok (kiemelten a 
Bor) hűtésére a természetBen előforduló je-
get használtak, amelyet télen, a természet-
Ből kellett Beszerezni. 

Alapvetően a Duna jegét 
használták erre a célra. Ké-
sőbb, mivel a Duna már 
nem minden évben fagyott 

be kellőképpen, az ún. Vizes kertek te-
rületén is hizlalták a jeget. A 20. század 
elejére minden falunak kötelessége volt 
legalább egy községi jégvermet mű-
ködtetni. A jégvermet rendszerint ár-
nyékos, lombos fák közötti helyre vagy 
házak pincéjeként építették, hogy mi-
nél kevesebb  napot, meleget kapjon. 
Dunakeszin három ilyen jégveremről 
tudunk, amelyek közül egy a mai Ok-
mányirodával szemben, a zöld színű 
Mészáros házban működött. Tulajdo-
nosa, Mészáros János hentes és mészá-
ros volt. A községi jégvermek kulcsait 
a Községházán (ma: Városháza) őriz-
ték, és az ott tárolt jeget csak községi 
célokra lehetett felhasználni. Alag te-
lepülés lakossága számára – egy 1912. 
évi községi határozat szerint – napi 50 
kg jeget oszthattak szét.

A jeget a legkeményebb téli napo-
kon vágták. Nem kellett hozzá szak-
tudás, helyismeret viszont annál in-
kább. Tudni kellett, melyik Duna-sza-
kaszon/öbölben vastagszik meg hama-
rabb a jég, illetve azt is, hogy mikor 
kellett a Vizes kereteknél jeget hizlal-
ni. A jégvágás nagyon kemény, fárasz-

tó és veszélyes munka volt; ugyanak-
kor igazi közösségi feladatnak számí-
tott. Sokszor a szegényebb emberek 
végezték, mert nem volt könnyű pénz-
kereset. Minden mozdulatra figyelni 
kellett, mert a jég  csúszós volt, köny-
nyen bele is eshettek a kivágott lékbe 
vagy beszakadhatott alattuk a hordás 
idején a jég. A jégdarabok kihordása-
kor a ruhájuk is átázott, ezért a máso-
dik világháború után már vízhatlan 
kötényt hordtak. A csúszás ellen hasz-
nálták a jégpatkót, amit a  csizmájuk 
aljára szereltek. Ha nagyon átfáztak, 
akkor – ahogyan az 1959 telén készült 
kép is mutatja – alkoholos itallal me-
legedtek.

A kivágott jégtömbök mérete nem 
volt előírásos, kb. 50 cm hosszú, és 20-
30 cm vastag tömbökre vágták. A jeget 
hó esetén szánnal, egyébként kocsi-
val vitték a jégvermekbe. A veremben 
szalmára rakták sorban a tömböket, 
majd minden sorra vékony szalmaré-
teget szórtak,  hogy a tömbök egybe 
ne fagyjanak, így rétegezték a kivágott 
jeget, amíg tele nem lett a jégverem. 
Ezek után sok szalmával lefedték, a ve-
rem ajtaját lezárták, jó vastagon berak-
ták gabonaszalmával.

A jégvágáshoz használt eszközt, a 
csáklyát eredendően a hajózásban, il-

letve a jég alatti halászathoz vették 
igénybe. Az egyenesebb, hegyes vég-
gel hasították, a kampóssal húzták a 
lehasított jeget. A jégvágás szerszámai 
még: nagyfejsze, fűrész, csákány, kam-
pó, jégpatkó.

A jeget az élelem házi hűtése mel-
lett a községi mészárosok a húsok, a 
kocsmárosok az italok hidegen tartá-
sára használták fel. Ennél is fontosabb 
volt azonban, hogy a községi orvos és 
a bába bármikor jéghez juthasson, ez-
zel kezelték ugyanis a gyulladásos be-
tegségeket, különös tekintettel a vak-
bélgyulladásra. A községi jégvermet 
a bíró vagy valamely ezzel a feladat-
tal megbízott községházi alkalmazott 
nyitotta ki az orvos vagy a bába uta-
sítására a beteg hozzátartozói számá-
ra. A jeget nem közvetlenül  rakták a 
gyulladt testrészre, hanem a disznó-
ölés után kitisztított, kiszárított sertés-
húgyhólyagba töltötték, apróra törve, 
miután a kiszáradt hólyagot  vízbe áz-
tatták. A jéggel feltöltött húgyhólyagot 
bekötötték, és így helyezték rá a gyul-
ladt testrészre.

Dr. Kerekes Dóra 
gyűjteményvezető

Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény
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A Szent Mihály-templom 
és környéke 1932 telén

Csáklya

Amikor még nem 
volt hűtőszekrény…

Dunakeszi jégvágók

Jégszállítás



24 Dunakeszi Polgár

Pál Ildikó fotója 
a Dunakeszi 

Teátrum egyik 
nagy sikerű 
előadásáról

színvonalas színházi, zenei és egyéB művészeti, kulturális programjaival a 2019-20-as 
évad eddig eltelt ideje alatt is nagy sikert aratott a közönség köréBen a voke józsef attila 
művelődési központ. a telt házas előadások önmagukért Beszélnek. az évad elkövetkező 
hónapjainak terveiről kérdeztük csoma attilát, az intézmény igazgatóját.  

– Beindult az idei év, melynek kez-
dete az újévi koncert, a Farkas Fe-
renc Bérlet harmadik előadása volt. 
A következő, negyedik hangverseny 
február 20-án lesz, a Beethoven-év 
alkalmából a zeneszerző műveiből 
összeállított programmal. A min-
dig teltházas Dunakeszi Teátrum ke-
retében arra törekszünk, hogy min-
den hónapban legyen egy színhá-
zi előadás. A közelmúltban volt a 
Válótársak Pokorny Liával és Scherer 
Péterrrel. Februárban Hernádi Judit 
és Kern András lép színpadra a Való-
di hamisítvánnyal. A színházi szezo-
nunk áprilisban fejeződik be és majd 
szeptemberben folytatódik. 

A Dumaszínház a könnyebb mű-
fajt képviseli. Január 16-án fellépett 
Mogács Dániel, február 18-án Ara-
nyosi Péter és Badár Sándor kettőse 
lép színpadra, ők annyira népszerű-
ek, hogy két előadás is lesz egy na-
pon. Áprilisban lesz Bödőcs Tibor 
estje, melyre már most minden jegy 
elkelt. Őt megpróbáljuk őszre ismét 
elhívni.

Nagy izgalommal várjuk a vá-

rosi nőnapi koncertet, melyre már-
cius 6-án kerül sor. A város hölgyei 
regisztrációs jegyet igényelhetnek. 
Operett gálával és rangos énekesek-
kel készül a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekar. 

A kiállításaink is folytatódnak. Ja-
nuár 27-től egy héten át Mókás fizi-
ka címmel játékos, interaktív lehető-
ségekre várjuk elsősorban az iskolás 
gyermekeket, de a felnőttek számára 
is érdekesnek ígérkezik. Ide kapcso-
lódva májusban várhatóan lego kiál-
lítás is lesz. A képzőművész tárlata-
inkra is várjuk a közönséget. Egy gra-
fikus művész hölgy, M. Nagy Szilvia  
kiállítását nyitjuk meg február 7-én a 
Magyarság Galériában. 

Az intézményünkben rendszere-
sen próbáikat tartó Dunakeszi Kon-
certfúvós Zenekarral közösen a két-
évente megrendezett fúvószeneka-
ri találkozóra idén júniusban kerül 
sor a Köröndön. Az eddig is sike-
res programon a zenekarunk mel-
lett több testvérzenekar is bemutatja 
színvonalas programját. A Köröndi 
esték nyári koncertjeire a Dunake-

szi Szimfonikus Zenekar közremű-
ködésével július-augusztusban vár-
juk a zenebarátokat. 

Az intézmény felújítását követő-
en egy ideje tartózkodtunk a fiatalo-
kat érdeklő könnyű- és rock zenekari 
rendezvényektől, kicsit féltjük a há-
zat. De végül is helyet adunk ennek 
a könnyedebb műfajnak is. Legköze-
lebb Valentin nap alkalmából, febru-
ár 14-én lesz egy retro party, a Retro 
Rádió DJ-eivel a Dunakeszi Teátrum 
szervezésében. 

Májusban jön hozzánk Halász Ju-
dit egy gyerekkoncerttel, amely vár-
hatóan ugyancsak teltházas program 
lesz. A művésznő már ritkán koncer-
tezik, de minket mindig kitüntet a fi-
gyelmével. Jelzem, hogy a Dunakeszi 
Teátrum honlapján már most érde-
mes jegyet igényelni.

Előretekintve a nyárra, idén is 
megrendezzük a hagyományos, nyá-
ri gyerektáborainkat. Színjátszó, an-
gol és fotós táborokba várjuk a je-
lentkezőket. 

Elmondta: Csoma Attila
Lejegyezte. Katona M. István

Idén is vár a VOKE  
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Újévi koncert a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekarral

Január 10. péntek 19:00 óra
Farkas BABABÖRZE

Időpont: Február 8. szombat 
9:00-13:00 óráig

Várjuk a börzére azokat az anyukákat, apukákat, 
valamint nagyszülőket, akik árusítani, vagy 
megvásárolni szeretnék a kinőtt kisruhákat, 
megunt játékokat és baba felszereléseket.

Valentin napi retro party 
a RETRO Rádió DJ-ivel

Február 14. péntek 21:00 órától
Dunakeszi Teátrum szervezése

Valentin napi retro party a Retro Rádió Dj -eivel, 
Dj Thomx, Dj Dominique, Dj Hory, és meglepetés 

vendéggel.
Jegyár: 4900,- Ft

„Életbátorság” Al Ghaoui Hesna előadása
Február 17. hétfő 19:00 óra

Honnan meríthetünk erőt a nehéz helyzetekben?
Nyitott Akadémia szervezésében

Jegyár: 2400,- Ft 

Badár Sándor és Aranyosi Péter estje
Február 18. kedd 18:00 óra
Dumaszínház szervezésében

Jegyár: 3900,- Ft (vásárlás elővételben: www.
dumaszinhaz.jegy.hu)

„Valódi hamisítvány” című színdarab
Február 20. csütörtök 19:00 óra

Dunakeszi Teátrum szervezése
Stephen Sachs amerikai szerző vígjátékát 

hihetetlen sikerrel játsszák a világon mindenütt, 
és most magyarul is látható ez a végtelenül 
szórakoztató, lebilincselő darab, ami igazi 
jutalomjáték két olyan sziporkázó humorú, 

zseniális színésznek, mint Hernádi Judit 
és Kern András.

Jegyár: 4900,- Ft

Beethoven est a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekarral

Február 21. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc Bérlet 4. előadása 

Beethoven: Coriolan nyitány op. 62, C-dúr 
zongoraverseny op. 15

szólista: Benedekfi István zongoraművész
III. „Eroica” szimfónia op. 55

Jegyár: 2000,- Ft
Információ: 30/618-6833, Somogyi Ágnes 
30/375-5966, dkszimfonikus@gmail.com

Filharmónia Ifjúsági Zenei Bérlet 
Február 25. kedd  11:00 óra

„Ilyen a jazz” címmel
Információ: 27/341-204

VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. www.vokejamk.hu • Információ:   06-30/618-6833

programajánló
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az adventi készülődés, várakozás mellett pályaorientációs nap 
színesítette a dunakeszi szent istván általános iskola diákjai-
nak életét. a szomBati munkanap sokaknak terhelő és fárasztó 
elfoglaltság, de a „szentistvános” diákok izgatottan várták ezt 
a szomBatot. 

A felső tagozatos szülők ál-
tal felajánlott, egyedi és ér-
deklődést felkeltő mini-fó-
rumokat, ahol megismerték 

a rendőr, cukrász, kozmetikus, fodrász 
munkája mellett a hajómérnök, gyógy-
tornász, logisztikus életét, a mindenna-
pi feladatok fő irányvonalát. Találkoz-
tak Manuel B. Camino operaénekessel, 
bepillanthattak diákéveibe, együtt éne-
keltek vele. Mások a színészi hivatás elő-
nyeit és hátrányait vitatták meg Kaszás 
Géza színművésszel.  A HR-es szak-

Trianon közelgő 100-
ik évfordulóján a Du-
nakeszi Civilek Bará-
ti Köre a VOKE József 

Attila Művelődési Központ 
közreműködésével a hazasze-
retet és az együvé tartozás gon-
dolatától vezérelve, egy rövid 
kulturális műsor keretében 
(fellépnek: Guttmann Vilmos 
és László Andrea előadómű-
vészek) előadást szervez. Kez-
deményezésünkkel egyetért 
Dióssi Csaba polgármester úr,  
valamint Dunakeszi vá-
ros díszpolgárai és ismert 

személyiségei: Dallos Gyu-
la, Dér Győző, Csákó József, 
Guttmann Vilmos, dr. Kisida 
Elek, Kollár Albin, dr. Mol-
nár Ilona, dr. Szentléleki Ká-
roly, Szentléleki Katalin, Sza-
káll Lászlóné /Lujzika/, Terbe 
Józsefné /Csöpike/, Varga Ti-
bor, Bartinai Péter, Bus Antal, 
Bereczné Csillag Mária, Dobes 
Sándor, Száraz György, Zupka 
Sándor.

Témánk:
A Szent Korona - egy mér-

nök szemével
Előadó: 
Cser Lajos mérnök-tanár
Időpont: 
2020. január 23. 
(csütörtök) 18.00
Helyszín: VOKE József 
Attila Művelődési Központ, 
Dunakeszi, Állomás sétány 7.
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várnak a szervezők: Antal 
Attiláné, Csoma Attila, Fodor 
Tamara Helga és Skripeczky 
István. 

(Tel.: 06-30-36-145-15, e-mail: 
skripiistvan@vipmail.hu) 

MEGHÍVÓ

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
népszerű emberek segítségével

emberrel a felvételizők gondolkodhat-
tak közösen a jó megjelenésről, minő-
ségi kommunikációról például egy szó-
beli felvételi kapcsán. Beszélgettek Tóth 
Bálint rajztanárral, festőművésszel, aki 
ezen iskola padjait koptatta kisdiákként, 
most pedig kiállítását is megtekinthetik 

a szülők és diákok az aulában. Felsorol-
ni is nehéz a teljes programsorozat részt-
vevőit. A gyerekek oldott légkörben kér-
dezhettek a védőnőtől éppen úgy, mint 
a kutyakiképzőtől az adott szakma ne-
hézségeiről, értékeiről, érdeklődési kö-
rüknek megfelelően. A program az álta-
lános iskola egyik kiemelten fontos fel-
adatát, a tanulók tudatos pályaválasztá-
sát támogatja.

Különleges intézményi kezdeménye-
zés már évek óta, hogy a munka világa 
költözik be 15 területtel az iskolába, ma-
gával hozva annak színességét. Tanárok 
és diákok közösen és örömmel vesznek 
részt az érdekes, olykor interaktív fog-
lalkozásokon. Az alábbi képek néhány 
felejthetetlen pillanatot hoznak elénk a 
fenti kavalkádból.
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Prasansa 
Srí Lanka-i 
népviseletben

meglátogatta iskolánkat egy 
nagyszerű, 19 éves, önkéntes 
programBan résztvevő diák, 
prasansa gunawardana, aki 
srí lankáról jött el hozzánk az 
aise, nemzetközi nonprofit di-
ákszervezeten keresztül.  

Prasansa, mikor bejött az is-
kolánkba, először félt, hogy 
mit fogunk hozzá szólni. 
Azonban, mikor elkezdett 

velünk beszélgetni, teljesen meg-
nyílt. Másnap már fülig ért a szája. 
Rájött, hogy befogadóképesek va-
gyunk. Prash az angolóráinkatkat 
szinesítette úgy, hogy hetente egy  
alkalommal ő volt a tanárunk. Így 
kizárólag angolul kommunikálhat-
tunk, és sok-sok érdekes dolgot meg-
tudhattunk hazájáról, Srí Lankáról. 
Szépséges kisfilmeket vetített ne-
künk országa gyönyörű tájairól, ha-
talmas vízeséseiről, tengereiről, eg-
zotikus állatairól, táncairól, ételeiről, 
szokásairól. Énekelt és táncolt is ne-
künk. Tanított nekünk egy nagyon 
különleges táncot, amit országá-
ban tradicionálisan  táncolnak. Ezt 
több csoportunk előadta Prashsel a 
3. adventi gyertya meggyújtásakor. 
Meglepetésként Prasansa bemuta-
tott az egész iskolának egy  Srí Lan-
ka-i táncot gyönyörű, zöld ruhájá-
ban. Csak ámultunk és bámultunk, 

milyen átéléssel és kecsesen táncol!  
Nagy meglepetést és örömet szerzett 
neki a december eleji hóesés. Életé-
ben először láthatott havat és jeget. 
Osztályunk elvitte Prasansát kor-
csolyázni, hogy kipróbálhassa, mi-
lyen egy téli sport. Bátor és ügyes 
volt, és mi lelkesen segítettük, sokat 
nevettünk.  

Vendéglátó családjai, tanáraink 
és a diákok is, rengeteg programot 
szerveztek neki, melyek során elkáp-
ráztató helyeket láthatott. Néhány 
diákkal elvittük a Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyba, a karácsonyi vásárba, 
járt Szentendrén és megcsodálhat-
ta fővárosunkat, Budapestet is. Ve-
lünk tartott egy színvonalas és egy-
ben vicces angol nyelvű színházba.  

 Beszélgetésünkkor azt mondta 
nekünk, hogy nincs egy kedvenc he-
lye Magyarországon, az összes látott 
helyszín elnyerte tetszését. Nagyon 
szereti a magyar ízeket, kedvence 
a pörkölt. Prash azt mondta, ha te-
hetné, újra a mi iskolánkat választa-
ná. Nagyon sok diákkal barátságot 
kötött, többekkel valóban mélynek 
ígérkezőt. Prash nagyon sok min-
dent adott nekünk: az angol nyelv 
gyakorlásának lehetőségén és az új 
ismereteken kívül valamit, ami sok-
kal fontosabb. Ez a valami: a pozitív 
gondolkodás, a mosoly, a megértő fi-
gyelem és a türelem. Ő az az ember, 
akire már, ha csak ránézel moso-
lyogni támad kedved. Nagyon türel-
mes, ha esetleg valaki nem annyira 
jó angolból, ő segít, és nem hagy ott. 
Már amikor megjött, éreztük, hogy 
nagyon kedves lánnyal lesz dolgunk.

Prash még nem biztos benne, de 
lehetségesnek tartja, hogy Magyar-
országon fog egyetemre járni, any-
nyira tetszik neki itt minden, és any-

nyira élvezett minden programot.. 
Prashnak eddig még nem volt tele-
fonja, most 19 évesen, az utazásra 
kapott egyet, és nagyon örül neki. 
Egyke, szeret zongorázni, énekel-
ni, táncolni, úszni, kedvenc színe a 
kék. Prash nagyon sokoldalú, nyi-
tott, életvidám  ember. És mi mind-
annyian nagyon boldogok vagyunk, 
hogy megismerhettük őt! 

Fodor Zsófia és Gyurik Titanilla, 8.c 
Dunakeszi Fazekas Mihály 

Német Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola 

Prasansa elmondta, miért érdemes 
hozzánk jönni Sri Lankáról
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Téli-nyári
gumi csere!

Egy nőstény macska 4-6 hó-
napos korától kezdve ivar-
érettnek számít és az évi két 
ellési időszak alatt összesen 

akár 10-15 kiscicát is a világra hozhat. 
A gazda nélküli cicák sorsa a legtöbb 
esetben sajnos már a születésükkor 
determinált, de hála a macskamentők 
és állatvédő szervezetek felbecsülhe-
tetlen munkájának, sok kóborka kap 
lehetőséget arra, hogy családban él-
hesse le az életét.

A Dunakeszi területén élő, jelen-
tős lélekszámú kóbormacska állo-
mány kezelésére, szaporodásának 
megfékezése érdekében született meg 
a Dorombol-Lak Dunakeszi Macska-

mentés eszményképe 2018 januárjá-
ban. Bujdosó Brigitta a Macskamen-
tés megálmodója és vezetője magán-
személyként, munkásságának kezdete 
óta közel 100 cicát karolt fel az utcáról 
és adott örökbe, emellett pedig körül-
belül ugyanennyi kóbor cica ivartala-
nításánál működött közre. A helyi ál-
latvédő tevékenység megerősítése ér-
dekében hamarosan megalakul a Do-
rombollak Macskamentő Alapítvány, 
amelynek a meglevő tevékenységek 
mellett célja lesz a helyi macskatartási 
kultúra fejlesztése, támogatása is.

A Dorombol-Lak Dunakeszi Macs-
kamentés gondozásában levő gazdi 
kereső cicák, valamint azok a kevésbé 

szerencsések, akik ugyan felügyelet 
alatt, de kolóniákban kénytelenek élni 
az életüket az ünnepi időszak elmúl-
tával is örömmel fogadják a táp, kon-
zerv, valamint az egyéb tárgyi adomá-
nyokat, felajánlásokat. Minden segít-
ség számít! (Egy 400 gr-os konzerv 5 
kóbor cica vacsorája.) 

„A legnagyobb hiba, amit elkövet-
hetsz, hogy nem teszel semmit, mert 
azt hiszed, csak keveset tehetsz. Egy-
szerűen csak tedd meg, amit tudsz.” 
(Sydney Smith)

Elérhetőségek:
facebook.com/dorombollak/
ht t ps : //w w w. i ns t a g r a m .com /

dorombollakdunakeszi/

az európai állateledel ipari 
szövetség (european pet food 
industry federation) statiszti-
kája  alapján a magyarországi 
háztartásokBan 2018-Ban hoz-
závetőlegesen 2 millió macska 
élt. ezen felül azonBan töBB 
millióra tehető az utcán élet-
vitel szerűen élő, gazdátlan 
macskák száma. 

Egy szép 
kezdeményezés: 

Dorombol-lak Dunakeszi 
macskamentés
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az adventi várakozás ünnepi díszéBe öltözött dunake-
szi főterén novemBer 29-én nyílt meg az évek óta nagy 
sikernek örvendő karácsonyi vásár és a fedett jégpá-
lya a iv. Béla király téren. a város közkedvelt közösségi 
terén egészen feBruár 2-ig fogadja a téli sportok sze-
relmeseit a jégpálya. 

Dunakeszit méltán 
nevezik a sportok 
városának, ahol a 
VSD 15 szakosztá-

lyában 23 sportág – köztük a 
jégkorong – működik. Az ad-
venti vásár látványos megnyi-
tóját színesítette a Sport Magic 
Egyesület szinkronkorcsolya 
csapatának Juvenile csoport-
ja és a VSD jégkorong szakosz-
tály ifjú párducainak bemuta-
tója.  

A nagy sikerű kulturális és 
szórakoztató programokhoz 

hasonlóan népszerű a főté-
ren kiépített fedett jégpálya is, 
amelyen folyamatosan hömpö-
lyög a korcsolyázók boldog so-
kasága. 

A Programiroda az adven-
ti kulturális programok és a 

szilveszteri óév búcsúztató-új-
év köszöntő nagy buli után ja-
nuár 11-én jégdiscoval várta 
a közönségét. Az ünnepi kör-
nyezetben a ritmusos zenét 
a városunkban népszerű DJ 
THOMX szolgáltatta, melyet 
élvezve vidáman korcsolyáz-
tak a dunakesziek és a szom-
szédos városból érkezett spor-
tolni vágyók a remekül előké-
szített jégen. 

A kozmetikusként dolgozó 
dunakeszi Drozsnyik Edit fóti 
barátnőjével érkezett, aki az 

utóbbi időben heti rendszeres-
séggel korcsolyázik a főtéri jég-
pályán. 

– Igaz, hogy nem vagyok 
„egy sztárkorcsolyázó”, de 
örömmel jövök, kihasználom 
a lehetőséget. Örülök, hogy az 

JÉGDISCO 
és farsang a főtéren

önkormányzat a téli időszak-
ban minden évben felépíti a 
jégpályát. Helyben, szép kör-
nyezetben élvezhetjük a spor-
tolás örömét, nem kell a fővá-
rosba ingáznunk – mondja el-
ismeréssel a hangjában. Fóti 
barátnője, Anna húsz éve ta-
nult meg korcsolyázni: - Szá-
momra tökéletes ez a jégpálya, 
kiváló lehetőséget kínál arra, 
hogy finomítsam korcsolya tu-
dásomat – mondja a főváros-
ban jogászként dolgozó fiatal 
hölgy, aki gyakran jön át Du-
nakeszire. - Jól érzem magam 
itt – jelenti ki. 

- Nekem nagyon tetszettek 
a nyári Duna-parti filmvetíté-
sek, és annak is örülök, hogy 
kiépült a dunai szabad strand 
– hangzik Edit elismerő véle-
ménye, aki Annához hason-
lóan Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében élte gyermekkorát. 
– Talán ez is erősíti barátsá-
gunkat, közösségszerető, nyi-
tott emberek vagyunk. Fótot 
és Dunakeszit is a jó értelem-
ben vett vidékies, barátságos 
hangulat jellemzi, ahol jó élni, 
ugyanakkor a főváros közelsé-
ge rendkívül előnyös – ismerik 
el mindketten. 

Pásztor Zita hét éves kisfiá-
val érkezett, aki elárulta, hogy 
leginkább akkor látogatnak 
el a IV. Béla király főtérre, ha 
ott programokkal várja a kö-
zönséget a Dunakeszi Prog-
ramiroda. – Kisfiamék számá-
ra hétfőn kezdik el a korcsolya-
oktatást a Szent István iskolá-
ban, ezért kijöttünk egy kicsit 
gyakorolni – árulta el a csinos 
édesanya, aki gyors elköszönés 
után Leventével tovább siklott 
a jégpályán. 

A főteret megtöltötte a kel-
lemes zene, sokan voltak, akik 
a korcsolyázást egy kis idő-
re megszakítva elfogyasztot-
tak egy finom forró teát, meg-
ízlelték a helyben sütött erdé-
lyi kürtöskalácsot, vagy a lán-
gost, miközben a jó hangulatú 

beszélgetések keretében érté-
kelték a korcsolyázás élményét. 

- Nagyon örülünk, hogy eny-
nyi mindent kapunk Dunake-
szitől, a városi önkormányzat-
tól – hangzott Illés dicsérete, 
aki hat éves kislányával, Han-
nával érkezett. – Érződik, hogy 
figyelmek ránk, igyekeznek 
a fiatalok és az idősemberek 
igényeit kiszolgálni egyaránt 
– szólt az elismerés, ám azt is 
hozzáteszi a fiatal édesapa kis-
lánya biztatására, hogy örülné-
nek, ha mozija lenne Dunake-
szinek. 

A Jégdisco-ként meghirde-
tett programon sokan korcso-
lyáztak január 11-én az esti 
fényben úszó főtéren kiépített 
jégpályán, amely a hétközna-
pokon is – különösen az isko-
lák körében – népszerű.  

A jégpálya február 2-ig vár-
ja a közönségét, melynek zá-
róakkordjaként február 1-jén, 
szombaton ugyancsak 19:00 és 
21:00 óra között nagyszabású 
Farsanggal kedveskedik a Du-
nakeszi Programiroda a város 
polgárainak, akik akkor is DJ 
THOMX zenéjét élvezhetik. 

De addig is, aki csak tehe-
ti, keresse fel a város közked-
velt jégpályáját Dunakeszi fő-
terén, s élvezze a korcsolyázás 
örömét, és a szép környezet él-
ményét.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress
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Bruzsenyák Ilona 45 éve 
nyert Európa-bajnokságot 
távolugrásban

csák iBolya (1938) 
és németh an-
géla (1969) után 
Bruzsenyák ilona 
volt az, aki a nők 
között európa-Baj-
noki aranyérmet 
nyert hazánknak. 
ilona 1974-Ben 
az év sportolója 
lett, férje gresa 
lajos, 1976-Ban, 60 
méteren 6.44 má-
sodperccel világ-
csúcsot futott. 
dunakeszi ottho-
náBan kerestem 
fel a kitűnő spor-
toló házaspárt.

- Kedves Ica, úgy tudom, hogy sportcsa-
ládból származol?

- Igen, édesapám kitűnő asztaliteniszező 
és labdarúgó volt. Anna nővérem atlétiká-
ban (100, 200 méteres síkfutásban, távol-
ugrásban) az ifjúsági válogatottságig vitte, 
de sajnos súlyos sérülése közbeszólt. A bá-
tyám is sportolt.

- Mi volt az első sikered?
- Emlékszem arra, amikor 1964-ben, 

még általános iskolai tanulóként négy tu-
sában országos bajnokságot nyertünk. Ez-
után családommal Debrecenbe költöz-
tünk, itt kötöttem barátságot az atlétiká-
val, a DEAC-ban versenyeztem, majd pár 
év múlva Újpestre kerültem. 

- Mi történt Veled 1970-1981 között?
- Bejártam a világot, s ha pénzt nem is 

kaptunk, élményben és látványosságban 
bőven volt részem. A magyar válogatott 
mezét 32 alkalommal húzhattam magam-
ra, miközben a következő versenyszámok-
ban vettem részt: 60 és 100 méteres síkfu-
tás, 60 és 100 méteres gátfutás, ötpróba, tá-
volugrás és 4x100-as váltó tagjaként sze-
repeltem, így több mint harminc magyar 
bajnoki címet szereztem. 

- 2020-ban lesz a 32. nyári olimpia, 
Tokióban. Hogyan gondolsz vissza a Te 
olimpiai szereplésedre?

- Az 1968–ban, Mexikóban megrende-
zett olimpia eseményei, amikor 18 éves 
voltam, nagy hatással voltak rám. Akkor 

döntöttem el, hogy én is ott akarok lenni a 
következőn, és így is lett. Az 1972. augusz-
tus 26 – szeptember 11. között München-
ben lezajló, életem első olimpiájára napi 
három edzéssel készültem. A nemzetközi 
túszdráma ellenére, emlékezetes volt szá-
momra. Ötpróbában 4419 ponttal nyol-
cadik lettem, távolugrásban 639 centimé-
terrel, országos csúccsal tízedik. Őszintén 
bevallom, az 1976-os montreali olimpiá-
ra lelkileg nem voltam felkészülve, nem is 
akartam kimenni. Elmondhatom, az olim-
piai játékok már önmagában is hatalmas 
élményt nyújtottak, és életre szóló barátsá-
gokat is kötöttem. 

- Az Európa-bajnokságok sikeresebbek 
voltak?

- Mivel akkoriban még nem volt világ-
bajnokság atlétikában, ezért az Európa-
bajnokságokat négyévente rendezték meg. 
És igen, sikeresebbek voltak: az első EB 
szereplésem 1971-re esett, Helsinkiben a 
4x100 méteres váltónk 5. lett. Egy évre rá, a 
rotterdami fedett pályás kontinensbajnok-
ságon, 60 méteres gátfutásban, a döntőben 
8.32 másodperccel ötödik lettem. A legsi-
keresebb és legeredményesebb évem 1974-
ben volt. A római EB-n távolugrásban, a 
két riválisom, a kelet-német Voelzke és a 
szovjet Alfejeva állt előttem a világranglis-
tán. A döntőben az első két ugrásom nem 
sikerült. A hatodik ugrásnál úgy éreztem, 
hogy jól fogtam el az ugrólécet, a talajra 
érés is sikerült, ekkor tudtam, hogy nagyot 
ugrottam, 665 centimétert. Azonban még 

hátra volt a két nagy rivális, de nem tud-
tak túlugrani, és így lettem magyar csúcs-
csal Európa-bajnok, másnap pedig ötpró-
bában hatodik. 

-  Tizenegy éve nyugdíjas vagy, mivel 
telnek napjaid?

- A családom körében boldogan telnek 
a hétköznapok. Férjem, Gresa Lajos 1976. 
január 17-én a budapesti Olimpiai Csar-
nokban fedett pályás versenyen, 60 méte-
ren 6.44 másodperccel világcsúcsot futott. 
Ráadásul huszonötször szerepelt a ma-
gyar válogatottban. Londonban ismerked-
tünk meg, és 1976-ban házasodtunk össze. 
1977-ben megszületett Ilona lányunk, aki 
jelenleg angoltanárnőként dolgozik a Bár-
dos Lajos Általános Iskolában, munkakö-
zösség-vezető, és osztályfőnök. Unokánk, 
Bíró Beáta, a Radnóti Miklós Gimnázium 
egyik kiváló tanulója. Dolgoztam edző-
ként is, de igazán az oktató-nevelő mun-
ka állt közel hozzám. Hat évig a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnáziumban, utána 
három évig Újpesten, a Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázium test-
nevelő tanárnőjeként dolgoztam, ahol te is 
ott tanítottál, velem együtt. Innen mentem 
nyugdíjba. A versenyzést 1980-ban befe-
jeztem. Gazdag élményt adott a sportpá-
lyafutásom, várom az olimpiát, és bízom a 
magyar sportolók jó szereplésében.

Solymosi László
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A Magyar Válogatott “A” csapata (balról-jobbra: 
Czeglédi Dorka, Volentics Anna, Molnár Kendra) a dobogó tetején 

a serdülő verseny győzteseként

Volentics Anna a serdülő egyéni leány győztese a dobogó tetején

KÉZILABDA

- Közel tíz országból – köz-
tük Romániából, Szlovákiá-
ból, Franciaországból, Német-
országból – érkeztek sportolók 
Magyarországra, hogy meg-
mérettessék magukat ezen a 
versenyen – kezdte a tájékozta-
tást a VS Dunakeszi Asztalite-
nisz Szakosztály vezetője. Lind-
ner Ádám elmondta: - Az U11, 
U13 és serdülő kategóriákban 
avattak bajnokot. A nemzetkö-
zi seregszemlén Volentics Anna 
mellett Dunakesziről több fia-
tal asztaliteniszezői is elindult 
a rangos versenyen. Oroszki Pé-
ter serdülőben állt asztalhoz és 
egyéniben a legjobb 4 közé ju-
tásért vívott mérkőzésen esett 
ki, Szlivka Norbert, aki szintén 
a serdülő korosztályban indult, 
de sajnos ő nem jutott fel a fő-
táblára. Lovas Csongor az U13-
ban csoport másodikként fel-
jutott a főtáblára és ott még egy 

nyert mérkőzés után esett ki a 
legjobb 8 közé jutásért. Lind-
ner Zétény pedig a legkisebbek 
között, az U11-ben képvisel-
te a VSD színeit, miután meg-
nyerte csoportját és feljutott a 
főtáblára, ahol  francia ellen-
felével szemben maradt alul – 
sorolta a fiatalok eredménye-
it Lindner Ádám, aki e lap ha-
sábjain keresztül is gratulált a 
VSD fiatal asztaliteniszezői-
nek, akik a rangos nemzetkö-
zi mezőnyben is megmutatták, 
hogy helyt tudnak állni és fel-
veszik a versenyt más ország 
tehetségeivel!

- A VSD Asztalitenisz Szak-
osztálya nevében mindenkinek 
békés, boldog, egészségben és 
sikerekben gazdag újévet kívá-
nok – jókívánsággal zárta nyi-
latkozatát a kiváló sportvezető. 

 
B. Szentmártoni 

A továbbiakban elma-
radtak a pontszer-
zések, részben a sé-
rülés és az ellenfelek 

nagyobb rutinja döntött. Prob-
lémát jelent a csapatnak, hogy 
a hazai mérkőzéseiket nem a 
saját otthonukban játszhatják, 
idegenben kell megmérkőzni-
ük, hiányoznak a hazai szur-
kolók biztatásai. A csapat házi 
gólkirálya Csuka Alexandra -, 
aki az NB II-es mezőny gólki-

rálya volt - most is a legerősebb 
góllövője a csapatnak 61 góllal, 
őt követi Török Petra 57 talá-
lattal. 

 A 12 fős mezőnyben a 11. he-
lyen állnak. A tavaszi szezonra 
erősítés segíthet, hogy az első 
év után bent maradjon a csa-
pat, ennek örülne mindenki.  
A tavaszi rajt február 8-án lesz 
Szegeden játszik a csapat. Sok 
sikert kívánunk!

(Solymosi)

- A hajrában nagyon fontos 
pontokat szereztünk és a 12-
es mezőnyben az őszt a 10. he-
lyen zártuk, elkerüljük a ki-
eső zónát – mondta az edző. - 
Nem dőlhetünk hátra – foly-
tatta -, nagyon sok munka 
vár ránk tavasszal.  A legtöbb 
70 gólt Elgohary Mohamed 
Ayman lőtte, őt követi Galbos 

Áron 51 góllal. A felkészülést 
január 6-án kezdtük el, célunk 
a bent maradás. Február 16-án 
Gödöllő csapatát fogadjuk, sze-
retnénk visszavágni a jelenleg 
harmadik helyen álló csapat-
nak – fogadkozott az edző.

 Sok sikert kívánunk!

(Solymosi)

remekül kezdte az új évet volentics anna, a városi se 
dunakeszi fiatal sportolója, aki a magyar válogatott 
tagjaként egyéniBen és csapatBan is megnyerte a 2020. 
január első hétvégéjén, Budapesten rendezett magyar 
újonc és serdülő nemzetközi asztalitenisz versenyt!

női felnőtt kézilaBda csapat, csuka andrásné edző ve-
zetésével a 2018-2019-es Bajnoki évBen az nB ii-Ben szere-
pelt, eredményes és jó játékuk után felkerültek a 2019-
2020-as BajnokságBan az nB i/B keleti csoportjáBa.  új 
kihívást jelentett a csapatnak az új légkör. az első két 
fordulóBan megilletődve játszottak, szeged és hajdú-
nánás ellen vesztesként vonultak le. a harmadik for-
dulóBan tempó csapata ellen jól tempózott a csapat, 
és megszerezte első két pontját. majd a második hazai 
mérkőzést is megnyerték Balmazújváros ellen. 

az nB ii északi csoportjáBan szereplő  vsd férfi kézilaB-
da csapat a Bajnokságot új edzővel, finfera maximili-
ánnal kezdte, akinek nem volt könnyű a feladata 

Nemzetközi verseny 
megnyerésével kezdte 

az új évet Volentics Anna
Szép tavaszt várnak a lányok

A férfiak célja az NB II-es 
bent maradás megőrzése
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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

Üzletünkbe szakmáját szerető 
virágkötő munkatársat keresünk 4 órás 

munkakörbe. Érdeklődni az üzlet telefonszámán lehet!


