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Tuzson Bence: A védekezés első szakasza lezárult, a kormány járványügyi 
védekezése sikeres volt, így tömeges járvány nem következett be

Tuzson Bence 
országgyűlési 

képviselő: 
A Budapest-

Dunakeszi 
kerékpárút 

építése mellett 
Gödön és 

Csomádon is 
bővül 

a kerékpárút 
hálózat

Biciklivel Budapestre
HAZÁNK ELSŐ VASÚTJA BUDAPEST ÉS VÁC KÖZÖTT KÖZLEKEDETT, ÉS ÚTKÖZBEN CSAK DUNAKESZIN ÁLLT MEG, AHOL 1897-BEN 
EMELTÉK AZ ÁLLOMÁSÉPÜLETET, EZÉRT IS KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY ÚJ SZAKASZBA LÉPETT ENNEK A CSODÁLATOS ÉPÜLET-
NEK, A NAGYÁLLOMÁSNAK A FELÚJÍTÁSA – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ. A POLITIKUS FELHÍVTA A FIGYELMET ARRA IS, HOGY TÉRSÉGÜNK TÖBB TELEPÜLÉSÉN, ÍGY DUNAKESZIN IS ÉPÜL, 
BŐVÜL A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT.

– Lezárult a koronavírus-járvány 
elleni védekezés első szakasza. Melyek 
lesznek a további prioritások az előt-
tünk álló időszakban?

– Ez az időszak is megmutatta, 
hogy összefogással születnek a legna-
gyobb eredmények, így ennek szelle-
mében kell dolgoznunk továbbra is, 
ami azért is lesz rendkívül fontos, 
mert újra kell indítani az életünket, 
újra kell indítanunk a gazdaságot. 
Ez az új feladat, új megoldásokat kí-
ván, ezért országgyűlési képviselő-
ként azt tekintem most az elsődleges 
feladatomnak, hogy az általam képvi-
selt településeken, így természetesen 
Dunakeszin is elkezdődjön egy közös 
gondolkodás és egy közös cselekvés 
a gazdaság újraindítása érdekében. 
A következő hónapok tevékenységét 
ez fogja meghatározni. Számomra a 
képviselői munka egyet jelent az álta-
lam képviselt emberek igényeivel. Eh-
hez sok-sok véleménycsere, beszélge-
tés szükséges, ezért is kezdem el a kö-
vetkező hetekben a kapcsolatfelvételt 
itt, helyben a gazdasági élet különbö-
ző szereplőivel. Fontos számomra a 
nézőpontjuk, gyakorlati tapasztala-
tuk. Most közös cselekvésre van szük-
ség, közös cselekvés pedig közös gon-
dolkodásból születhet.

– Hasonló célokat szolgál a most in-
duló nemzeti konzultáció is?

– Valójában igen, ugyanis a kormány 
véglegesítette, és témakörönként bemu-
tatta az új nemzeti konzultációs kérdő-
ívet, amelynek gyártása és postázása jú-
nius elején már el is kezdődött. Ennek 
kitöltésével az állampolgárok olyan, 
Magyarország jövőjét alapvetően meg-
határozó kérdésekben nyilváníthat-
nak véleményt, mint a koronavírus el-
leni védekezés, a gazdaság újraindítá-
sával kapcsolatos intézkedések, vagy az 
európai örökkötvényekről szóló terv. A 
kormány célja most is az, hogy egyetér-
tési pontokat hozzon létre a mindany-
nyiunk életét érintő kérdésekben. Ezért 
kíváncsian várjuk az állampolgárok vé-
leményét, és én jómagam is tisztelettel 
szeretnék megkérni minden dunakeszi 
lakost, hogy töltse ki és küldje vissza a 
kérdőíveket.

– Dunakeszin a fejlesztések a jár-
ványidőszakban sem álltak le. A helyi 
lakosság szempontjából mit tart a leg-
fontosabbnak az utóbbi hetek-hóna-
pok eredményeiből?

– Dunakeszin nagyon vártuk már a 
Nagyállomás épületének felújítását. Ez 
azért is különösen fontos számomra, 
mert a lakosság részéről az egyik leg-

gyakoribb kérdés, kérés volt – jogosan – 
az épület felújítása. Egykor hazánk első 
vasútja közlekedett itt, Budapest és Vác 
között, és a vonat a kezdetekben csak 
nálunk állt meg, ezen az állomáson, 
amelynek épületét több mint százhúsz 
évvel ezelőtt, 1897-ben emelték. Engem 
mindig is érdekelt és lenyűgözött a vas-
út története, világa, de a jövőben rejlő 
lehetőségek ennél talán még izgalma-
sabbak. Hiszen gondoljunk csak arra, 
hogy térségünkben hamarosan már az 
emeletes KISS motorvonatok közleked-
nek majd, amelyek abban is kötődnek 
városunkhoz, hogy nálunk készülnek, 
helyben, a Dunakeszi Járműjavítóban.

– Dunakeszin is egyre bővül a brin-
gások, vagyis a kerékpáros közlekedést 
előnyben részesítők tábora. Számítha-
tunk olyan fejlesztésekre is, amelyek az 
ő érdekeiket szolgálják?

– Nemcsak számíthatunk majd va-
lamikor a jövőben ilyen fejlesztések-
re, hanem az építkezések már folya-
matban vannak térségünk több telepü-
lésén is. Így nemcsak Dunakeszin, ha-
nem Gödön és Csomádon is épül, bővül 
a kerékpárút-hálózat. Ami persze azon 
túl is fontos, hogy a biciklizés egészsé-
ges és jó időtöltés, de a mindennapo-
kat is könnyebbé teheti ez a közlekedé-
si mód, emellett turisztikai jelentősége 
is kiemelhető. Budapest és Dunakeszi 
között több, mint öt kilométeres kerék-
párút épül uniós támogatással. Sőt, már 
megkezdődtek a munkálatok a Megyeri 
híd elkészülése óta várt kerékpárúton is. 
A bicikliút Budapest közigazgatási hatá-
rát elhagyva a 2-es számú főúttal nagy-
jából párhuzamosan halad majd, s eléri 
a Pallag utcát. Az átvezetést követően 
pedig innen eljuthatunk a Dunakeszin 
már meglévő, Folyam utcai úthoz. Du-
nakeszi az a város, amely folyamatosan 
fejlődni képes. Jól tudunk haladni a fej-
lesztésekkel, hiszen mindannyian egyet 
akarunk, közös a cél, közös a cselekvés.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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- Képviselőként húsz éve kerültem be 
a városi önkormányzatba, s az eltelt 
két évtizedben legtöbbet azt hallot-
tam a régi dunakesziektől, hogy a vá-
rosnak nagy szüksége van egy uszo-
dára, és sok éves igényük a település 
ikonikus épületének, a MÁV Nagy-
állomás épületének a felújítása. Az 
uszodát három éve megnyitottuk. 
Dunakeszi egyik szimbólumaként 
is ismert, a felújítás alatt álló vasúti 
állomás épületéről is lekerült az áll-
vány, kívül már látszik megszépült 
arculata – mondta május 29-én, pén-
tek délelőtt Dióssi Csaba polgármes-
ter, aki megtekintette a felújítást. 

A dunakeszi emberek büszke-
ségével idézte fel, hogy a hazánk-
ban elsőként a Budapest-Vác között 
1846 nyarán megnyitott vasútvo-
nal egyetlen megállója Dunakeszin 
volt.  Az Osztrák-Magyar Monar-
chiában elterjedt építészeti stílus-
ban épített dunakeszi vasútállomás 
épületét 1898-ban adták át a nagykö-
zönségnek – hallhattuk a polgármes-
tertől, aki beszámolt arról is, hogy a 
megszépülő épület alsó szintjén mű-
ködik majd a MÁV jegypénztár és a 
váróterem, míg az első emeleten, és 
a patinás épülethez kapcsolódó mo-
dern épületben a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Dunakeszi Járási Hi-
vatalának Kormányablaka fogadja 
majd az ügyfeleket.

Az állami beruházásban megva-
lósuló fejlesztés és a bővítés terve-

it a városi önkormányzat készítet-
te el – ismertette Dióssi Csaba, aki 
elmondta: az épület felújításáért és 
a Dunakeszin létesülő kormányab-
lak felépítéséért rendkívül sokat lob-
bizott – előbb országgyűlési képvi-
selőként, majd polgármesterként -  
Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lővel összefogva.  

Kiss Imre, a generálkivitelező 
Trend Építő Zrt. projektfelelőse la-
punk érdeklődésére elmondta, hogy 
az épület homlokzatának alsószintje 
is elnyeri egy héten belül végleges ar-
culatát. Érdekességként hozzátette: 
a patinás épülethez épített modern 

megjelenésű kormányablak tört fe-
hér színt kap. A szakember a régmúlt 
kiváló gyártási technológiájára és az 
anyag minőségére utalva elmondta, 
a „történelmi téglák” megmaradtak, 
de a nyílászárókat mind kicserélték, 
hangszigetelt ablakokat építettek be. 
Az emeletre lépcsőn és lifttel lehet 
majd feljutni. Az aluljárót lefedték, s 
megújul az épület környezetének tér-
kövezete is – tájékoztatott Kiss Imre, 
aki szerint nagy szakmai kihívás volt 
a 122 éves épület átalakítása, de ezút-
tal is sikeresen helytálltak.

Vetési Imre  
Fotó: KesziPress

A helyi 
operatív törzs 
tanácskozása: 
Dr. Molnár 
György jegyző 
(balról), 
Dióssi Csaba 
polgármester, 
dr. Tuzson Bence 
országgyűlési 
képviselő

Dióssi Csaba 
polgármester: 
Az épület 
felújításával és 
a Kormányablak 
építésével a város 
több éves igénye 
teljesült

Megszépül, és új funkcióval 
bővül Dunakeszi ikonikus épülete
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A LAKOSSÁG KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES KÉRÉSE TELJESÜL HÓNAPOKON BELÜL A 122 
ÉVES MÁV NAGYÁLLOMÁS IKONIKUS ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁVAL, AMELY A MEGSZÉPÜLŐ ARCULAT MELLETT 
ÚJ FUNKCIÓVAL, A KORMÁNYABLAK HOZZÁÉPÍTÉSÉVEL BŐVÜL. A KIVITELEZŐ MÁJUS 28-ÁN LEBONTOTTA AZ 
ÁLLVÁNYOKAT ÉS A VÉDŐHÁLÓT, MELYNEK EREDMÉNYEKÉNT A MONARCHIA KORI ÉPÜLET FELSŐ RÉSZE MÁR 
RÉGI SZÉPSÉGÉBEN TÁRULKOZIK ELÉNK. A TAVALY JÚNIUSBAN ELKEZDETT FELÚJÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS ÁTADÁSÁT  
SZEPTEMBERRE ÍGÉRIK. 

Szeptemberre teljesen megújul az állomás épülete, 
és elkészül a Kormányablak is
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Szeptemberben nyit 
a 120 férőhelyes új óvoda

DUNAKESZIN AZ ORSZÁGOS ÁTLAG-
NÁL IS JÓVAL TÖBB GYERMEK SZÜ-
LETIK, AKIK BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI 
ELHELYEZÉSÉRŐL FOLYAMATOSAN 
GONDOSKODIK A VÁROSI ÖNKOR-
MÁNYZAT. AZ ÖTVENEZRES AGG-
LOMERÁCIÓS TELEPÜLÉS ÚJ VÁ-
ROSNEGYEDÉBEN, ALAGLIGETEN A 
TAVALY ÁTADOTT BÖLCSŐDE UTÁN 
SZEPTEMBERBEN NYITJA KI KAPU-
IT A 120 GYERMEK FOGADÁSÁRA 
ALKALMAS ÓVODA. 

A május eleji bejárás alkalmával a 
négy csoportos, két nagyobb és egy 
kisebb részre osztható tornaterem-

mel, közösségi térrel ellátott, rendkívül 
igényesen megépített új létesítményről el-
ismeréssel nyilatkozott a város polgármes-
tere. Dióssi Csaba elmondta, hogy az ön-
kormányzat tevékenységében az utóbbi 
egy évtizedben az egyik legfontosabb cél 
az volt, hogy a Dunakeszin örvendetesen 
nagy létszámban született gyermekek szá-
mára megteremtsék az optimális bölcsődei 
és óvodai férőhelyeket. 

– Ezzel az új létesítménnyel ezen a terü-
leten is utolérte magát Dunakeszi – mond-
ta elégedetten a polgármester, aki köszöne-
tet mondott az előkészítésben, a szakmai 
koncepció kialakításában aktív szerepet 
vállaló Dunakeszi Óvodai és Humán Szol-
gáltató és Könyvtár igazgatójának és az 
óvodai szakmai igazgatójának, valamint a 
kivitelező Trend Zrt. munkatársainak. 

– Ez a negyedik intézmény – a két böl-
csőbe és egy óvoda után -, amit az elmúlt 
tíz évben építettünk. Ma már az a célunk, 
hogy a bölcsődei és óvodai csoportok mi-
nél kisebb létszámmal működjenek, és az 
intézmény funkciójában is teljes mérték-
ben megfeleljen a szakmai, pedagógiai el-
várásoknak, hiszen nem mindegy, hogy 
bővítünk, átalakítunk egy régi, más funk-
ciót ellátó épületet vagy újat építünk – 
emelte ki Dióssi Csaba.

A polgármester elmondta, hogy az új lé-
tesítmény melletti területen hamarosan 
felépítenek egy újabb bölcsődét és egy má-
sik óvodát is. 

– A fejlesztések előkészítése, tervezé-
se javában tart, melyek átadása után büsz-
kén mondhatjuk, hogy Dunakeszin a böl-
csődei és óvodai ellátás megfelel a 21. szá-
zad igényeinek, kihívásainak – tette hozzá 
Dióssi Csaba, aki elmondta: a szeptem-
berben megnyíló óvoda több százmilliós 

pénzügyi forrását állami támogatásból és 
az önkormányzat önrészéből biztosították, 
közel azonos arányban.

Szabóné Ónodi Valéria, a Dunakeszi 
Óvodai és Humán Szolgáltató és Könyvtár 
igazgatójától megtudhattuk; az óvodába el-
sősorban a körzetben élő gyerekeket vették 
fel, de lehetőségük volt arra is, hogy a vá-
ros más óvodájából érkező óvodapedagó-
gust kövessék az odajáró gyerekek is. Azt is 
elmondta, hogy a városban meghonosított 
nevelési, pedagógiai, módszertani kultú-
ra továbbadása, megőrzése érdekében más 
óvodákban dolgozó, tapasztalt óvónők fo-
gadják a gyerekeket, akik mellé várják az új 
óvodapedagógusok jelentkezését is. 

– A vidékiek számára szolgálati férőhe-
lyet biztosítunk, a végzős pedagógusuk pe-
dig pályakezdő támogatásban részesülnek 
– jelentette be a DÓHSZK igazgatója. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Az új óvodáról a májusi szemlén a polgármesterrel együtt elégedetten nyilatkoztak az óvodapedagógusok is
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„Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!” 
(Váci Mihály)

Az örök mérce

NÉMETH LÁSZLÓ HITVALLÁSA SZE-
RINT A PEDAGÓGUSOK LEGFON-
TOSABB FELADATA AZ, HOGY A 
TERMÉSZET LEGSZEBB NYERS GYÉ-
MÁNTJÁBÓL, A GYERMEKEKBŐL 
NAGY ODAFIGYELÉSSEL GYÖNYÖ-
RŰ SZÉP KRISTÁLYT CSISZOLJON 
ÉVEK ALATT. ÉS A PEDAGÓGUSOK 
MINDEZT MINDEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT MEGPRÓBÁLJÁK TELJESÍTE-
NI, CSERÉBE NEKIK SOKSZOR ELÉG 
A TISZTELET, A FIGYELEM, AMIT A 
HÉTKÖZNAPOKON KAPNAK. A TANÍ-
TÓK, TANÁROK ÉS NEVELŐK MUNKÁ-
JA UGYANIS NEMCSAK A GYÉMÁNT-
CSISZOLÓKÉHOZ HASONLÓ, HANEM 
OLYAN, MINT A KERTÉSZÉ. A RÁJUK 
BÍZOTT PALÁNTÁT A SZÜLŐK HOZ-
ZÁK MAGUKKAL, ÉS NEKIK NINCS 
MÁS DOLGUK, CSAK AZ, HOGY FEL-
NÖVESZTIK ÉS KITELJESÍTIK A PA-
LÁNTÁT. OLYKOR MEG, HA ERŐS A 
SZÉL, A FELNÖVEKVŐ HAJTÁST ŐT 
VÉDENDŐEN EGY KARÓHOZ KÖTI, 
HOGY DERÉKBA NE ROPPANJON.

Az elmúlt hónapokban 
ez eddig sosem látott 
erős széllel kellett szem-
benéznie a társadal-

munknak, Földünk lakóinak. A 
koronavírusjárvány és a vele szem-
beni védekezés egy olyan karóhoz 
kötötte az oktatást, a pedagógu-
sokat és magukat a gyermekeket, 
amelyet eddig nem ismert senki. És 
ha az igazat akarjuk bevallani, nem 
is volt rá felkészülve senki. A digi-
tális oktatás karójához. És ebben a 
számukra a kezdetekben még ide-
gen világban a pedagógusok tár-
sadalma megmutatta, nincs, és a 
gyermekek fejlesztése, oktatása ér-
dekében nem is lehet számukra le-
küzdhetetlen akadály. A közösségi 
oldalakon csoportok alakultak an-
nak érdekében, hogy minél maga-
sabb szinten tudják az online világ 
adta lehetőségek között tanítani a 
kis elsőst, a középiskolába készülő 
nyolcadikost vagy éppen az érettsé-
gire készülő diákot.

És megoldották… Volt, aki szin-
te rendszergazdává vált, volt, aki az 
otthoni eszközeiből egész kis stúdi-
ót fabrikált, hogy a kis alsósai leg-
alább filmen láthassák szeretett ta-
nítójukat, aki ezzel is jelezte, ott van 
velük minden pillanatban. És az or-
vosok, nővérek és egészségügyi dol-
gozók mellett a pedagógus társada-
lom is hőssé vált, bizonyítva, hogy 

minden tekintetben lehet rájuk szá-
mítani. Mindenféle technikai háttér 
nélkül megugrottak a tanítványaik-
kal együtt egy olyan akadályt, amire 
nem sokan lettek volna képesek. Ta-
lán egyszer a megbecsülésükben is 
érezhető lesz mindez.

Ugyanis a pedagógus lét nem csu-
pán munkát jelent, hanem szellemi-
séget és egész életre szóló elhivatott-
ságot. Az örök értékek továbbadása, 
vagy ha úgy tetszik átmenekítése a 
következő nemzedékekre a legszebb 
vállalások egyike, amit ember tehet. 
Rajtuk múlik a jövő, gyermekeink, 
unokáink jövője. Mert nekik adatott 

meg a gyermeki lélek kimunkálásá-
nak csodája. Ez a munka most min-
den eddiginél nagyobb kihívások elé 
állította őket, ezért gyümölcseire, si-
kereikre ma, a pedagógusnap alkal-
mából is különös tisztelettel tekint-
het a vírus okozta zűrzavarból ébre-
dő ország.

Hitem és meggyőződésem, hogy 
az iskola mindenkor értékteremtő 
és kultúrateremtő intézmény, amely 
nem elégedhet meg azzal, hogy szol-
gai módon, pusztán megrendelői 
igényeket teljesít. És ezt most napo-
kon, heteken, hónapokon át bizonyí-
tották is a pedagógusaink. Az elmúlt 
időszak bebizonyította, vajon miért 
is jelentenek sokunk számára örökös 
mércét, soha nem halványuló példa-
képet jelentenek ők. Hát becsüljük is 
meg őket eszerint…

B. Molnár László
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2020. MÁJUS 12-ÉN BEMUTATTA A KÉT ÚJ KÖZÉPISKOLA EDDIG ELKÉSZÜLT KONCEPCIÓTERVEIT AZ INCORSO KFT. 
MÉRNÖK CSAPATA. A MEGHALLGATÁSON SZAKMÉRNÖKÖK ISMERTETTÉK A TERVEKET, ELHANGZOTT SOK FONTOS 
KÉRDÉS, MELYEKET MEG IS VÁLASZOLTAK.  ÉV VÉGÉRE LEHETNEK MEG A VÉGLEGES KIVITELI TERVEK, EZ UTÁN KÖ-
VETKEZIK A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA.

- Kivételes, történelmi jelentőségű 
lehetőség előtt áll városunk. Óriá-
si lehetőséget kaptunk, Dunakeszi 
történetében talán az eddigi legna-
gyobb ilyen jellegű fejlesztés, mely-
nek jelenleg az előkészítése folyik 
– hangsúlyozta Dióssi Csaba pol-
gármester. Az előkészítést követő-
en, várhatóan 2021-ben megtörté-
nik a kivitelező feltételes kiválasz-
tása. Ha megvan a beszerzés nyerte-
se és a végleges összeg, ezt követően 

kerül sor egy újabb kormánydöntés-
re. A tervek szerint 2023 szeptembe-
rében kezdődhet el a tanítás az új is-
kolákban.

A gimnázium és a szakgimnázium 
Dunakeszi északi határán, a Klap-
ka utcánál épülhet meg. A két új is-
kola közel 1500 diák oktatását látná 
el, 4 osztályos kéttannyelvű gimná-
zium, valamint informatikai, köz-
gazdász, gépész és elektronikai szak-
irányokat indító 5 évfolyamos szak-

gimnázium épülne. Az iskolákhoz 2 
saját tornacsarnok és 2 sportpályá-
ja, valamint egy új uszoda is épül-
ne. A két épület közötti részben he-
lyezkedne el a 450 fő részére kialakí-
tott étterem, amely akár városi ren-
dezvények megtartására is alkalmas 
lesz, valamint a konyha, az épület te-
tején pedig zöldfelület kerülne kiala-
kításra. Kötelező elem a teljes wifi le-
fedettség, továbbá az akadálymente-
sítés és a fedett kerékpártárolók is a 
tervek részét képezik. 

A komplexum autóval három 
irányból is megközelíthető lesz, első-
sorban egy újonnan megépülő észa-
ki összekötő útról, valamint a Klap-
ka és Sólyom utca felől. Kerékpárral 
és helyi tömegközlekedéssel szintén 
három irányból, illetve a Dunake-
szi Gyártelep vasútállomástól gyalo-
gosan 10 perc sétával is eljuthatunk 
majd az iskolákhoz. Az építkezés so-
rán a munkagépek a városon kívü-
li összekötő útról közelíthetik majd 
meg a területet, ugyanis a városon 
belüli megközelítést nem engedé-
lyeznék annak érdekében, hogy ne 
gátolják a forgalmat. 

A szakmérnökök bemutatták 
az új középiskolák terveit 
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TIZENEGYEZER NÉGYZETMÉTERES TERÜLETEN VALÓSULHAT MEG AZ ÚJ GIMNÁZIUMOKHOZ TERVEZETT ÚJ DUNAKESZI USZODA. PÁ-
LYAMÉRETE 25×33-AS LESZ, AZAZ BAJNOKI VÍZILABDA-MÉRKŐZÉSEKET IS RENDEZHETNEK BENNE. A TERVEK ALAPJÁN MUTATJUK A 
RÉSZLETEKET.

A tervezők úgy számolnak, hogy az 
új gimnáziumok területén építendő 
uszodát nem csak a diákok használ-

hatják majd, hanem a VSD sportolói és vé-
lelmezhetően a nagyközönség is. Magyarán 
ehhez szabják majd a nyitva tartást is. Fenn-
tartani nem a város, hanem a magyar állam 
képviseletében a Nemzeti Sportközpontok 
Zrt. fogja majd. De nézzük az új létesítmény 
paramétereit.
• A medence 25×33 méteres lesz. Ez alkal-
massá teszi bajnoki vízilabdameccsek meg-
rendezésére is. Ide tartozik, hogy 6 méteres-
nél magasabb lesz, ez is kell a pólóhoz.
• A másik fontos, ami kiolvasható az adatok-
ból, hogy keresztbe is kialakíthatók rajta pá-
lyák. A FINA (nemzetközi szövetség) előírá-
sai szerint egy pálya legalább 2,5 méter kell 
legyen, azaz edzéskor 12 pálya alakítható ki. 

A szabályos versenyeken jellemzően 9 pályát 
hoznak létre, de iskolai tömegversenyeken a 
12 pálya is működik. Ilyen elven működik 
egyébként a csillaghegyi Árpád uszoda is. A 
pontos besorolása: MSZ-04-209-3.
• Lesz benne egy gyermek medence, amely 
főleg az úszásoktatást szolgálhatja majd.
• Rekreációs célokat szolgáló jakuzzit és 
szaunapihenőteret is kap majd.
• Egyelőre nemek szerint szétosztott  öltö-
zőket és vizesblokk szerepel a dokumentu-
mokban, de a tervezők meghallgatásán fel-
merült, hogy koedukált, családi öltözőket 
alakítsanak ki. Ilyenek vannak a modern 
tömeguszodáknál. Az iskolai jelleg az előb-
bit, a közösségi használat az utóbbit támo-
gatná.
• A medence két oldalán lelátok lesznek 
– áll a tervdokumentációban – melyet a 

dunakeszipost.hu szemlézett. Ez praktiku-
san a karzatokat jelenti. Ez azt feltételezi, 
hogy főleg utánpótlás vagy/és alsóbb osztá-
lyú pólómeccseket tarthatnak majd itt.
• Uszodatértől leválasztott konditerem. 
Megfelelő tárolók.
• Igazgatáshoz szükséges helyiségek. Há-
rom iroda mosdóval, teakonyhával, raktár-
ral, egy pénztár.
A műszaki résznél a tervezők folyamatosan 
hangsúlyozzák a természetes világítás fon-
tosságát, de figyelniük kell az állandó 29 fo-
kos hőmérsékletre és a magas páratartalom 
miatt a szellőztetésre. Ezek főleg gépészeti, 
szerelési feladatok.
Mint arról már többször beszámoltunk az 
új duplagimnáziumos komplexumok a vá-
ros északi részéhez, a Klapka utca közelébe 
tervezik.

Vízilabda-mérkőzéseket is 
játszhatnak az új uszodában

Az épületeknek természetesen szi-
gorú tűz-és balesetvédelmi szabá-
lyoknak kell megfelelniük, emel-
lett a megújuló energiaforrásoknak 
25% felettinek kell lennie. Tágas, fé-
nyes közösségi terek, tetőablakok és 
sok zöldfelület biztosítaná a diákok 
megfelelő komfortérzetét. Az épít-
kezés során több mint 300 fát ültet-
nének, valamint a zaj és por felfogá-
sára az iskolák és a lakóövezet közé 
gyorsan növő fafajtákból 50 méter 
széles véderdősáv kerülne telepítés-
re, amelyet később tovább sűrítené-
nek. 

A középiskolák mellett, Magyar-
ország Kormánya támogatja, hogy 
Művészetek Háza is tervezésre ke-
rüljön városunkban, ami egy alap-
fokú művészeti iskola mellett 750 fé-
rőhelyes színház- és koncerttermet, 
tánc- és kamaratermet is magába 
foglal majd.

Ha ez a gigantikus volumenű be-
ruházás megvalósul és a két új kö-
zépiskolával együtt megépül a Mű-
vészetek Háza is, akkor együtt olyan 
nagymértékű állami támogatás ér-
kezik városunkba, mint a rendszer-
váltás óta összesen. Ezekkel a nagy 
beruházásokkal Dunakeszi a Duna-
kanyar meghatározó oktatási és kul-
turális színhelyévé válik.

Sziráki Helga
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körzeti képvi  selőink jelentik

A Báthory és Rákóczi út ke-
reszteződésébe kért gyalogos 
átkelőhely kialakítása miatt az 
állásfoglalás eredményéről ér-
deklődtem. Idén nem tervezik, 
kaptam válaszként. A testüle-
ti ülésen Erdész Zoltán alpol-
gármester urat kérdeztem, mi-

vel a kereszteződés a 6-os és 
10-es körzethatára, s utóbbi-
nak egyéni képviselője. Közös 
érdekünk a gyalogos átkelő-
hely kialakítása, mivel forgal-
mas, balesetveszélyes keresz-
teződésben kell áthaladniuk a 
Széchenyi Iskola tanulóinak és 
a környéken élőknek, akiknek 
többsége az idősebb korosz-
tályt képviseli. Az elképzelés-
sel egyetértett, támogatását 
ígérte a zebra megvalósításá-
ban. Az előzők érdekében sze-
mélyesen és írásban is a város 
első emberéhez fordultam. Az 

elmúlt 20 esztendőben halá-
los kimenetelű baleset, szám-
talan karambol történt, annak 
ellenére, hogy előjelző táblák, 
akkusztikus jelek s még két 
fekvőrendőr is felhívja a figyel-
met az útkereszteződésre.

- Tábor utca 23. előtti fedlap 
és keret cseréjét, majd az asz-
faltozást is elvégezték

- A Tábor utca 21. előtti hely-
reállítás továbbra sem történt 
meg, ezért ismét az osztály il-
letékeséhez fordultam 

- A Hunyadi utca 57. sarok-
ingatlan Rákóczi úti oldalán a 
macskatetemet többszöri in-
tézkedés eredményeként a 
Váci Zöldalapítvány elszállí-
totta

- A Görgey utca-Kálmán utca 
sarok ingatlan Kálmán utcai ol-
dalán lévő csapadékvíz elve-
zető árok mederlapozás kérel-
mére tájékoztattak. Egyelőre 
nincs aláírt szerződés, a kiala-
kult helyzetre való tekintettel 
a költségvetésünkben vissza-
fogott kiadási oldallal kell szá-
molni. Jelenleg csak a sürgős-
ségi hibaelhárítások megszün-
tetésével foglalkoznak

- A csatornafedél és keret 
cseréje késett a Hunyadi út 41. 
előtt, ezért a DMRV-hez for-
dultam. A határidőt hó végére 
módosította Galambos Máté 
műszaki előadó, melyet tartott 
a kivitelező

- Az Óvoda közben továb-
bi parkolóhelyek kialakítása, a 
körforgalom megépítése érde-
kében engedélyes tervdoku-
mentáció elkészítése megkez-
dődött. A tervező kiválasztása 
megtörtént, jelenleg a szerző-
déskötés szakaszában vannak. 
A készülő tervanyag az érin-
tett terület csapadékvíz elve-
zetésének megoldását is tar-
talmazza. Hó közepén az il-
letékeshez fordultam, aki je-
lezte, hogy még egy helyszíni 
bejárást tartanak, mivel a ter-
vező felé véglegesítik az el-
képzeléseket. A csapadékvíz a 
lejtés miatt a Kossuth Lajos út 

irányába történhet meg, míg a 
körforgalom szintén az út lej-
tése miatt úgy kerül kialakítás-
ra, hogy az esővíz két szikkasz-
tóban fog összegyűlni.

- József utca 18., és 27. lakói 
ingatlanjuk előtti díszfák, cser-
jék telepítése miatt kerestek 
meg 

- Zápolya utca 10. előtti jár-
daépítés munkálatainak újabb 
kérelmére értesítettek, hogy a 
kialakult helyzetre való tekin-
tettel az idén nem kerül sor a 
járdaépítésre. 

- Hársfa gallyazását kérte a 
Görgey utca 62 lakója. Másnap 
a főkertész asszony helyszí-
nelt, majd intézkedését ígérte 

- A Kálmán utca 42 előtt ki-
döntött telefonközponti al-
egység végleges helyreállítá-
sát kértem az Inviteltől. Június 
végéig teljesítik az elképzelést, 
a föld alá vinnék le az állomást 

- Kálvin u. - Fóti út sarok csa-
padékvíz elvezetés megoldá-
sának kérelmére a fentiekben 
olvasható hasonló informáci-
ót kaptam. Jelenleg nem tud-
ják, hogy mikor fogják a csapa-
dékvíz elvezetését megoldani

- Tábor utca elején lévő 30 
férőhelyes parkoló felújítása 
és a kért szemle eredményé-
ről érdeklődtem, egyben arról, 
hogy a jövőben mikorra várha-
tó a munkálatok elvégzése

- Tábor utca és Mátyás ki-
rály utca kereszteződésénél 
lévő bukkanót 6 cm-ről 4 cm-
re csökkentették, mivel a buk-
kanó nemcsak a környék lakó-
inak idegeit tette próbára, de 
az autók futóművét sem kímél-
te. A balesetveszély elkerülése 
érdekében a Tábor utca, óvoda 
oldalán egy oszlop kihelyezé-
sét kértem, hogy a száguldozó 
autók ne tudják a küszöb kike-
rülésével megelőzni a szabá-
lyosan közlekedő autóst.     

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

önkormányzati képviselő

Május a 6-os számú körzetben!  
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről.

Visszakerült eredeti helyére a 
szelektív hulladéksziget a Kiserdő 
utcai parkolónál. A létesítmény 
befogadóhelyén egy kis utcaöb-
löt is kialakítottak, hogy a lerakó 
kezelése ne akadályozza a forgal-
mat. A területet egy térfigyelő ka-
mera is figyeli, így remélhetőleg 
visszaszoríthatóak lesznek az il-
legális szemételhelyezések a jö-
vőben. Fontosnak tartom, hogy 
a körzet főbb útjaira további tér-
figyelő kamerákat helyezzünk ki, 
jelenleg a Liget utca és a Kiserdő 
utca tekintetében van bent kérvé-
nyem.

A Kiserdő utcai parkoló meg-
nyitása ellenére továbbra is 
gyakori, hogy a Katonadomb-
ra vagy a Dunához érkező autó-
sok a zöldterületekre parkolnak, 
lehetőleg minél közelebb a víz-
hez. A parkolót épp azért épí-
tettük, hogy mindenki kulturált 
körülmények között tudja meg-
közelíteni a folyót vagy a Kato-

nadombot. Eddig megfelelő par-
koló hiányában a közterület-fel-
ügyelet nem szankcionált, de 
most már elkezdte figyelmeztet-
ni a zöldterületen megálló autó-
sokat. Muszály változtatni a szo-
kásainkon, úgy gondolom, sen-
kinek sem okozhat túl nagy fá-
radtságot néhány perc séta a 
parkolótól a Duna-partra. Az ön-
kormányzat felvilágosítással és 
figyelemfelhívással is népszerű-
síti az új parkolót. 

A nyomvonal kialakításával 
folytatódott az állami beruházás-
ból megvalósuló Budapest-Du-
nakeszi kerékpárút építése. Öt ki-
lométeres szakaszon halad el a 
város határában, ahol az Auchan 
körforgalmi csomópontjánál ha-
lad majd át a 2-es főúton a Dunai 
oldalra és a Kopolya-part, majd a 
Vizeskertek és a Barátság úti la-
kótelep alatt elhaladva éri el a Ka-
tonadombot, ahol a park és a vá-
rosi strand között jut el a Liget ut-
cához, a már meglévő kerékpár-
úthoz. Az új kerékpárutat három 
méter szélesnek és három sávos-

nak (oda-vissza és előzősáv) épí-
tik. Az útpálya az év végéig elké-
szül, de a műszaki átadását és a 
forgalom előtti megnyitását csak 
a jövő év tavaszára ígéri az épí-
tő. Az építkezés miatt a Katona-
dombról a városi strandra való 
közlekedés nehézkessé vált. A 
Duna felé nézve állva jobb olda-
li átjárót le kellett zárni, ám a bal 
oldali átjárón való közlekedést az 
építkezés teljes ideje alatt biztosí-
tani lehet.

Folyamatosan szeretnénk fej-
leszteni a Katonadomb játszó-
terét, ennek kapcsán május hó-
napban a játszótér két trambu-
lin játszóeszközzel bővült. Úgy 
látom már az első napokban na-
gyon kedveltek lettek az új esz-
közök. A közelmúltban született 
önkormányzati testületi döntés 
szerint a Katonadomb rendez-
vényterületet a város a jövőben 
nem bocsájtja a vándorcirku-
szok rendelkezésére. A cirkuszo-
soknak a repülőtéren lesz lehe-
tőségük a kitelepülésre. A hó-
nap folyamán engedély nélküli 

fakivágások miatt kellett eljárni a 
Kiscsurgó utcában, ahol egy épít-
kezés kapcsán vágtak ki közterü-
leten elhelyezkedő fákat. Felhí-
vom mindenki figyelmét, hogy 
a fakivágás jegyzői engedélyhez 
kötött tevékenység, a fapótlásról 
pedig az engedély birtokában is 
gondoskodni kell. 

A kijárási korlátozás eltörlésével 
lehetőségem nyílt három baba-
köszöntő csomag kézbesítésére.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Kezdje mindenki egyenlő 
esélyekkel a tanévet!

IDÉN IS MEGHIRDETJÜK AZ ÉVEK ÓTA SIKERES ISKOLADOBOZ ADOMÁNYGYŰJTÉSI AKCIÓT, KÉ-
REM, CSATLAKOZZANAK HOZZÁ MINÉL TÖBBEN! 

A program 2014-ben látott napvilágot és 
eltökélt célja, hogy a karácsonyi aján-
dékdoboz-akció mintájára segítsük a 

rászoruló gyermekeket egy iskolakezdő-cso-
maggal, hogy mindenki egyforma esélyekkel 
indulhasson a tanévben. Az előző években na-
gyon sokan csatlakoztak a jótékonysági akció-
hoz, számos felajánlás érkezett, sőt mi több, so-
kan saját készítésű dolgokkal támogatták a hát-
rányos helyzetű családokat.

A 2020/21-as évre szervezett iskolakezdési 
adománydoboz-akció keretein belül az alábbi 
eszközök a legszükségesebbek:
• iskolatáska
• tolltartó
• tollak, színes ceruza, ceruza,
• felső tagozatosoknak füzet,
• torna felszerelés, tornazsák
• tempera, vízfesték, gyurma,
• radír, vonalzó, körző,

• csomagolópapír füzethez, könyvekhez,
• olló, színes papír, rajzlap, írólap,
• leckefüzet, szótárfüzet

Természetesen ezeken kívül minden olyan 
dolgot szívesen fogadunk, amelyre bármilyen 
formában szüksége lehet a diákoknak.

Az adományokat a DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársa közremű-
ködésével juttatjuk el a támogatandó családok 
részére. Az adományokat augusztus 14-ig vár-
juk annak érdekében, hogy azokat időben meg-
kaphassák a diákok.

A felajánlásokat a DÓHSZK Család és Gyer-
mekjóléti Központban (Bajcsy-Zsilinszky utca 
32.) fogadjuk. Ezúton kérek mindenkit, hogy 
csatlakozzon a közösségi együttműködéshez, 
ezzel is segítve a gyermekeket! Minden támo-
gatást köszönünk!

Szabó József 
önkormányzati képviselő

Május 29-én mutatta a Sportbusz Kft. 
azt a három autóbuszt, melyek júni-
us 1-től kezdődően a város 3-as számú 

helyi autóbuszjárat vonalán szolgálja ki az utazó-
közönséget. A dunakeszipost.hu értesülései sze-
rint a klímával felszerelt használt autóbuszokon 
három ajtókerült kiépítésre. Az első és második 
ajtónál is van a babakocsikat és a mozgáskorláto-
zottakat segítő rámpa. Az Önkormányzat június 
15-től egy teljesen új koncepció, ún. csillagpontos 
tömegközlekedés bevezetését tervezi, amelynek 
részleteiről és menetrendjéről a város honlapján, 
a www.dunakeszi.hu oldalon tájékozódhatnak. 

A buszközlekedés továbbra is ingyenes Du-
nakeszin.

Újra közlekedik 
a 3-as számú 
helyi buszjárat

JÚNIUS 1-TŐL KEZDŐDŐEN ÚJRA KÖZLEKEDIK 
A 3-AS SZÁMÚ HELYI BUSZJÁRAT A VÁROS-
BAN. ÍGY A HÉTVÉGI ÉS AZ ÉJSZAKAI JÁRATOK 
KIVÉTELÉVEL A MENETREND A MEGSZOKOTT 
MÓDON ÜZEMEL.
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körzeti képvi  selőink jelentik

Lassan kezdünk visszazökkeni a régi 
életünkbe. Az elmúlt májusi hóna-
punk is sűrű volt. Az Alagimajori úton 
lévő 90° kanyarban ismét kijavították 
a sorompót, valamint új elő jelző táb-
lákat felépítettek Fótliget irányából. 

Sajnos több társasháznál felme-
rült az a probléma, hogy a kommuná-
lis hulladék konténereket folyamato-
san a közterületen tárolják, ami sza-
bálytalan. Sajnos már csak pár kör-
forgalom van a lakóparkokban, ami 
még megőrizte az eredeti funkció-
ját és nem lett lebetonozva. Vigyáz-
zunk rá és tiszteljük azokat, akik gon-
dozzák ezeket az utolsó zöld területe-
ket. A városi zöld program keretében 
a mi körzetünkben is kihelyezésre ke-
rültek a fecskék számára sárdagasztó 
edények. 

Volt lehetőségem ott lenni az új vá-
rosi középiskolák terveit elkészítő cég 
bemutatóján. Fantasztikus fejlődés 
lehetősége előtt áll a városi közokta-
tás. Ehhez kapcsolódóan találkoztam 
és konzultáltam Rétfalvi-Kurucz Ale-

xandrával, konyha technológussal és 
Nagy Attilával önkormányzati kép-
viselővel, a város közétkeztetési ta-
nácsnokával, az iskolai közétkeztetés 
megújításának lehetőségeiről. 

Sajnos van olyan lakótársunk a Fe-
nyő lakóparkban, aki nem törődve 
az érvényes kormányrendelettel és a 
városi jogszabályokkal az üres telkét 
szögesdróttal kerítette körbe, mintha 
a gettóban élnénk. Ez igy baleset és 
életveszélyes, ezért a hivatal eljárást 
indított a szabálysértő ellen. 

Szeretném megkérni minden ked-
ves lakótársunkat, akik a Téli Pályára 
vagy a repülőtérre járnak ki pihenni, 
hogy legyenek szívesek körültekin-
tően közlekedni mivel ezek a helyszí-
nek üzemi területek, ott szigorú sza-
bályok vannak, amelyeket mindenki-
nek be kell tartania. 

A Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. munkatársai fertőtlenítettek 
a körzetünk játszótereit, igy már biz-
tonsággal használhatóak.

Bármilyen kéréssel keressenek bát-

ran az elérhetőségeimen. Telefo-
non: 06-20-429-1033, emailen a: du-
nakeszi@gmail.com címen. Vagy a 
Facebookon a: Dunakeszi 8.vk. Pethő 
Krisztián képviselő online fogadóóra 
címen.

Jó egészséget kívánok mindany-
nyiunknak!

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Tisztelt Lakótelep Szívében élő pol-
gárok! 

Lassan talán a véget ér az a rendkí-
vüli időszak, amely felborította min-
denki életét, s vissza próbálunk térni 
a mindennapi életünkhöz. Ezt az is bi-
zonyítja, hogy megsokasodtak ismét 
a megkeresések a körzet ügyes-bajos 
dolgaival kapcsolatban! A legtöbben a 
kutyapiszokkal, kutyatartási, sétáltatási 
gondokkal kapcsolatban írtak, hívtak. 
Folyamatban van az új kutyafuttató ki-
alakítása, melynek elkészülte után, re-
ményeim szerint minden igényt kielé-
gítő lehetőséget kapnak kutyás lakó-
társaink a kedvenceik részére is!

Amint ez használatba kerül, javasol-
ni fogom a tiltott részek szigorú ellen-
őrzését, hogy a cél, amiért létrehozzuk 
ezt a területet, megvalósuljon, s békés 

egymás mellett élés legyen kutyások 
és nem kutyások között!

Érkeznek kérések padok, szemét-
gyűjtő edények kihelyezésére is, eze-
ket folyamatosan egyeztetem az il-
letékesekkel. A nagy öröm és büsz-
keség remélem minden itt élő szá-
mára a gyönyörű, zöldülő, szépülő 
Kőrösi park, amely még nincs teljesen 
készen, de már így is sok kellemes pil-
lanatot szerezhet számunkra!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-job-
bá tehetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@duna-
keszi.hu címen, telefonon a 0627 542-
805 vagy a 06-70-337-16-06 számon 
hétköznap 8-19 óra közt számon, le-
vélben a Garas utca 4. szám alatt, s ter-
mészetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

A Lakótelep Szíve
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körzeti képvi  selőink jelentik

Lassan lecsengenek a korona-
vírus okozta korlátozások, ne-
hézségek. Először is, szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki 
a hatósági karantén alatt állók-
nak, illetve az idősebb korosz-
tálynak, rászorulóknak segí-
tett ebben a nehéz helyzetben. 
Senkinek, nem volt könnyű, de 
megmutattuk, hogy összefo-
gással úrrá tudunk lenni ezen 
az időszakon is.

A korlátozások idején jóma-
gam is több idős lakótársam-
nak vásároltam be, váltottam 
ki a gyógyszereit, és segítet-
tem, amiben tudtam. Egyház-
ügyi tanácsnokként felvettem 
az egyházközösségek vezető-
ivel a kapcsolatot, felmértük, 
kinek lehet szüksége segítség-
re, és megszerveztük a segít-
ségnyújtást. Összegyűjtöttük 
a misék, istentiszteletek online 
közvetítéseinek elérhetősége-

it, és több fórumon közzé tet-
tük azokat. Köszönöm minden-
kinek, aki ebben segítségem-
re volt!

A beruházások, ha néha korlá-
tozott mértékben is, de halad-
tak előre, ezekről szeretnék rö-
vid tájékoztatást adni.

Új Fő úti parkolók alakítunk ki

A Fő út – Bazsanth Vince utca 
sarkán lévő parkoló kialakításá-
nál a kivitelező a terepmunka 
után a térkövezést végzi, és ha-
marosan egy rendezett parkoló 
szolgálja majd a Polgármeste-
ri Hivatalba, illetve környékére 
érkező ügyfeleket, vendégeket. 

Krisztus Király Katolikus 
Iskola tornacsarnoka

Látványos szakaszába érke-
zett a katolikus iskola torna-

csarnokának építése, várható-
an ősszel el is készül, és a di-
ákok birtokba vehetik. A régi 
épület nagy része még koráb-
ban felújításra került, a mara-
dék részen pedig most helyez-
ték be az új nyílászárókat.

Béke úti játszótér árnyékoló

A karantén idején készült el a 
Béke téri játszótér árnyékolója, 
azonban a lezárások miatt ezt 
nem tudták egyből birtokba 
venni a gyerekek. Most, hogy 
a játszótereket újra megnyitot-
tuk, végre élvezhetik a kicsik az 
árnyékos homokozót.

Megtalálnak az interneten is

Arra bíztatom Önöket, 
hogy keressék fel oldala-
mat a Facebookon is, ahol 
folyamatos, naprakész in-

formációkkal igyekszem 
szolgálni a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken:

Email: 
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Kedves Lakótársaim!

Május 25-től fokozatosan újra 
nyitott az ország gazdasága, így 
Dunakeszin is beindult az élet, 
szem előtt tartva, hogy a járvány 
nem múlt el, csak lassult a terje-
dése.  A családok felnőtt tagjai 
egy részének megszűnt otthon 
végzett, home office munkája s 
újra a megszokott formában vé-
gezhetik feladataikat. Megnyi-
tottak a bölcsődék és az óvodák, 
az iskolások azonban továbbra is 
otthon, online folytathatják a ta-
nulást. Ismereteim szerint a böl-
csődei-óvodai intézményekben 
fokozatosan nő a gyermekek szá-

ma. A szülők kezdetben óvatosan 
kezelik a lehetőséget, míg a gye-
rekek már nagyon várják a kö-
zösség nyújtotta lehetőségeket, 
a barátokkal, a gondozókkal, az 
óvó nénikkel és az összes ott dol-
gozókkal való találkozást. Az in-
tézményekben fokozottan figyel-
nek az elvárt egészségügyi intéz-
kedések betartatására. Az orvo-
si rendelés is beindult telefonon 
történő időpont egyeztetéssel. 
Az üzletek nyitva tartása is visz-
szaállt. Tapasztalataim szerint a 
dunakeszi lakosok többsége fe-
gyelmezett és betartja az előírt 
maszk viselését a kijelölt helye-
ken. Köszönet érte! Megnőtt a 
forgalom az utakon, a tömegköz-
lekedésben. A jó idő beálltával a 
kerékpárral közlekedők száma is 
megnőtt és az iskola végével a 
gyerekek is kirajzanak, figyeljünk 
oda rájuk!

Két, közvetlen környezetünket 
érintő hír, hogy június hónap kö-
zepéig kitisztítják a Madách Imre 
utcai esővíz elvezető aknákat és a 
parkolási helyzet javítása érdeké-
ben áthelyezésre kerül a megáll-
ni tilos tábla a Dr. Füzi József ut-
cában, valamint javasoltam for-
galomtechnikai tükör felszerelé-
sét a Tábor utca – Mátyás király 
utca kereszteződésében a délke-
leti sarokra.

Szintén javasoltam a Tábor ut-
cai forgalomlassító küszöb (fek-
vőrendőr) mellé két oszlop kihe-
lyezését, mivel az autósok sze-
retik kikerülni az úttesten kívü-
li területen a bukkanót, melyet 
egyébként már kicseréltek ala-
csonyabbra s így nem zökken 
olyan nagyot az autó, ha áthajt 
rajta. 

Az elmúlt időszakban ünne-
peltük legféltettebb kincsün-

ket, gyermekeinket. Idén ez is 
rendhagyó módon, csupán csa-
ládi program keretében valósul-
hatott meg. Az korlátozások fel-
oldása után sokan keresték fel 
nagyszüleiket, voltak akik kirán-
dulással vagy  otthoni mókázás-
sal köszöntötték csemetéjüket.  

De ne feledkezzünk meg peda-
gógusainkról sem, akik ebben az 
időszakban maximálisan segítet-
ték a rájuk bízott gyermekek ok-
tatását, fejlesztését. Pedagógus-
nap alkalmából én is nagy tiszte-
lettel  köszöntöm Őket Carl Wil-
liam Buehner szavaival ”  Lehet, 
hogy elfelejtik, mit mondtál ne-
kik, de soha nem fogják elfelej-
teni, hogy hogyan érezték magu-
kat szavaidtól.”

Üdvözlettel:

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Lassan lecsengeni látszik a jár-
ványhelyzet, mely mindannyi-
unk számára meghatározta az 
elmúlt hónapokat. Ezzel együtt 
újra egyre több megkeresés ér-
kezik hozzám a körzetben la-
kóktól a problémákról, vala-
mint több korábbi, a veszély-
helyzet miatt „felfüggesztett” 
ügyekben újra tudtam kezdeni 
az ügyintézést.

Megkeresésemre az illetéke-
sen megvizsgálták, hogy indo-
kolt-e elsőbbségadás kötele-
ző tábla kihelyezése a Barátság 
útja 3. szám előtt, a Fő út felé 
eső parkoló torkolatába a Kraj-
cár utca felé, mert azon a hely-
színen legalábbis félreérthető 
a közlekedési helyzet. Kezde-
ményezésemet megalapozott-
nak találták és annak érdeké-
ben, hogy teljesen egyértelmű 
legyen a közlekedési szituáció, 
kihelyezték a táblát.

Miután átadták a parkolót a 
Kiserdő utca Duna felőli végén, 
kérésemre foglalkozni kezdett 
az önkormányzat az Újszőlő ut-
cai homokdomb problémájá-
val, arra is tekintettel, hogy a 
közeledő nyár miatt újra egy-
re többeket zavar majd, hogy 
nem tudják kinyitni az ablakot, 
mert egy kisebb fuvallat hatá-
sára is elárasztja a homok a la-
kásokat. Kérésemmel a lakos-
ságszolgálati osztály foglalko-
zik, ahonnan azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy a közterület-fel-
ügyelet adatgyűjtést végez, 
majd végre várható, hogy el-
szállítsák a sokakat zavaró ho-
mokot. Időközben az Újsző-
lő utcában élők képviselőinek 
jeleztem, hogy megoldást ke-
resek arra, hogy többet ne le-
hessen az adott helyszínen – 
se – újabb adag homokot elhe-
lyezni, hisz több lakossági be-
számoló szerint már a mostani 
domb is második alkalommal 
kerül a helyszínre.

A Barátság útja 32-34-es tár-
sasháztól is megkeresést kap-
tam a közterületi parkolók 
fenntartása, kezelése ügyében, 
valamint egy fekvőrendőr ki-
helyezésének igényét is tolmá-
csolták felém – ezen ügyekkel 
kapcsolatban azonban még to-
vábbi egyeztetésekre van szük-
ség.

Én is csupán a sajtóból érte-
sültem arról, hogy a lakótelepi 
piac helyzetének rendezésére 
milyen újabb lépéseket tett az 
önkormányzat, azonban továb-
bi tájékoztatást kértem az ügy-
ben és a legutóbbi testületi ülés 
napján (május 28-án) egyeztet-
tem a kérdésben a polgármes-
teri hivatal illetékeseivel. Tudni 
kell, hogy az ingatlan osztatlan 
közös tulajdon és bár mostan-
ra az önkormányzat a többsé-
gi tulajdonos, még mindig nem 
egyedüli, mely az osztatlan kö-
zös tulajdonok speciális jogi 
helyzetére tekintettel okoz ko-
moly nehézségeket. E kérdés-

ben az ügy haladásáról a leg-
inkább teljes körűen próbálok 
majd meg a rendelkezésemre 
álló felületeken beszámolni.

Továbbra is azt kérem, hogy a 
járványhelyzet vége felé mind-
annyian tartsunk ki és a lehe-
tőségek szerint óvjuk, védjük 
egymást a betegségtől.

Elérhetőségeimen tovább-
ra is várom megkereséseiket. 
Közvetlen telefonszámom: 06-
70-379-92-11, elektronikus le-
vélcímem: zpvarga.dunakeszi@
gmail.com vagy varga.zoltan@
jobbik.hu. Elérhető vagyok a 
közösségi médiában, alábbi hi-
vatalos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, illet-
ve www.twitter.com/zpvarga. 
Postai levelet a 2120, Dunake-
szi, Kolozsvár utca 33/B. alatti 
irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, 
tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Kedves Lakótársaim!

Nyakunkon a nyár, ami egyet 
jelent azzal, hogy élvezzük a 
zöldövezetben élés előnye-
it, amelyek azonban időkö-
zönként feladatokat is jelen-
tenek. Lakossági megkere-
sést kaptam a Toldi lakópark-
ból, miszerint a IV. Béla utca 
és a Toldi utca sarkán nehéz-
kes a kikanyarodás a növek-
vő növények és a kilátást ta-
karó fák miatt. Azonnal je-
leztem a bejelentést a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft-nek, bízom benne, hogy 
minél hamarabb megmet-
szik a fákat a balesetmen-

tes közlekedés érdekében.  
A tóvárosi játszótéren több 
eszköz is javításra szorult, a 
meglazult, leesett deszkákat 
kicserélték a hajón, a „pörgő-
forgó” játék és a fészek hin-
ta is felújításra került. Sajnos 
sokszor látom, hogy az eszkö-
zöket a megengedettnél idő-
sebbek és egyszerre többen 
is használják, ami így idő előtt 
eltörik, leszakad. Kérem, hogy 
mindenki tartsa be a játszó-
eszközökre vonatkozó szabá-
lyokat.

Ezúton is kérem tisztelt la-
kótársaimat, hogy a közte-

rületet ne zárják el kövekkel, 
nagyobb sziklákkal, ugyanis 
a közlekedés szempontjából 
balesetveszélyes és szabály-
talan. Közterületen sziklák, 
kövek, oszlopok és egyéb tár-
gyak elhelyezéséhez a közte-
rület kezelőjének – azaz az ön-
kormányzatnak - a hozzájáru-
lása szükséges. Ennek hiányá-
ban a kihelyezővel szemben a 
Dunakeszi Közterület-felügye-
let jogosult intézkedni. Figyel-
jünk egymásra, környezetünk-
re, hogy egy pozitív, jó hangu-
latú körzetben élhessünk. 

E-mail: 
alpolgarmester@dunakeszi.

hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Üdvözlettel:
Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. válaszókerület 

képviselője
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Tóth Eszter városi főkertész tá-
jékoztatása szerint elkészült a 
futókör színes gumiburkola-

ta is. Előbb az alsó réteg terítésével 
végeztek a szakemberek, majd fel-
került a felső, színes réteg is. A fej-
lesztésnek köszönhetően a város 
egyik legvonzóbb sport- és szabad-
idő parkja jött létre a Barátság úti la-
kótelep szívében, amely a szomszé-
dos általános iskolához hasonlóan 
a világhírű tudós, a magyar őshazát 
kutató Kőrösi Csoma Sándor csodá-
latos életműve előtt tiszteleg azzal, 
hogy Kőrösi nevét vette fel.

VTSI
Fotó: KesziPress

A BARÁTSÁG LAKÓTELEP "SZÍVÉ-
BEN" ÉPÜLŐ KŐRÖSI PARKBAN 
ELKÉSZÜLT A FUTÓKÖR GUMIBUR-
KOLATA IS. A TAVALY ELKEZDETT 
FEJLESZTÉS LASSAN A BEFEJE-
ZÉSÉHEZ ÉRKEZIK, MELYNEK BI-
ZONYSÁGA A VÁROSI FŐKERTÉSZ 
LEGÚJABB TÁJÉKOZTATÁSA IS, 
AMELY A LEGFRISSEBB MUNKÁ-
LATOKRÓL SZÓL.

Sport- és 
szabadidő park 
a tízemeletes 
"árnyékában"

A fejlesztés során 
megvalósul a Buda-
pest–Székesdűlő sor 
autóbusz-megálló-

hely, valamint egy gyalogátke-
lőhely átépítése is a Váci úton.

A főváros peremén kezdő-
dött beruházás az egykori du-
nakeszi házgyár és a 2. számú 
főút között halad Dunakeszi 
irányába, melynek már látvá-
nyos utat nyitottak a munkagé-
pek.  A főúttal párhuzamosan 
haladó kerékpárút Dunakeszi 
déli határában, az első, a Pal-
lag utcai körforgalmi csomó-
pontnál fordul a dunai oldalra, 
ahol zöldmezős beruházásként 
épül tovább északi irányba. A 

„vizes kertek” mellett kanyar-
gó nyomvonal a lakótelep szé-
lénél, a Folyam utcánál fordul 
a város felé, hogy a lakóövezet 
mentén, majd a Katonadomb 
és dunai szabad strand között 
haladva elérje a Duna soron 
már hosszú évek óta kiépített 
EuroVelo6 kerékpárutat, me-
lyen egészen Szobig kerekez-
hetnek a sportolni vágyók. 

A tervek szerint a Katona-
dombnál lesz egy kerékpáros 
pihenő is. Értesülésünk szerint 
az új szakaszt várhatóan 2021 
tavaszán adják át a forgalom-
nak.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

MÁR SZÉPEN KEZD KIRAJZOLÓDNI A BUDAPEST ÉS DUNAKESZI KÖZÖTT ÉPÜLŐ EUROVELO6 KERÉKPÁRÚT NYOMVONALA. MINT LA-
PUNK KORÁBBAN HÍRT ADOTT RÓLA, A FEJLESZTÉS AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL, A NIF NEM-
ZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT. BERUHÁZÁSÁBAN, UNIÓS FORRÁSBÓL VALÓSUL MEG. A KIVITELEZÉST A PENTA ÁLTALÁNOS 
ÉPÍTŐIPARI KFT. VÉGZI KÖZEL NETTÓ 750 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN.

Már kirajzolódik az új kerékpárút nyomvonala 

Az EuroVelo6 több éve kiépített Duna-parti szakasza 
rendkívül kedvelt a sportolni vágyók körében 
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TISZTELT LAKÓTÁRSAIM! EZÚTON FOGLALOM ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELMÚLT, ILLETVE AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ IDŐSZAK 
FŐBB KÖRNYEZETVÉDELMI ESEMÉNYEIT:

Zöld hírek, aktualitások

1. Folyamatos a városi madárvé-
delmi program: Áprilistól fecskevé-
delmi programot indítottunk a vá-
rosban, a Magyar Madártani Egye-
sület iránymutatása alapján. Duna-
keszi számos területére sárgyűjtő 
platformokat helyeztünk ki, hogy a 
fecskék fészekrakását elősegítsük, 
emellett mesterséges fecskefészkeket 
is kihelyezünk. Kérjük minden lakó-
társunkat, hogy a sárgyűjtő edénye-

ket ne mozdítsák el, ne tegyék tönk-
re, hiszen a fecske egyik leghaszno-
sabb madarunk, és mindemellett vé-
dett is.

Májusban történt meg, hogy egy 
állami cég – egyébként indokolt – fa-
kivágást hajtott végre a Duna-par-
ti kutyás strandhoz közel, azonban 
nem voltak elég körültekintőek, és 
egy madárfészket is károsítottak. A 
fiókák életben maradtak, így mun-
katársaink beszállították őket az Ál-
latkertbe, ahol folyamatos figyelmet, 
megfelelő gondozást kapnak. Ezúton 
is felhívjuk a városunkban működő, 
vagy itt beruházást végrehajtó cégek 
figyelmét, hogy legyenek tekintettel 
a fészkelési időszakra. Itt nyomaté-
kosítjuk, hogy a védett madarak élő-
helyének védelme nemcsak emberi 
jóérzés kérdése, hanem törvényi kö-
telezettség is!

Szintén a Duna-parton, a madár-
barát tanösvénynél alakítunk ki har-
kályetető helyet: a balesetveszély 
vagy egyéb alapos indok miatt ki-
vágott korhadt, üreges fatönkökből 
alakítjuk ki a harkályetetőt, amelyet 
hamarosan ismeretterjesztő táblák-
kal is ellátunk a Madártani Egyesü-
lettel közösen.

2. Ősszel újra Köztisztasági Nap!
Sajnos a járványhelyzet miatt a ta-

vaszra tervezett Köztisztasági Na-
pot el kellett halasztanunk, azonban 
megvan az új időpont: 2020. szept-
ember 12-én megtartjuk. A Köztisz-
tasági Napok lassan tíz éves hagyo-
mánnyá válnak a városban, eddig 

több, mint 80 helyszínen takarítot-
tuk ki városunkat,  számos illegális 
lerakóhelyet számoltunk fel, az évek 
alatt több száz önkéntes segítségével. 
Idén is várjuk mindazokat, akik ten-
ni szeretnének a még zöldebb, tisz-
tább, egészségesebb Dunakesziért. 
Az eszközigény miatt fontos, hogy a 
jelentkezők előzetesen regisztrálja-
nak a rendezettvarosert@freemail.
hu e-mail címen. A rendezvény felhí-
vását a városi internetes felületeken 
is terjeszteni fogjuk, kérünk min-
denkit, hogy osszák meg ezt, jusson 
el minél több lakótársunkhoz.

3. Június 15-ig tart a „Zöldülő 
Dunakeszi” fotópályázat

Március óta rengeteg szép fotó ér-
kezett zöldülő városunkról, azonban 
egészen június 15-ig várjuk azon fo-
tós lakótársaink képeit, akik ked-
vet éreznek ahhoz, hogy alkotása-
ikat megosszák a szélesebb közön-
séggel is. A pályázat célja, hogy meg-
örökítsük a tavasz és a korai nyár 
pillanatait. Feltétel, hogy a fényké-
pek Dunakeszin készüljenek, leg-
alább 300 dpi felbontásúak legye-
nek. A pályaműveket továbbra is 
a rendezettvarosert@freemail.hu 
e-mail címünkre várjuk. (Részletek 
a város honlapján, a keresőbe írják 
be: Zöldülő Dunakeszi).

Tisztelettel: 
Nyíri Márton,

környezetvédelemért 
felelős

alpolgármester

A Duna-parti 
tanösvény 

a gyerekek 
kedvenc 

helye lett
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ANTSZ: kiváló a Duna víz minősége

IDÉN HARMADIK ÉVE, HOGY 
KIALAKÍTOTTUK A DUNA-PAR-
TI SZABAD STRANDOT, AMELY 
A DUNAKESZIEK EGYIK KED-
VENC SZABADIDŐS HELYSZÍ-
NÉVÉ VÁLT. A FEJLESZTÉSEK-
RŐL VALÓ DÖNTÉSKOR ÉVRŐL 
ÉVRE FIGYELEMBE VESSZÜK 
A LAKOSSÁGI IGÉNYEKET – 
MONDTA ERDÉSZ ZOLTÁN AL-
POLGÁRMESTER A STRAND-
IDÉNY KEZDETÉN A HELYI 
SAJTÓNAK ADOTT NYILATKO-
ZATÁBAN.

Újabb fejlesztésekkel megnyílt 
a dunai szabad strand

A korábbi fejlesztések ismertetése köz-
ben elmondta; konténer-büféket, 
strandröplabda pályát, Duna-parti 

állat- és növényvilágot bemutató tanösvényt 
alakított ki az önkormányzat. A kulturált ki-
kapcsolódás érdekében padok, kandelábere-
ket, ivó kutak és szalonnasütő került kihelye-
zésre. 

- Idén a strand és Katonadomb közötti terü-
letre mosdók épülnek, melyek majd nemcsak 
a helyieket, hanem a jövőre átadásra kerülő és 
itt haladó EuroVelo6 Budapest-Dunakeszi ke-
rékpárút közönségét is kiszolgálják. Az idei 
szezonnyitásra igyekeztünk a környezetet és 
a kiszolgáló szociális létesítményeket még igé-
nyesebbé formálni, öltőzőket, újabb ívó ku-
tat, padokat, szalonnasütőt építettünk, hogy 
minél jobban érezzék magukat a vízparton a 
dunakesziek. A családok, a felnőttek mellett a 
gyerekekre is gondoltunk, akiket két új tram-
bulinnal örvendeztettünk meg a Katonadom-
bon – sorolta az alpolgármester.

Erdész Zoltán örömmel jelentette be, hogy 
az ANTSZ kiválóra minősítette a Duna vizét, 

melynek eredményeként és a koronavírus jár-
vány enyhülése után hozott kormány határo-
zat alapján június elsején megnyitották a du-
nai szabad strandot.

- Mindkettő jó hír, de nem szabad megfe-
ledkeznünk, hogy továbbra is érvényben van-
nak a járványügyi szabályok. Be kell tartani az 
előírt távolságot és az egyéb előírásokat. Fon-
tosnak tartom hangsúlyozni, hogy mindenki 
vigyázzon, óvja a környezetet, ne szemetelje-
nek, melynek elősegítése érdekében újabb hul-
ladékgyűjtőket helyeztünk ki. Szabad strand-
ként működik, de be kell tartani az alapvető 
szabályokat, figyelni kell rá, hogy mások is 
nyugodtan pihenhessenek, ne zavarják egy-
más sportolását, kikapcsolódását. Ebben nyújt 
segítséget – ha szükséges – a kibővített strand-
őrség. Eligazító táblákkal hívjuk a fel a stran-
dolók figyelmét a szabályok betartására, pl. 
arra, hogy melyik szakaszon lehet sportolni, 
hol pihenhetnek a családok, és azt is megje-
löltük, hogy a partszakasz déli részét a kutyá-
val érkezők látogathatják. Egyértelmű szabá-
lyok, mindenkinek be kell tartania, és akkor 

mindannyian jól érezhetik magukat - hang-
súlyozta. 

Az alpolgármester arra is felhívta a strando-
lók figyelmét, hogy csak a bójákkal kijelölt vo-
nalig menjenek be a Dunába, mert nincs úszó-
mester, mindenki saját felelősségére ússzon, 
fürdőzzön a vízben.   

A Duna-partra látogatóktól azt kérte, hogy 
mindenki tartsa tiszteletben a fürdőzők, pi-
henni vágyók nyugalmát, közösen védjék a 
szépen formálódó környezetet. 

- Ezért külön megkérem a vendégeket, hogy 
kizárólag a közelben lévő parkolókban hagy-
ják az autójukat, ne hajtsanak rá a füves terü-
letre. Gépjárművel tilos behajtani a strand-
ra. Élvezzék a szép környezetet, az éttermek 
gasztronómiai kínálatát, pihenjenek. Az ön-
kormányzat nevében nagyon szép, tartalmas 
nyarat kívánok városunk valamennyi pol-
gárának és a hozzánk látogató vendégeknek. 
Érezzék jól magukat! – hangzottak Erdész 
Zoltán alpolgármester szavai. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A TRIANONI GYALÁZATOS BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAP-
JÁN, JÚNIUS 4-ÉN TIZENHAT ÓRA HÚSZ PERCES KEZDETTEL VÁROSUNKBAN A DUNAKESZI CIVILEK BARÁTI KÖRE 
A HAZASZERETET ÉS AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS GONDOLATÁTÓL VEZÉRELVE MEGEMLÉKEZÉST TARTOTT AZ ORSZÁG-
ZÁSZLÓNÁL, MELYNEK FŐVÉDNÖKE DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER VOLT.  

Trianon 
emlékezete

A nemzeti színű zászlócskák-
kal díszített téren összegyűlt 
emlékezők sokasága eléne-

kelte a Himnuszt, majd Skripeczky 
István, a baráti kör elnöke köszön-
tőjét követően dr. Lakatos István, 
a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége) helyi csoportjának el-

nöke elmondta, hogy száz éve ezen a 
napon öt percre megállt az élet Ma-
gyarországon, megszólaltak a sziré-
nák, zúgtak a harangok. Idén febru-
árban a szövetség felhívással fordult 
a Kárpát-medencei egyházközségek-
hez és gyülekezetekhez, hogy júni-
us 4-én magyar idő szerint fél ötkor 
az összetartozás jeleként szólaltas-
sák meg a templomok, imaházak ha-
rangját. 

Az adott időpontban Dunakeszin 
is megkondultak a harangok, eköz-
ben Kiss József és Csoma Gábor, az 
Országzászló felállításának aktív 
résztvevői félárbocra eresztették a 
zászlót. A harangszót követően az 
emlékezők közösen elmondták a Mi-
atyánkot.

Ünnepi beszédében Tuzson Bence 
államtitkár, országgyűlési képviselő 
emlékeztetett a szégyenteljes béke-
diktátum kényszerű aláírásának tör-
ténésére. Ennek következtében há-
rommillió magyar került a határo-
kon kívül. Kiemelte, hogy más or-

szágok számára egy ilyen diktátum 
az öngyilkossággal lett volna egyen-
lő, talán el is tűntek volna, de Ma-
gyarország itt van. – Eltelt száz esz-
tendő – mondta – és Magyarország 
most erősebb, mint az elmúlt száz 
évben bármikor. Nekünk magya-
roknak van egy különleges képes-
ségünk, ez pedig a megmaradás ké-
pessége. Az Európai Unió országai 
közül Franciaországon kívül egyet-
len olyan ország van, amelynek fo-
lyamatosan megmaradt az államisá-
ga és ez a mi hazánk. Mert összetart 
minket a saját kultúránk, és össze-
tart minket a szép magyar nyelv. Ez 
hordozza a magyar kultúrát. 

A továbbiakban kiemelte, hogy a 
nemzet összetartó ereje a történelem 
is. Kis egyéni történelmek, és ezek-
ből áll össze egy ország, egy nem-
zet történelme, a mi történelmünk 
és a mi felelősségünk. Felidézte a 
néhai miniszterelnök, Antall József 
örök érvényű szavait, aki kijelentet-
te, hogy lélekben tizenöt millió ma-

A városi megemlékezést 
Skripeczky István 

főszervező nyitotta meg
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gyar miniszterelnöke kíván lenni. 
A 2014-es választásokat követően 
Magyarország miniszterelnökének 
már jogi kötelezettsége is a magya-
rokért való kiállás, ekkor már min-
den magyar felvehette az állampol-
gárságot és szavazhatott. Ettől kezd-
ve Magyarország minden magyar 
ember közösségévé vált. – Nekünk, 
akik vezetjük az országot, feladata-
ink vannak a magyarokkal kapcso-
latban. Közös a felelősségünk, s ha ez 
így van, elmondhatjuk, hogy egyet-
len magyar sincs egyedül. Száz év-
vel Trianon után egy a szív és egy a 
hang, egyszerre szólal meg minden 
magyar, hogy „Isten áldd meg a ma-
gyart”. 

Dallos Gyula örökös magyar díj-
lovagló bajnok, Dunakeszi díszpol-
gára arról beszélt, hogy a harang-
szó a nemzet feltámadását is jelentet-
te. Ezt az együvé tartozásunk ereje 
táplálja és ez az az erő, amely átse-
gít Trianonon, és mi, anyaország-
beliek hazamegyünk Kárpátaljára, 
Felvidékre, Erdélybe, a Délvidék-
re, Őrvidékre, az elszakítottak pe-

dig hazajönnek az anyaországba. 
Dióssi Csaba polgármester is arról 
szólt, hogy a megemlékezés, a ha-
rangzúgás is a nemzeti összetartozá-
sunkat jelképezi. Elindult egy orszá-
gos kezdeményezés, hogy ezt az ösz-
szetartozást egy másik jelképpel, kö-
zös őrtűzgyújtással is erősíthetjük. 
Városunk is csatlakozott a kezde-
ményezéshez. Elmondta még, hogy 
a közelben lévő művelődési házban, 
amely már a trianoni tragédia előtt 
is készen volt, helyet adott sok felvi-
déki és délvidéki vasutas családnak, 
és komoly összefogás volt a települé-
sen, hogy ezeket a családokat, illet-
ve a vagonlakásokban élőket megse-
gítsék.

Végezetül közösen elénekelték a 
Szózatot, majd a Gaál András ja-
vaslatára kihelyezett kis zászlócská-
kat a közönség tagjai a főszervező 
Skripeczky István felhívására emlé-
kül hazavihették. 

A megemlékezésen fellépett László  
Andrea énekművész, Arany Éva nép-
dalénekes, verset mondott Guttmann 
Vilmos előadó valamint Kaszás Géza 
színművész, a Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetettje. Közremű-
ködött a Dunakeszi Szimfonikus Ze-
nekar Farkas Pál vezényletével. Jelen 
volt Dobes Sándor, az Országzászló 
tervezője is. 

A Trianon emlékműnél a Kár-
pátaljai Magyar Cserkészszövet-
ség kezdeményezésére, miként a vi-
lágban sok helyütt, városunkban 
is fellobbant az összefogás őrtü-
ze, melyet Dióssi Csaba polgármes-
ter gyújtott meg. Horti Zoltán me-
semondó felnőtt mesét mondott el a 
trianoni tragédiáról, Kovács László 
az emlékmű felállításának történe-

tét idézte fel. Varjas János költő sa-
ját verset mondott, ismét hallhat-
tuk László Andrea a megemlékezés-
hez méltó nagyszerű énekét, végül 
Bubrik Miklós parókus megáldotta 
az emlékművet, melynél a jelen lé-
vők mécsesekkel is tisztelegtek. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Arany Éva

A három 
emlékező: 
Tuzson Bence, 
Dallos Gyula, 
Dióssi Csaba
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Dunakeszi, 2013., június 9-én 
beszédet mond Simo Béla - erdélyi 
testvérvárosunk, Székelykeresztúr 
képviseletében - abból az alkalomból, 
hogy a történelmi Magyarország 
64 vármegyéjéból érkezett 
küldöttségek tagjai szülőföldjükről 
elhozták az összetartozást jelképező 
anyaföldet a Dunakeszi Országzászló 
felavatása tiszteletére

Labdát kergettünk és kapura rú-
gásnál mindenki Puskás volt. 
Legendák keringtek a lepecsé-

telt lábáról, mivelhogy olyan erős volt 
a lövése, hogy nem szabadott kapura 
rúgnia. Akkor már összetartoztunk, 
ugyanazt játszottuk, egyazon csapat-
nak drukkoltunk.

Mindig  kellemesen emlékszem 
vissza a  kukoricaháncs halomra ott 
a  csűrben, amit  körbe ültünk, sokan 
összegyűltünk, az idősek beszédét 
hallgattuk, történeteiket a katonaság-
ról,  dalaikat próbáltuk megjegyez-
ni, énekelni. Összetartozunk dalban, 
történetekben egyaránt.

Titok övezte ezt a témát, és talán 
a beszélgetés hiányának az is okot 
adott, hogy nagybátyámat 56–ban el-
ítélték, politikai fogoly volt áldatlan 
körülmények között a Duna deltá-
ban. Alig ismertem, csak foszlányok 
voltak az emlékezetemben. Minden 
hónapban egy alkalommal kötöttem 
össze cérnaszállal a cigarettát, amely 
Isten tudja eljutott-e hozzá. Hitünk, 
az volt, - ebben is összetartoztunk 
- imánk mindig azzal fejeződött be, 
hogy Istenem hozd haza bátyámat a 
fogságból.  Nem tudtunk mi semmit, 
otthon nem beszéltünk, azonban volt 
egy Róza néni, aki több alkalommal 
mutatta meg a magyar zászlót, sőt ki 
is tette a házra nem törődve az elv-
társakkal. Nagyszájú Róza néni volt, 
nem félt senkitől, felnéztünk rá, ittuk 
a szavait, hisz más volt… 

Édesapám nagyapja zárkózott em-

ber volt, de állandóan a Kossuth rá-
diót hallgatta, igaz annyira zavarták, 
hogy majdnem semmit sem lehetett 
hallani, ezért mindig esténként síri 
csendben ültünk. Kántortanító volt, 
nagy magyar címeres pecséttel el-
látott oklevele most is megvan. Há-
rom generációra visszamenőleg, re-
formátus lelkészek voltak az őseim. 
A templom mellett laktak, amelyet 
fal vett körül, itt harcoltunk a látha-
tatlan ellenséggel, akikről, ha nem is 
beszéltünk, tudtuk kik voltak. Néha 
gombászás közben mesélt, hogy nem 
messze volt innen a határ, lövészár-
kokat mutatott, háborús emlékmű-
vet, mindez olyan megfoghatatlan 
volt számomra. Jóval később sok kér-
dés fogalmazódott meg bennem: itt a 
határ, Romániába jártak (szöktek át) 
gázolajért, híd volt a határ, mi tör-
tént, miért nem vagyunk mi Magyar-
országon? Ugyanazt a nyelvet beszél-
jük – összetartozunk - és mégis oly 
távolinak tűnik minden. Iskolában, 
hadd ne mondjam mit tanultunk, ez-
zel kapcsolatosan.

 Miért van másként minden, mint 
azelőtt, amit néha az öregektől hal-
lottunk, miért nem láthatjuk roko-
nainkat határon túl, ezek a gondola-
tok csak később fogalmazódtak meg 
bennem. 

A könyvek voltak a mentsvárak, le-
xikonokat napokon-heteken át búj-
tam, néztem az egzotikus állatokat, 
térképeket, képeket nagyjainkról. Az 
első regényt, édesanyámtól kaptam; 

Egri csillagok, soha nem felejtem el, 
hol terem a magyar vitéz… Ittam a 
könyvnek minden oldalát, több al-
kalommal olvastam el, és sokáig az 
ágyam mellett volt, csak felütöttem 
valahol és úgy olvastam, amíg bele-
aludtam. Akkor már összetartoz-
tunk, hiszen ti is ott a határ másik ol-
dalán ugyanazt olvastátok.

Első alkalommal 15 évesen jártam 
Magyarországon, egy iskolai kirán-
dulás során csupán két napot töltöt-
tünk Budapesten. Furcsa volt min-
den, nagy ellentét volt az itthon és 
otthon között, szinte felfoghatatlan, 
könyveket lehetett vásárolni, minden 
volt az üzletekben, az emberek kedve-
sek voltak. Valósággal faltuk az élmé-
nyeket, éjszaka nem akartunk aludni, 
hogy minél többet lássunk a főváros-
ból. Azóta is nekem a főváros Buda-
pest. Tizenhárom évet vártam, amíg 
sikerült újból eljutni, mert nem kap-
tunk útlevelet, vártunk egy évet, majd 
újból nem kaptunk, ez így ment évek 
hosszú során. 

Összetartozunk ezt tudtuk, már 
akkor összetartoztunk, amikor nem 
is ismertük egymást. Hiába akar-
tak minket szétszakítani, eltávolítani 
a lélek, a hit, a nyelv, a dal, a szeretet 
nem ismer határokat, nekik nincs or-
szághatár, ez az erő, ami összetarto-
zásunkat egységgé kovácsolhatja.

Simo Béla tanár, 
önkormányzati képviselő

Székelykeresztúr 

GYEREKEK VOLTUNK, JÁTSZOT-
TUNK, SEGÍTETTÜNK, HA KEL-
LETT, DE SOKAT NEM TUDTUNK 
A NAGYVILÁGRÓL. ANNYIT 
AZONBAN IGEN, HOGY NAGY-
SZÜLEINK BESZÉLGETTEK A 
MAGYAR VILÁGRÓL, ILYENKOR 
FÜLEINK NAGYRA NŐTTEK, 
MINTHA MESÉT HALLGATTUNK 
VOLNA. EGY-EGY ELEJTETT SZÓ 
KAPCSÁN GONDOLKODTUNK, 
LEHET TUDAT ALATT, AZONBAN 
EZ A JÁTÉKBAN MINDIG ELŐKE-
RÜLT. MINDENKI MAGYAROR-
SZÁG SZERETETT VOLNA LENNI 
BIZONYOS JÁTÉKOKBAN. 

Összetartozunk
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Az, ami száz éve Isten 
és ember, és a törté-
nelem szemeláttá-
ra megesett velünk, 

az a legdurvább, a Természet 
rendje elleni, Isten akaratával 
szembemenő gonosz merénylet 
volt! Feledni nem lehet, hall-
gatni róla bűn!!!

Az ország legészakibb közsé-
geinek egyikéből való (VISZ-
LÓ), mely falunak egyik szom-
szédja, a színmagyar JÁNOK, 
már „Csehszlovákia” fantázia 
nevű, illegitim képződmény 
karmaiba került az amputálás 
során. Majd 1938-ban hat évre, 
Kassával együtt visszakerült ez 
a színmagyar vidék az óhaza 
keblébe.

1945-ben ezt a vidéket is-
mét elrabolták tőlünk! A tehe-
tetlen keserűség dúlta lelkün-
ket egész életen át. Az „am-
putáció” durva, illetéktelen 
módon ment végbe: összetar-
tozó családok lopva, csem-
pészkedve látogathatták egy-
mást, egyházi-ünnepi alkal-
makkor. Anyai nagybátyám 
görögkatolikus kispapként lett 
később Eperjesen a papnevel-
de prefektusa. Szlovák hívei, 
tanítványai később, évtizede-
ken át haláláig jártak át falunk 

búcsújának idején látni őt. 
Trianon véres, ország da-
raboló merényletéről Lloyd 
George (angol), Francesco 
Nitti (olasz), Vlagyimir Iljics 
Lenin (szovjet) miniszterel-
nökök a következőképpen vé-
lekedtek: ”Ez a béke uzsorás 
béke,…gyilkosok és mészá-
rosok békéje, hallatlan béke, 
rabló béke,… ez nem béke, 
ezek olyan feltételek, amelye-
ket útonállók késsel a kezük-
ben diktálnak a védtelen áldo-
zatoknak!”

Az elszakított területeken élő 
magyar testvéreink a magyar 
nemzet szerves részei!

De nem birtoklásról van szó! 
Lélekről és együttélésről! Szlo-
vák barátainkkal is szót tud-
tam érteni, mert megtanultam 
hétköznapi szinten, nyelvükön 
beszélni. Igy hát, íme az én kö-
szönetem is ez legyen hozzá-
juk: S panom-Bohom! (Az Is-
ten legyen veletek!)

Dr. Kisida Elek sebész 
főorvos, egyetemi tanár,

 a Magyar Érdemrend 
Tiszti keresztjének 

kitüntetettje, 
a Százak Tanácsának 

tagja, Dunakeszi város 
díszpolgára

1920. június 4-én magyar idő 
szerint pontban 16.30-kor írták 
alá a békediktátumot, amely a 
nagyhatalmak önző „játszmái” 
következtében, a népek önren-
delkezési jogát sárba tiporva, a 
népszavazási kérelmünket el-
utasítva, szétszakította hazán-
kat, az ezeréves Nagy-Magyar-
országot. Több millió magyar 
került a bennünket gyűlölő or-
szágok karmai közé. Mégis, 
minden veszély, megpróbálta-
tás, megaláztatás ellenére az el-
telt 100 év alatt a szülőföldjü-
kön maradt honfitársaink ra-
gaszkodtak magyarságukhoz: 
hitünkhöz, hagyományaink-
hoz, történelmünkhöz, a szép, 
ősi magyar nyelvhez.

Magamról: 1941-ben Kárpát-
alján, az akkor még Magyaror-
szághoz tartozó Tiszaújlakon 
születtem. Ez a Tisza jobb part-
ján, a Tiszabeccsel szemben ta-
lálható magyar kisváros, orszá-
gosan a tiszaújlaki bajuszped-
rőről és Esze Tamásról, II. Rá-
kóczi Ferenc kurucz vezéréről 
ismert, aki 1703-ban  itt verte 
szét először a labanczokat. Em-
léktábla őrzi ezt a történelmi 
eseményt szülővárosomban. Az 
egyűvétartozásunkat, a Tisza 
melletti téren, még egy gyönyö-
rű, magas dombra épült emlék-
mű is jelzi, tetején egy turulma-
dárral! Szüleink elbeszélése sze-
rint Móricz Zsigmond gyakran 
járt itt ifjúkorában.

Apánkat, aki öt gyerme-
kes családapaként megjárta a 
„málenkij robot” poklát, a kár-
pátaljai magyar honfitársa-
inkkal együtt, még a hatvanas 
években is az a remény éltette, 
hogy még az ő idejében vissza-
kerülünk az anyaországhoz. A 
közel 200.000 kárpátaljai ma-
gyarral együtt mi is Magyar-
országot tekintettük Hazánk-
nak!!! S jóllehet ukrán iskolá-
ba jártunk (magyar középis-
kola nem volt a Tiszaújlakon), 
még az iskolai szünetekben is 
magyarul beszéltünk, otthon 
a magyar rádiót hallgattuk, a 

magyar Tv-t néztük, a magyar 
focinak drukkoltunk, ami-
kor  a szovjetekkel játszottak. 
Gyermekkori játszóhely-és fo-
cipályaként a határhoz közel 
eső területet választottuk an-
nak ellenére, hogy a gumilab-
dánk gyakran a határmellet-
ti szögesdrótra esett is kilyu-
kadt, vagy a Tiszán kötött ki és 
Magyarországon „landolt”. Iri-
gyeltük a labdánkat…

Magyarországra először úgy 
sikerült, végre, útlevelet kapni, 
hogy volt egyetemi ruszin osz-
tálytársam a rendőrségen dol-
gozott, vittem neki viszonzás-
ként egy akkor divatos, magyar 
női, magas sarkú csizmát…

Bevallom, még ma is szomo-
rúan és szinte, hidegzuhany-
ként élem át azt a jelenete, ami-
kor 1965. június 30-án, először 
Magyarországra lépve, már Zá-
honyban az anyaországi magyar 
fiatalok azon csodálkoztak, mi-
lyen jól beszélek magyarul… 
Ungvár, Munkács, Beregszász, 
Huszt, Vereckei-hágó semmit 
nem mondott és semmit sem je-
lentett számukra… Ekkor értet-
tem meg először és világosan, 
hogy az „anyaországban” a szo-
cializmus évtizedeiben igyekez-
tek elfelejteni bennünket. S bár ez 
hála Istennek nem sikerült telje-
sen, de az utóhatása még mindig 
velünk „él”, hiszen a rendszer-
váltás után is sokan még min-
dig „románoknak”, ”ukránok-
nak”, szerbeknek, horvátoknak, 
szlovákoknak nevezik az elsza-
kított területeken élő honfitár-
sainkat… Tehát még 2020-ban 
is van mit bepótolnunk, jóvá-
tennünk ezen a téren, és a lehető 
leghangosabban hirdetni, hogy 
ők is a magyar nemzet szer-
ves részei, s csak velük együtt 
lehetünk erősek! S ne feled-
jük: az erősek megmaradnak-,  
-a gyengék széthullanak!

Skripeczky István 
ny.gimnáziumi tanár 
(Tiszaújlak-Ungvár-

Dunakeszi)

MOTTÓ:„HA VÉGZETES BALESETBEN VONATKERÉK VÁGTA MESZ-
SZIRE LÁBAD, UGYE, AKKOR SEM MONDHATOD, HOGY IMMÁR 
AZ NEM HOZZÁM TARTOZIK, SEMMI KÖZÖM VELE?! AZ AKKOR 
IS, OTT IS: A TIÉD!!!” MOTTÓ:”ESZMÉNYEK NÉLKÜL NEM LEHET, ILLÚZIÓKBAN NEM 

SZABAD ÉLNI”(KLEBELSBERG KUNÓ) 

TRIANON  Emlékezés 
Trianon 100. évfordulójára 

a koronavírus „árnyékában”
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Vitézeink tanítatlan 
hittel és lelkük mé-
lyén tudva, - meg-
vallva, - nemcsak 

mondják, de hiszik is, egy éle-
ten át, - háborúban, vagy azok 
szünetében, - ahogy Veres Pé-
ter tanította: „Megdögölni le-
het, de rongy emberré válni 
nem lehet!” (…Bocsánat a pon-
tos idézetért!)

Szombat István ezredes, ma-
gyar vitéz, harcos, honvigyázó, 
a hazáért meghalni kész „esz-
mény-lovag” mintakép marad 
halálában is: testben és lélekben, 
szóban és cselekedetben, köz-
napokban és magasságokban, 
rendszerekben és önkényura-
lomban, igazi és mesebeli Úri-
ember! …Lovag! volt… Szavai: 
hit és hitel = együtt!... Kemény és 
megbízható, megalkuvásoktól-
mentes, mint a jég verése!

Hirtelen távozása: bénító, le-
taglózó!... Valóban: mindig a 
Jók mennek el túl hamar, idő-
nek (súlyosan) előtte?! Vitéz 
magyar katonák krónikáját 
ezer évek óta írják. Nem bírjuk 
ki, hogy ne tartsuk őket szá-
mon, sírva-szomorúan, daccal 
és lázadozva, majd fogadkoz-
va: nem engedjük el kezetek-
lelketek, sem most, sem a sí-
ron túl… Próbálunk majd em-
lékezni: ekkor és akkor, itt és 
akárhol, a „szombat istvánok” 

hogyan tettek volna: a pillana-
tért, az „ügyért”, a vitézségért, 
a Hazáért! – éppen „most”! És 
mindent! Az életet!

Sok évtizedes szebészorvosi 
helytállással életem végéig kí-
sérő jó barátságot reméltem 
Tőled, István, - minden korok 
lovag-vitéze! De Te most is tud-
tál még egy eseményt: engedel-
meskedni a „felsőbb parancs-
nak”: Pihenj kicsit! Szükség 
lehet még Rád… visszaküld-
lek… meglehet! Mert az igazi 
vitézek halhatatlanok! Itt van ő 
is: minta, példakép, a teremtés 
egyik mesébe sikerült példá-
nya… gyönyörű, szent karrier!

Isten: VAN!...
Örökkévaló Urunk, tekintsd 

vitéz Fiad, mint teremtmé-
nyed, tűzd fel lelkére a legra-
gyogóbb kitüntetésed: a legfé-
nyesebb medáliát:

Igaz magyar vitéz és úriem-
ber volt, adj neki megérdemelt 
nyugalmat… és odafönt a leg-
fényesebb vitézi csillagot! Hisz-
szük: találkozunk majd. Várj 
reánk!...

2020. május hava
dr. Kisida Elek 

sebészorvos
a Magyar Érdemrend 

Tiszti Keresztjének 
kitüntetettje 

és igazi barátaid 
sokasága

SZÍVÜNK MÉLYÉN MINDNYÁJAN ESZMÉNYEKET ŐRZÜNK, AMIÓ-
TA CSAK VAN LELKE A TEREMTMÉNYEK
ELSŐJÉNEK, - AZ EMBERNEK.

 In memoriam 
ezredes Úr!

Elkötelezett lokálpatrióta 
érzelmű polgárként ak-
tív szerepet vállalt a ci-
vil közösség városszé-

pítő tevékenységében, a magyar 
nemzet kiemelkedő történel-
mi eseményeinek emléket állító 
köztéri szobrok létrehozásában. 
Oroszlánrészt vállalt a Körön-
dön emelkedő Országzászló fel-
építésében. Legnagyobb „élet-

műve” az Atilla-Nagykirály arc-
képét megformázó szobor és 
emlékhely megalkotása, felava-
tása érdekében kifejtett szervező 
és közösségépítő tevékenysége. 

Szombat Istvánt a Magyar 
Honvédség saját halottjának te-
kinti, akinek hamvait katonai 
tiszteletadással helyezik örök 
nyugalomra a Dunakeszi Közte-
metőben. 

Beszélgetés közben  ha-
marosan kiderült, hogy 
közel lakunk egymás-
hoz és a nézeteink is 

sok  mindenben megegyeznek. 
Ezt követően az elmúlt évek so-
rán szinte minden jótékonysá-
gi és egyéb rendezvényeinkben 
szervezőként is részt vett. Sőt, 
városunk egyik legszebb emlék-
művének, a Köröndön található 
ORSZÁGZÁSZLÓ létrehozásá-
ban egyik főszervezője volt! Az 
Atilla-Nagykirály emlékmű lét-
rejöttét is döntően neki köszön-
heti Dunakeszi! "Trianon egy 

katonatiszt szemével" című elő-
adásával szerette volna a 100. 
évfordulót még emlékezetessé 
és érthetőbbé tenni számunkra. 
Ezt az előadását is  nagy érdeklő-
déssel vártuk!...Tisztességet, hig-
gadtságot megbízhatóságot, se-
gítőkészséget, önzetlenséget és a 
magyarság iránti tettrekészséget 
hagyta ránk örökségül!  Nagyon 
fog hiányozni sokunk számára!!! 
Nyugodjon békében. 

Skripeczky István  volt 
ny.gimnáziumi tanár,
volt önkormányzati 

képviselő

DUNAKESZI VÁROS KÉTSZERES KITÜNTETETTJÉT, SZOMBAT IST-
VÁNT TÖBB MINT 10 ÉVVEL EZELŐTT ISMERTEM  MEG, AMIKOR 
AZ  ÁRPÁD EMLÉKMŰ ALAPJÁT BETONOZTUK A SZENT IMRE 
TÉREN. KOCSIJÁVAL MEGÁLLT, ODAJÖTT HOZZÁNK, ÉS AMIKOR 
ELMONDTUK NEKI MIT CSINÁLUNK, HAZAMENT, ÁTÖLTÖZÖTT 
ÉS TÖBB ÓRÁN ÁT SEGÍTETT E NEM KÖNNYŰ MUNKÁLATOKBAN.

ÉLETÉNEK 70. ÉVÉBEN TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL ELHUNYT 
SZOMBAT ISTVÁN NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES, A DUNAKESZI 
CIVILEK BARÁTI KÖRE EGYIK JELES SZEMÉLYISÉGE. 

Közösségépítő 
emberként tiszteljük!

Elhunyt Szombat István 
(1950-2020)
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1914 őszére világossá vált, hogy a háborúba elmentek nem 
térnek vissza hamarosan, sőt, sokan egyáltalán nem jönnek 
többé haza. Már ekkor létrejött a Hősök Emlékét Megörö-
kítő Országos Bizottság (HEMOB), amelynek a települések 
emlékű-állítási programjának lebonyolítása lett a feladata. A 
bizottság elismert művészeket bízott meg emlékmű-model-
lek megtervezésével, amelyekből katalógust készített. Pong-
rácz D. Szigfrid terve is szerepelt ebben. Szempont volt, hogy 
ezeknek az emlékműveknek a megépítése ne kívánjon túl 
nagy anyagi erőt, hogy „a hősök emléke mindenütt, még a 
legkisebb községben is és a legszegényebb hajlékban is művé-
szi emlékjellel örökíttessék meg.” 

1917-ben – Abele Ferenc vezérkari főnök kezdeményezé-
sére, IV. Károly magyar király (1916‒1918) javaslatára – tör-
vénybe iktatták az elesett magyar hősök emlékezetét: „Min-
den község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emlé-
ken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most 
dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” Az 1924-ben 
a „Hősök emléknapját” is becikkelyezték, amelyet minden év 
május utolsó vasárnapján tartottak meg. Ugyanekkor felosz-
latták HEMOB-ot, a továbbiakban a Hősi Emlékműtervek 
Bírálóbizottsága koordinálta az országos emlékmű-építése-
ket, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium berkein belül.

A két törvényben foglaltakat a legtöbb magyarországi te-
lepülés sajátjának érezte, és ezt követően számos hősi emlék-
művet emeltek. (1938 végéig összesen 1086-ot.) Ezek lehet-
tek szobrok (mint Dunakeszin), de volt, ahol emlékfát ültet-
tek, a hősök nevét tartalmazó táblát helyeztek el, és olyan is, 
ahol létrehozták a hősök kertjét. A települések rendszerint 
mély tisztelettel és ünnepélyességgel emlékeztek meg a „Hő-
sök emlékünnepéről”.

Dunakeszi község képviselő-testülete 1928. január 10-én 
kötött szerződést Prongrácz Szigfrid és Reichenberger József 
szobrászművészekkel a falu hősi emlékművének elkészítésére. 

A Szent István utcában álló Hősök szobra mészkőből ké-
szült, belül üreges alkotás, amelynek alsó részén az özvegy 
anya öleli két árváját. A művészek helyi modellek alapján for-
málták meg a két árvát: a legendás dunakeszi tanítónő, Tóth 
Mária (Mariska) javaslatára az első osztályos Budai János-
ra és Kiss Arankára esett a választás. Az emlékmű felső ré-
szén első világháborús katona fogja kettős kereszttel a ma-
gyar zászló rúdját. 

Az emlékmű középső részén a címer látható, azt alatt lévő 
táblán a következő szöveg olvasható: „1914–1918 hősei di-
cső emlékének emeltette Dunakeszi népe 1928.” Oldalán 
két márványtáblán 116 hősi halott neve olvasható. Az em-
lékmű összköltsége 8500 pengő volt, ennek 73,5%-át közada-
kozásból, további költségeket a földek haszonbér összegéből 
(18,2%), illetve e célból tartott előadásokból (8,3%) teremtet-
ték elő. 

Az emlékművet nagy ünnepség keretében avatták fel 1928-
ban, a „Hősök emléknapján”. 

A rendszerváltás utáni első hősök napi megemlékezésre az 
1990-es évek elején került sor, majd 2001-ben ismét törvény 
mondta ki a hősök napjának megünneplését. Dunakeszin a 
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány 2008 óta minden 
évben ünnepséget tart május végén a hősi halottak tiszteleté-
re, amelyen Dunakeszi általános iskolái is részt vesznek. 

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény
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Akik nem tértek haza…
Az első világháború régi emlékműve Dunakeszin
A „HŐSÖK SZOBRA”, AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ELESETTEK TISZTELETÉRE 1928-BAN EMELT EMLÉKMŰ, A SZENT 
ISTVÁN UTCÁBAN ÁLL. A SZOBOR FELÁLLÍTÁSÁT KÖVETŐEN – SOK MÁS TÁRSÁVAL EGYÜTT AZ ORSZÁGBAN – EMLÉK- 
ÉS ZARÁNDOKHELY LETT A HÁBORÚRA, AZ ELESETTEKRE, A TÚLÉLŐKRE, SZERETTEIKRE EMLÉKEZŐK SZÁMÁRA.

A Hősi emlékmű avatása 1928-ban 
(a falu akkori elöljárói)

Hősök napi ünnepségen vonuló leventék 
(Szent István utca, 1938)

A Hősi emlékmű ma (2020)
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Laczkovich 
Krisztina, 

a Szent István 
Iskola igazgatója

24 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi szemmel

AZ ISKOLÁK ÁLTALÁBAN GYEREKZSIVAJTÓL HANGOSAK, MOST AZONBAN MINDENHOL CSEND VAN, HISZEN A MEG-
VÁLTOZOTT HELYZET MIATT A GYEREKEK NAGY TÖBBSÉGE OTTHONRÓL, TANÁRI FELÜGYELETTEL ÉS SZÜLŐI SEGÍT-
SÉGGEL TANUL. JÚNIUS 02-TÓL AZONBAN ÚJRA MEGNYITOTTÁK KAPUIKAT AZ ISKOLÁK, MÉGIS MINDEN EGY KICSIT 
MÁS LETT. KEVÉS GYEREKET LÁTNI ÉS MÉG ŐK IS ÓVATOSABBAK ÉS CSENDESEBBEK LETTEK.

A digitális oktatás igazgatói szemmel
Laczkovich Krisztina

- Milyen most az iskola és igaz-
gatói szemmel, hogy telt az elmúlt 
2,5 hónap? – kérdezem Laczkovich 
Krisztinát, a Szent István Általános 
Iskola igazgató asszonyát.

- A kormány két hete döntött az is-
kolák júniusi kinyitása mellett. Júni-
us 2-ától engedélyezték az iskolák-
ban a pedagógusok és a diákok ok-
tatási célú találkozását, kiscsopor-
tos konzultációk és egyéni felkészítés 
tartását, amennyiben annak célja az 
elmúlt hónapokban tanultak rend-
szerezése, megerősítése, az esetlege-
sen lemaradó tanulók felzárkózta-
tása. Az intézményeknek ugyanak-
kor be kell tartaniuk a járványügyi 
intézkedéseket, és a fertőtlenítést is 
biztosítani kell.

- Milyennek látja az első napokat, 
hány szülő jelezte, hogy szeretnék 
igénybe venni az iskolát? 

- Kevés az érdeklődés, alacsony a 
létszám. Talán még várnak a szü-
lők, vélhetőleg egyre többen jelent-
keznek majd a következő napokban. 

Már le kell zárni a tanulókat és ezt 
követően már nem helyeződik akko-
ra hangsúly a tanulásra. Ismét a szo-
ciális élet fejlesztése kerül előtérbe, a 
játékon, a játékos feladatokon lesz a 
hangsúly és a legtöbb gyerek öröm-
mel élne a lehetőséggel.

- Milyen volt a digitális oktatás az 
elmúlt hónapokban?

- Ez a tanév, különösen az elmúlt 
2,5 hónap rendkívüli feladatokat 
adott számunkra, hiszen egyik nap-
ról a másikra kellett átállnunk a di-
gitális oktatásra és megszervezni di-
ákjaink folyamatos tanítását. Sokat 
dolgoztunk és mostanra elmondha-
tom, hogy kialakítottuk az új digi-
tális szokás- és napirendünket, ked-
vezően tudjuk kihasználni az online 
oktatásban rejlő lehetőségeket. A 

gyerekek otthonosan mozogtak az új 
rendszerben és könnyen alkalmaz-
kodtak az online oktatáshoz és úgy 
vélem, hogy sikeresen tanulhatnak 
majd tovább a középiskolában.

- Hogy látja, milyen most, napja-
inkban pedagógusnak és diáknak 
lenni? 

- A pedagógus pálya sosem volt 
könnyű, a mai felgyorsult online vi-
lág azonban rendkívüli kihívások 
elé állít minket. Napjainkban nin-
csenek könnyű helyzetben a mai fi-
atalok, mert hozzánk és a szüleikhez 
képest egy jóval felgyorsultabb világ-
ban kell megtalálniuk önmagukat és 
a helyüket. Ők már gyermekkoruk-
ban találkoznak azzal a hatalmas in-
formáció áradattal, amivel mi fel-
nőttként szembesülünk. Nincs köny-
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Dióssi Csaba: Dunakeszi történetében az eddigi legnagyobb 
fejlesztés előkészítésén dolgozunk

- válaszol a polgármester

nyű dolgunk, de meg kell ér-
tenünk, hogy a mai gyerekek 
miért és miben mások, segíte-
nünk kell őket a helyes érték-
rend megőrzésében.

- Emlékszem az iskolaéve-
ink csínytevéseire, akkoriban 
még talán kevesebb volt a kö-
vetelmény és több idő maradt 
a játékra. Vajon most is jó le-
het diáknak lenni?

- A felnőtteknek van egy 
olyan gondolata, hogy a gye-
rekek nem szeretnek tanulni 
és iskolába járni. Pedig a gye-
rekek számára az iskola az el-
sődleges hely a barátkozásra, 
hiszen a legtöbb időt az isko-
lában töltik. A padokon, a fo-
lyosókon, vagy az udvar sar-
kában folytatott beszélgetések 
az élet nagy dolgairól illetve a 
hétköznapi „semmiségekről”, 
számukra elképesztően fonto-
sak, segítik a gyerekeket abban, 
hogy a szociális és társas ké-
pességeik megerősödjenek. Az 
osztályokon belül szerveződő 
„bandák” nagyon komoly, po-
zitív értelemben vett megtar-
tó erőt jelenthetnek egy gyerek 
életében, a  fiatalok számára az 
a legnagyobb vonzerő: ott meg-
tapasztalják azt, hogy úgy jók, 
ahogyan vannak, és elfogad-
ják őket. Barátokkal eltölteni a 
hétköznapokat jó dolog és tu-
lajdonképpen az iskola a világ 
legjobb helye lehetne, ha nem 
lennének felelések, dolgozatok.

- Hogy fogadta a két új kö-
zépiskola megépülésének lehe-
tőségét?

- Az elmúlt öt évben szám-
talan jelentős fejlesztés történt 
városunkban és a rohamos né-
pességnövekedés számos inf-
rastrukturális fejlesztést igé-
nyelt. Ez pedig már nemcsak 
bölcsődei, óvodai, általános-, 

hanem középiskolai szinten is 
egyaránt jelentkezett. Nagy hi-
ánypótlás és lehetőség város-
unk fiataljai és Dunakeszi szá-
mára egyaránt, hogy egyszerre 
2 új középiskola épüljön város-
unkban. A bemutatott, grandi-
ózus tervek alapján egy Euró-
pai szintű modern és korszerű 
középiskolai épületkomplexu-
mok épülhetnek, amit mi mind 
nagyon várunk. 

•••

- Mikorra várható a két új 
középiskola tervezett nyitása? 
- kérdezem Dióssi Csabát, Du-
nakeszi város polgármesterét

- Kivételes, történelmi jelen-
tőségű lehetőség előtt áll vá-
rosunk. Óriási lehetőséget kap-
tunk, Dunakeszi történetében 
az eddigi legnagyobb ilyen jel-
legű fejlesztés, melynek jelen-
leg az előkészítése folyik. Az 
előkészítést követően, várható-
an 2021-ben megtörténhet a ki-
vitelező feltételes kiválasztása. 
Ha megvan a beszerzés nyerte-
se és a végleges összeg, ezt kö-
vetően kerül sor egy újabb kor-
mánydöntésre. Amennyiben 
akkor zöld utat kapunk, a ter-
vek szerint 2023 szeptemberé-
ben kezdődhet el a tanítás az új 
iskolákban.

- Hol lesznek pontosan a ter-
vezett új iskolák és milyen újí-
tások várhatók? Mesélne ne-
künk ezekről egy kicsit részle-
tesebben?

- A gimnázium és a szakgim-
názium Dunakeszi északi ha-
tárán, a Klapka utcánál épülhet 
meg. A két új iskola közel 1500 
diák oktatását látná el, 4 osztá-
lyos kéttannyelvű gimnázium, 
valamint informatikai, köz-
gazdász, gépész és elektronikai 
szakirányokat indító 5 évfo-

lyamos szakgimnázium épül-
ne. Az iskolákhoz 2 saját torna-
csarnok és 2 sportpályája, va-
lamint egy új uszoda is épül-
ne. A két épület közötti részben 
helyezkedne el a 450 fő részére 
kialakított étterem, amely akár 
városi rendezvények megtartá-
sára is alkalmas lesz, valamint 
a konyha, az épület tetején pe-
dig zöldfelület kerülne kialakí-
tásra. Teljes wifi lefedettség, to-
vábbá az akadálymentesítés és 
a fedett kerékpártárolók is a 
tervek részét képezik. 

A komplexum autóval há-
rom irányból is megközelíthe-
tő lesz, elsősorban északi ösz-
szekötő egy újonnan megépü-
lő útról, valamint a Klapka és 
Sólyom utca felől. Ezen túlme-
nően az Önkormányzat meg-
tette az előkészületeket még 
egy új, a keleti irányból feltá-
ró út megépítésére is. Ha a la-
kosok és a közlekedés igényli, 
ezt is megépítjük. Kerékpárral 
és helyi tömegközlekedéssel 
szintén három irányból, illetve 
a Dunakeszi Gyártelep vasút-
állomástól gyalogosan 10 perc 
sétával is eljuthatunk majd az 

iskolákhoz. A szigorú tűz- és 
balesetvédelmi előírások mel-
let, a megújuló energiafor-
rásoknak 25% felettinek kell 
lennie. Tágas, fényes közös-
ségi terek, tetőablakok és sok 
zöldfelület biztosítaná a diá-
kok megfelelő komfortérzetét. 
Az építkezés során több mint 
300 fát ültetnének, valamint a 
zaj és por felfogására az isko-
lák és a lakóövezet közé gyor-
san növő fafajtákból 50 méter 
széles véderdősáv kerülne tele-
pítésre, amelyet később tovább 
sűrítenének. 

- Ha ez a gigantikus volu-
menű beruházás megvaló-
sul és a két új középiskolával 
együtt megépül a Művészetek 
Háza is, akkor nagyobb mér-
tékű állami támogatás érke-
zik városunkba, mint a rend-
szerváltás óta összesen. Ezek-
kel a nagy beruházásokkal 
Dunakeszi a Dunakanyar 
meghatározó oktatási és kul-
turális színhelyévé válik – 
zárta beszélgetésünket Dióssi 
Csaba, városunk polgármes-
tere.

Sziráki Helga
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Gaál Attila Csaba, 
a Veszprémi 

Petőfi Színház 
művésze

Tanulmányait a váci Boronkay 
György Műszaki Szakgim-
náziumban és Gimnázium-

ban informatikai programozó osz-
tályban végezte. Különösen jó érzéke 
volt a matematikához, amely többek 
között erős problémamegoldó képes-
séget is jelent, s ennek színészi pályá-
ján is nagy hasznát veszi. A középis-
kolában Teiszler Mária magyartanár 
kezdeményezte, hogy alakuljon szín-
játszó kör. Attila is jelentkezett, és 
amikor előadták Shakespeare Szent-
ivánéji álom című darabját, amiben 
Lysander szerepét alakította, sok di-
cséretet kapott. Így kezdődődött… 
Az ELTE Természettudományi ka-
rán folytatta tanulmányait, de ek-
kor már a színészet vonzotta, tagja 
volt az egyetem színjátszó körének 
is. Közben parodistaként megnyerte 
a váci Ki Mit tud?-ot, a Pest megye-
in harmadik lett. Érdekesség, hogy a 
zsűri egyik tagja Oberfrank Pál szín-
művész volt, aki jelenleg a veszprémi 
színház igazgatója. 

Az egyetemet nem fejezte be, nö-
vendék volt az Új Színházban, majd 
sikeresen jelentkezett a Marosvásár-

helyi Művészeti Egyetem színművész 
szakára. A hat évig tartó képzés során 
elvégezte a rendezői mester szakot is 
Bocsárdi László, a kiváló romániai és 
összmagyar színházi élet egyik ki-
emelkedő rendezőjének az osztályá-
ban. Végzősként Csehov Ivanov című 
drámáját rendezte, s eközben meg-
hívta Oberfrank Pál a Funtek Frigyes 
által rendezett Holt költők társasága 
című színdarab castingjára, ami sike-
resnek bizonyult és három éve szer-
ződést kapott a veszprémi színház 
társulatába. A múlt év nyarán a Ma-
gyar Teátrumi Nyári Fesztiválon Nóti 
Károly Nyitott ablak című – Szilágyi 
Tibor színművész által rendezett – ze-
nés játék főszerepében nyújtott ala-
kításáért megkapta a legjobb férfi fő-
szereplő elismerést. És ugyancsak a 
múlt év őszén mutatták be Veszprém-
ben az általa rendezett Spenót Pan-
na című mesejátékot. Eddigi színészi 
pályafutására nagy hatással volt a há-
rom Kossuth-díjas művész, Esztergá-
lyos Cecília, Koncz Gábor és Szilágyi 
Tibor.   

Marosvásárhelyi és budapesti ba-
rátaival 2019-ben létrehozták „A va-
dász esélye” elnevezésű színházi al-
kotó közösséget. A közelmúltban 
felhívást tettek közzé „A Te karan-
tén naplód” elnevezéssel. Azt sze-
retnék, hogy minél több olyan írást 
kapjanak, amely személyes élménye-
ket tartalmaz erről a különleges idő-
szakról. A naplókból színpadarabot 
formálnak és természetesen szeret-
nék bemutatni. 

Marosvásárhelyen öt évig lakott 
az ükapja régi hatalmas kúriájában, 
majd egy évig a fővárosban a nagy-
szüleinél, aztán albérletben. Jelenleg 
ismét Dunakeszin él, hiszen már a 
szülei is itt laktak, amikor 1989-ben 
megszületett. Mivel gyerekkorában 
is jól tudott rajzolni, a Piros óvodá-
ban még most is láthatók a Jézus raj-
zai. Az akkori 5. sz., ma Fazekas Mi-
hály Általános Iskolából sok barátjá-
val még most is tartja a kapcsolatot.

A pandémiás helyzet nagy kihívás 
volt számára, hiszen – ha átmenetileg 
is, de – megszűnt a színházi élet. Fel-

kereste Sipos Dávid alpolgármestert 
és felajánlotta a segítségét az iskolai 
távoktatásban. Így került kapcsolat-
ba a Szent István Általános Iskolával, 
és Kozsánné Tóth Mariann igazgató-
helyettessel, valamint Bánné Csák Jú-
lia, Bánfai-Németh Judit és Tánczos  
Kinga magyartanárokkal. Velük 
együttműködve az iskolai tananyag-
ból verseket, novellákat, regényrész-
leteket olvasott fel és felhasználva a 
Boronkayban megszerzett animáci-
ós filmkészítő OKJ-s végzettségét, az 
irodalmi műveket a videókban fest-
ményekkel, tájképekkel, fotókkal és 
komolyzenei részletekkel egészítette 
ki. Megkereste Szlovákiából Fekete  
Irén, a Magyar Pedagógiai Szövet-
ség elnöke segítséget kérve a Művé-
szet az otthoni oktatásért program-
hoz, így nekik is küldött anyagokat. 
Arról is beszélt, hogy a későbbiekben 
is szeretne részt venni településünk 
kulturális életében, ha ennek megta-
lálják a megfelelő módját.

És a szülei? Róluk így beszélt:
– Sok mindent köszönhetek nekik. 

Az apám, Gaál András építészmér-
nök, rendkívül művelt, és mindig él-
veztem, ahogy beszél nem csupán az 
irodalomról, történelemről, politi-
káról, hanem magáról az életről. Az 
éleslátásra való törekedést és a logi-
kus gondolkodásmódot kaptam tőle. 
Kiskoromban, ha valami bántódás 
ért, mindig kiállt mellettem. Édes-
anyámtól, Pethő Erzsébet Valériá-
tól rengeteg szeretetet, lelki támaszt 
kaptam. Ő volt, aki vállalta a terhet 
és kitaníttatott színművésznek. Min-
dig jön az előadásaimra, kocsival 
hordja a rokonokat. Ő a legnagyobb 
rajongóm, és akire mindig számítha-
tok az életben. Úgy érzem, a legfőbb 
célja az volt, hogy boldog legyek az 
életben és akkor ő is boldog lehet. 

– Remek szülők, sok figyelmet 
és törődést kaptam tőlük. Jó volt 
Dunakeszin felnőni, szerintem az 
egyik legszerencsésebb hely egy 
gyereknek.

Katona M. István
A szerző felvétele

A színész-rendező 
és a pandémia 

SOKAN SOKFÉLEKÉPPEN ÉLTÉK MEG AZ ELMÚLT HETEK JÁRVÁNY MIATTI BEZÁRTSÁGOT. A SZÍNÉSZEK SZÁMÁRA 
A LEGNEHEZEBB A SZÍNPAD, A JÁTÉK HIÁNYA VOLT. A VÁROSUNKBAN ÉLŐ GAÁL ATTILA CSABA, A VESZPRÉMI 
PETŐFI SZÍNHÁZ MŰVÉSZE ÖSSZEFOGVA A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS MAGYAR TA-
NÁRAIVAL, INTERNETEN VERSEKET, NOVELLÁKAT, REGÉNYRÉSZLETEKET OLVASOTT FEL A DIÁKOKNAK.
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Kis-Simon Ildikó

Mentáltréner alapgondolata:
 „Te értékes vagy és egyedi”

- Mit éreztél mikor beütött a 
koronavírus? Hogyan éltétek 
meg mindezt, mint család?

- Hál ’istennek én sem vagyok 
kivétel, így a nagy átlaghoz ha-
sonlóan én is megdöbbenve fi-
gyeltem a vírus betörését az or-
szágba, az arra hozott intézke-
déseket, az emberek reakcióit. 
Szakmámból fakadóan én nem 
csak belülről, mint aktív sze-
replő figyeltem a történéseket, 
hanem kicsit kívülre is kellett 
helyezkednem, hogy szakma-
ilag is szemlélője legyek ennek 
az emberpróbáló folyamatnak. 

Ami kihívást jelentett, hogy 
átpozícionáljam a szerepeimet, 
hiszen egyik napról a másik-
ra lettem, anya, feleség mellett, 
tanító, edző is és persze akkor 
még ott volt a munkám is, amit 
át kellett helyeznem az online 
térbe. Kb két hétre volt szükség, 
amíg kialakítottuk azt az új éle-
tet, amiben minannyian kom-
fortosan tudunk létezni. Meg 
kellett találni az egyensúlyt, 
hogy legyen időm a családdal 
is foglalkozni és jusson egy kis 
„énidő” is. 

- Mit okozott a vírus, ami egy 
coach-mentál tréner szemszö-
géből elmondható?

- A legrosszabb – és ez már a 
kezdeteknél is látszott – hogy 
a vírus és az arra bevezetett 
intézkedések bizonytalansá-
got hoztak az emberek életébe. 
Nem tudjuk mikor lesz vége, 
hogy megfertőződünk-e, hogy 
a szeretteink biztonságban van-
nak-e. A bizonytalanságot az 
emberi elme nagyon rosszul 
kezeli, megviseli az embere-
ket. Nem nálam van a kontroll, 
nem mehetek bármikor boltba, 
elvesztettem az állásom, nem 
ölelhetem meg a szeretteimet… 
mindez olyan krízisállapotot 
szül, amitől az ember stresszes 

helyzetbe kerül. Több éves ruti-
nokat kellett feladni, és ez nem 
megy olyan gyorsan. Aki képes 
volt ezt jól és határozottan ke-
zelni, az profitálni is tudott eb-
ből, de aki nem ott bizony kel-
lett a segítség. 

- És hogyan érkezett a segít-
ség?

- Ahogy említettem, a mun-
kámat igyekeztem áthelyezni az 
online térbe és minden tudott 
folytatódni a maga útján, de 
nem elégedtem meg ennyivel. 
Mivel ez egy segítő szakma, így 
a kollégáimmal együtt kijelöl-
tünk a napjainkban néhány in-
gyenes idősávot, amikor karita-
tív jelleggel folytattunk online 
segítő beszélgetéseket olyanok-
kal, akiknek arra nagy szüksége 
volt. A jelentkezés természete-
sen önkéntes alapon működött, 
mindenki, aki hozzám fordult 
egyedi és egyéni problémák-
kal jött. Volt, aki azzal keresett 
meg, hogy bűntudata van, mert 
nem csinált semmi hasznosat. 
Nem végzett el új online tanfo-
lyamot, nem tanult meg ková-
szos kenyeret sütni, nem érezte 
magát többnek, holott lett volna 
rá ideje és lehetősége.  El kell fo-
gadni, hogy még ha van is idő, 
stresszes állapotban nem min-
dig nyitott az ember az ilyes-
mire. Aztán voltak többen, a 
magányosak, sőt voltak a tár-
sas magányban élők is, akik a 
segítségemet kérték. Volt, aki 
csak annyit kért, hogy beszél-
gessek vele. Van család, de még-
sem jó együtt, mert feszültség-
ben élnek. Ez most nagyon jel-

lemző a családoknál sajnos, az 
odafigyelés hiánya vezet ide, 
amit most nehéz kezelni, hiszen 
ezerfelé terelődik a figyelem. 

- Milyen területen okozott 
még károkat a bezártság? Volt 
pozitív hozadéka is?

- A sportban például kézzel-
foghatóak a károk. Ott a moti-
váció hiánya nagyon felerősö-
dött. Nincsenek edzések, ver-
senyek, nincs meg az, ami egy 
sportolónak lételeme, a küzde-
lem, a megmérettetés, a siker. A 
munkában is ugyanez a jelenség 
tört felszínre. Nincsen fizikai 
kontakt, csak az online meetin-
gek. Az emberekben ilyenkor 
felerősödik az érdektelenség, a 
fásultság. Ez most teljesen nor-
mális emberi reakció, de azért 
szeretném kiemelni azt is, hogy 
volt, akire ez a vírushelyzet na-
gyon pozitívan hatott. Nyert 
egy kis időt, hogy átgondol-
ja az életét és építkezzen. Kike-
rült a mókuskerékből, leült, le-
higgadt és kitalálta, hogyan to-
vább. Most a jövőbe tekint, ins-
pirálóik. Na, ezek a történetek 
engem is nagyon jól feltöltenek.

- Mi lesz, ha elindul megint 
az élet?

- Ez egy nagyon aktuális kér-
dés, azt hiszem hamarosan jön 
ez a szakasz is. Ez egy másik fo-
lyamat lesz. Ahogy nyílik visz-
sza az élet, újabb kihívásokkal 
találkozunk szembe. Ismét visz-
szaáll az élet a korábbi működé-
si rendbe, a cégek visszatérnek 
a piacra, újra lesznek meccsek, 
sportélet, programok, újra lesz-

nek kihívások, új célok, amik-
hez alkalmazkodni kell majd. 
Biztos vagyok benne, hogy lesz, 
akire ez nagyon inspirálóan fog 
hatni és lesznek, akiknek a visz-
szatérés egy újabb gyötrelmes 
időszakot hoz majd, de ezért 
vagyok, hogy ezeken a kritikus 
időszakokon átsegítsem az em-
bereket. 

- Hogyan segít egy coach, egy 
mentál tréner?

- Nagyon fontos, hogy nálam 
minden találkozás az egyén-
ből indul ki. Alapgondolatom, 
hogy „Te értékes vagy és egye-
di” és ezt minden ember szereti 
hallani, szeretik, ha ebben meg-
erősítést nyernek. Minden be-
szélgetésnél az egyén adott té-
májára reagálunk, keressük az 
utat a megoldást felé, célokat fo-
galmazunk meg. Fontos a biza-
lom kialakítása, a célok mentén 
a megteendő lépések kidolgozá-
sa, majd a motivációjuk fenn-
tartása. Olyan új látásmódot 
közvetítek feléjük, amely segíti 
őket, hogy sikeresen átkeretez-
zenek bizonyos helyzeteket és 
változtassanak is azokon. Azt 
gondolom, hogy időnként min-
denkinek szüksége lenne erre.

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

Kis-Simon Ildikó, 
Coach /sport-, business- és 
life coach/, mentál-tréner, 
mediátor

A legfontosabb szó az éle-
temben, az egyensúly. Ab-
ban segítem az embereket, 
hogy megtalálják az életük-
ben a harmóniát, az egyen-
súlyt a különböző életterüle-
teik között. Sportban, mun-
kahelyi szituációkban, csapa-
tokban, életközepi válságban, 
gyerekszülés utáni élethely-
zetekben, útkeresésben segí-
tem az ügyfeleimet. Maximá-
lisan az motivál, ha támogat-
hatom az embereket a célja-
ik megfogalmazásában, azok 
kitűzében és az odavezető út 
megtalálásában.

KIS-SIMON ILDIKÓ, SPORT,- 
BUSINESS- ÉS LIFE COACH, 
MENTÁLTRÉNER, MEDIÁTOR. 
ÜDE SZÍNFOLT DUNAKESZI 
ÉLETÉBEN, AKI A KORONA-
VÍRUS KITÖRÉSE ÓTA IS TÖ-
RETLENÜL ŰZI TÁMOGATÓ 
HIVATÁSÁT. SEGÍTI AZ EMBE-
REKET, SEGÍT A PROBLÉMÁK 
FELTÁRÁSÁBAN ÉS KISIMÍTÁ-
SÁBAN, UTAT MUTAT, HOGY 
MEGTALÁLJÁK AZ EGYEN-
SÚLYT AZ ÉLETÜKBEN, MÉG 
EGY ILYEN KIHÍVÁSOKKAL 
TELI IDŐSZAKBAN IS. 
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Ám szerencsére ezúttal is be-
bizonyosodott, hogy egy-egy 
nem igazán kedvező hely-

zet is milyen gyorsan vehet pozitív 
fordulatot. Jó példa erre a Mozdulj 
Dunakeszi, melyet a járványhelyzet 
enyhülésének köszönhetően kiadott 
kormány határozat alapján június 
3-án idén első alkalommal megtart-
hattak a Duna-parti Katonadombon.

Óriási örömmel fogadták a sza-
badtéri sportprogramot a dunakeszi-
ek, akik már a fél hétre meghirdetett 
kezdés előtt jó negyedórával teljesen 
megtöltötték a zöld pázsitot. Hatal-
mas taps fogadta Nagy Noémi meg-
nyitó szavait, aki a szervezők nevé-
ben arra kérte a több száz sportra-
jongót, hogy tartsák be az előírt tá-
volságot… és útjára indult a Mozdulj 
Dunakeszi 2020-as programsoroza-
ta. Nagy Noémi (Harmónia Központ 

Dunakeszi) irányításával a kellemes 
zenére sportoló hölgyek és urak mit 
sem törődve a legördülő "boldog-
ságcseppekkel", örömmel követték a 
profi edző minden mozdulatát…

A szülőkkel érkező gyerekek pedig 
vidáman ugráltak a két új trambuli-
non, melyet – noha a járványhelyzet 
miatt idén elmaradt a városi Gyer-
meknap - az Önkormányzat építte-
tett a kicsik nagy örömére. 

 A Dunakeszi Programiroda mun-
katársaitól megtudtuk, hogy a még 
változatosabb edzések érdekében két 
új edzővel bővült a csapat. 

- Hogy minél változatosabb edzé-
seken vehessetek részt, két új taggal 
is bővült a csapat, valamint Kutasi 
Kelly hamarosan anyai örömök elé 
néz, így helyette idén Halmi Viktó-
ria képviseli majd a KELLYS Fitness 
Club-ot. Az új tagok között köszönt-
hetjük Bánóczi Zsoltot, aki egész tes-
tet átmozgató, saját testsúlyos, vál-
tozatos gyakorlatokkal készül nek-
tek. Idén a testet és lelket átmozgató 
jóga is bekerült a repertoárba, ráadá-
sul igazi családi móka lesz. Pásztor 

Szilvia jógaoktató a gyermekeket is 
lekötő, családi jógaórákkal készül. A 
Mozdulj edzők további tagjai válto-
zatlanok, de mivel egyre többen tar-
tanak nektek órát, kétheti bontásban 
lesz az órarend.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

 
HÉTFŐ:

17:30-18:30 – zenés szenior torna 
Radvánszki Edittel az 50+ korosz-
tálynak és mindenkinek, aki sze-
reti!
18:30-19:30 – Halmi Viktória - 
KELLYS Fitness Club / Bánóczi 
Zsolt – Fitness5, heti váltásban

SZERDA:
18:30-19:30 – Nagy Noémi – Har-
mónia Központ Dunakeszi / Soly-
mosi Gabriella – Color Fitness, 
heti váltásban

PÉNTEK:
18:30-19:30 – Nagy Amarilla / 
Pásztor Szilvia – családi jóga, heti 
váltásban.

Újra Mozdulj Dunakeszi!

A MÁRCIUS ELEJE ÓTA TARTÓ JÁR-
VÁNYHELYZET A VÁROSI PROG-
RAMOKAT SEM KÍMÉLI. SAJNOS 
TÖBB DUNAKESZI PROGRAM IS 
LEMONDÁSRA KERÜLT, MÉG NÉ-
HÁNY NAPJA IS ÚGY TŰNT, HOGY 
A VÁROS EGYIK LEGNAGYOBB 
SIKERŰ SPORTRENDEZVÉNYE, 
A MOZDULJ DUNAKESZI IS CSAK 
ONLINE INDULHAT EL ÚJABB HÓ-
DÍTÓ ÚTJÁRA. 

Idén Nagy Noémi 
tartotta az első 

közös edzést
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A klasszikus zene jó-
tékony hatásait ku-
tatások sora igazol-
ja, ennek ellenére 

csak egy szűk réteghez jut el 
a hangverseny-termekben fel-
csendülő zene varázsa. Fon-
tos, hogy a társadalom minél 
szélesebb rétege megismer-
hesse a zene csodálatos vilá-
gát, ennek érdekében hívta 

életre az EMMI kultúráért fe-
lelős államtitkársága a Térze-
ne Programot, amelynek cél-
ja, hogy az 5000 fő feletti te-
lepülések közül minél több 
helyszínen - parkokban, ze-
nepavilonokban, köztereken 
- felcsendüljön a klasszikus 
zene. Ebben a programban a 
Dunakeszi Szimfonikus Ze-
nekar aktív szerepet vállal.

Harminc éve nem látott 
mértékben nőtt 2019-
ben a házasságkötések 

száma a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) legfrissebb, előze-
tes adatai szerint. A KSH február 
elején – a házasság hete alkalmá-
ból – az MTI-hez eljuttatott közle-
ményében kiemelte: 2019-ben es-
küvőboom volt, szeptember végé-
ig többen kötötték össze életüket, 
mint 2018 egészében.

Magyarországon a 1970-es évek 
közepétől csökkent azok száma, 
akik hivatalosan összekötötték az 
életüket. Az évtizedeken át tar-
tó csökkenés 2010 után fordula-
tot vett, a házasságkötések szá-
ma 2010 és 2016 között csaknem 
másfélszeresére emelkedett. Míg 
2010-ben 36 ezren járultak anya-

könyvvezető elé, addig tavaly nov-
emberig már 62 ezer pár mondta 
ki a boldogító igent.

Figyelembe véve az átlagértéke-
ket, a KSH becslése szerint 2019-
ben akár a 64 ezres számot is át-
léphette a frigyre lépők száma, 
amire csaknem harminc éve nem 
volt példa.

A KSH a magyarországi háza-
sodási szokásokkal kapcsolatban 
azt írta, hogy 2018-ban a házaso-
dó férfiak átlagos életkora mint-
egy 3 évvel volt magasabb a nőké-
nél, átlagosan a férfiak 36,6, a nők 
33,5 évesen álltak anyakönyvve-
zető elé. Az első házasságkötés 
ennél fiatalabb korban történik, a 
nők átlagosan 30,1, a férfiak 32,8 
éves korukban mondták ki a bol-
dogító igent. 

Péntekenként 
a város közparkjaiban 
élvezhetik a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar 

műsorát

KSH: 30 éve nem látott mértékben 
nő a házasságkötések száma

A VÁROS POLGÁRAI JÚNIUSBAN MINDEN PÉNTEKEN A VAROS TÖBB 
PARKJÁBAN, KÖZTERÉN HALLGATHATJÁK A DUNAKESZI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR KÜLÖNBÖZŐ FORMÁCIÓIT.

2020. március 26. Bábolnai Dániel és Tóth Vanessa
2020. április 02. Fábián László és Szalai Rózsa
2020. április 09. Tóth László és Kőszegi Anna Réka
2020. április 18. Kókai János és Ilyés Veronika
2020. május 14. Varga Zsigmond és Tolnay Klára
2020. május 14. Török Péter és Wéhmann Kinga

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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Hajóba szálltak 
a jövő reménységei

- A járvány helyzet miatt csak 
május 16-án kezdhettük el a kö-
zös edzést. Nagy örömünkre sok-
kal több fiatal jött le, mint gondol-
tuk, hogy elkezdhessék a kajako-
zást – tájékoztatott Rasztotzky Gi-
zella edző, aki férjével, Rasztotzky 
János vezetőedzővel, a klub elnöké-
vel és két egykori kiváló sportoló lá-

nyukkal együtt irányítják az ország 
egyik legsikeresebb utánpótlás-ne-
velő egyesületben sportoló közel 120 
fiatal felkészítését. 

- A gyerekekhez hasonlóan a szü-
lők is örülnek, hogy a fiatalok újra 
sportolhatnak. A normalizáló hely-
zetnek köszönhetően az edzések 
mellett 30-40 fős csoportokkal mű-

A DUNAKESZI KAJAK CLUB EDZŐI A JÖVŐ REMÉNYSÉGEIVEL EGYÜTT MÁR 
NAGYON VÁRTÁK, HOGY A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY OKOZTA KÉNYSZERŰ 
„BEZÁRTSÁG” UTÁN HAJÓBA SZÁLLJANAK, ÉS ELKEZDJÉK AZ INTENZÍV 
EDZÉSEKET. 

A Dunakeszi 
Polgár aktuális 
napi híreit az 

újság Facebookon 
oldalán is 

olvashatja! 
Kövesse lapunkat 

az FB-n is!

ködő nyári napközis sporttábort is 
szervezünk, melyre már most sokan 
jelentkeztek – hallhattuk Rasztotzky 
Gizellától, aki férjével együtt szá-
mos országos szakmai kitüntetéssel 
büszkélkedhet.  

A járvány helyzet miatt az idei 
versenyidény kezdete kitolódott, a 
szövetség és az egyesületek is kevés 
versenyt tudnak tervezni. 

- Sajnos idén egyetlen nemzetkö-
zi verseny lesz Szegeden, melyre re-
ményeink szerint két-három ver-
senyzőnk is kivívja az indulás jogát. 
Emellett megrendezik az országos 
síkvízi és maraton bajnokságot a kö-
lyök mezőnyben. Tavaly Erdész Mi-
hály 10 km-en, míg unokánk, Nagy-
Rasztotzky Vince 5 km-es távon 
nyert maraton bajnokságot. Mind-
ketten nagy reménységünk, Misi 
idén átült a K1-be, 500 és 1000 mé-
teren indul. A versenyszellem fenn-
tartása érdekében házi versenye-
ket rendezünk fiataljaink számá-
ra, akik ezen kívül augusztus 1-jén 
a klubunk által életre hívott Duna-
kanyar Régió Kupán mérhetik össze 
felkészültségüket a térség egyesüle-
teiben kajakozó fiatalokkal – mond-
ta Rasztotzky Gizella. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Teniszlabdával a járvány ellen

Különösen igaz ez a te-
niszre, amelyet az új, 
szokatlan távolságtar-

tást megkövetelő szabályok be-
tartásával is élvezetesen 
űzhetnek kicsik és na-
gyok. Ha ehhez hoz-
závesszük a leg-
fontosabb higiéni-
ás követelmények 
szigorú betartását, 
akkor valóban mi-
nimálisra csökkent-
hető a fertőzés veszé-
lye. Ezért is invitál bátran 
minden érdeklődő gyerme-
ket a Magyarság Sporttelepre  
Bogyó Tamás, a Nexon Duna-
keszi Teniszklub vezetőedző-
je: − Minden szükséges óvin-
tézkedést megtettünk a gyer-
mekek biztonságos fogadása 
érdekében és a továbbiakban 

is nagy figyelmet fordítunk a 
tisztaság megőrzésére. A kéz-
fertőtlenítő használatát edző-
ink rendszeresen fogják ellen-

őrizni. A járvány szem-
pontjából vitatha-

tatlanul a tenisz az 
egyik legbizton-
ságosabb sport-
ág, hiszen sza-
badtéren, friss 

levegőn játszhat-
juk, minimálisra 

csökkenthető a köz-
vetlen testi kontaktus, a 

megfelelő távolság betartására 
még játék közben is van lehe-
tőségünk.

A szakember szerint a jár-
vány miatt fontos hónapok es-
tek ki a gyermekek életéből, a 
testi fejlődésük szempontjá-
ból biztosan nem tett jót nekik 

a hosszú bezártság. Erre pedig 
egyetlen észszerű válasz kínál-
kozik, a nyár adta sportolási le-
hetőségek kihasználása. Ezért is 
örülnének annak, ha a szülők 
bíznának az egyesület által be-
vezetett biztonsági szabályok-
ban, és a koronavírus elleni vé-
dekezésben az egészségmegőr-
zés egyik leghatékonyabb mód-
szerével, a sporttal is élnének.

A Nexon Dunakeszi Tenisz-
klub szakemberei a legmoder-
nebb sportszakmai irányelvek 
szerint oktatják a játékosokat, 
szerintük a korai specializáció 
nemhogy szolgálná, inkább gá-
tolja a későbbi kimagasló ered-
mények elérését. A legfiatalabb, 
6-8 éves korosztályok esetében, 
ezért sokkal inkább az általá-
nos, valamennyi sportágban 
felhasználható alapképességek 

fejlesztésére fektetik a hang-
súlyt, no és persze a játékosság-
ra, amely a gyermekkor legter-
mészetesebb velejárója. Éppen 
ezért a június 15-én induló tur-
nusok során nemcsak a magas 
színvonalú teniszoktatás bizto-
sított a résztvevők számára, de 
a sok-sok felszabadult, boldog 
pillanat is garantált.

Gy. Szabó Csilla

A NEXON DUNAKESZI TENISZKLUBBAN EGÉSZ NYÁRON HANGOSAN PATTOG MAJD A TENISZLAB-
DA, AMELY A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATTI BEZÁRTSÁGOT KÖVETŐEN, IGAZI FELÜDÜLÉST JE-
LENTHET A HELYI GYERMEKEK SZÁMÁRA. S BÁR A RENDKÍVÜLI HELYZET ELMÚLTÁVAL SENKINEK 
SEM KÖNNYŰ A RÉGI, JÓL MEGSZOKOTT KERÉKVÁGÁSHOZ VISSZATÉRNI, A SPORT EBBEN IS NAGY-
SZERŰ SEGÍTSÉGET NYÚJTHAT. 

Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Költöztetés * Áruszállítás * 
Irodaköltöztetés * Lomtalanítás

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

E-mail: 
patakitranskoltoztetes@gmail.com

www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

Bogyó Tamás vezetőedző

A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi idén is re-
mek hangulatú, válto-

zatos, nyári sporttáborokkal 
várja július 4-től a fiatalokat a 
Balaton partjánál épült városi 
üdülőben, modern szálláshe-
lyen. 

A táborok programjait a Vá-
rosi Sportegyesület és a város 
Diáksport Egyesület szakem-
berei, illetve pedagógusok és 
felkészült kísérők állítják össze 
a résztvevőknek.

A lehetőségek: strandolás, 
fürdés az üdülő saját stégjén, 
sportlehetőségek széles vá-
lasztéka, röplabda, kosárlab-
da, pingpong, foci, kézilab-
da, tollas, korfball, úszás, ví-
zilabda, sporthorgászat. Ter-
mészetesen lehetőség lesz a 
játékra is, melyek a közössé-
gi helyiségben állnak rendel-
kezésre.

A balatonakarattyai nyári 
vizes élménytáborról bőveb-
ben a varosise.hu honlapján!

VSD nyári sporttáborok a Balatonnál



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 


