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Tuzson Bence: Térségünkben az elmúlt két évben óvodák, 
bölcsődék, iskolák és gimnáziumok épültek és újultak meg

Dunakeszi családbarát város

SZEPTEMBERBEN, AZ ISKOLAKEZDÉS IDŐSZAKÁBAN KÜLÖNÖSEN 
FONTOS, HOGY KIEMELT FIGYELMET KAPJANAK AZ OKTATÁSI INTÉZ-
MÉNYEK: TAVALY FEJEZŐDÖTT BE VÁROSUNKBAN A PIROS TAGÓVO-
DA FELÚJÍTÁSA, AMELY AKKOR EGY TORNATEREMMEL IS BŐVÜLT, 
ÉS UGYANCSAK TAVALY ADTUK ÁT AZ ÚJ NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉT 
ALAGLIGETEN, AHOL AZ IDÉN PEDIG MÁR AZ ÚJ ÓVODA IS ELKÉSZÜLT 
– MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, 
A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE. SZERINTE A VÁLASZTÁSOK ÓTA ELTELT KÉT ESZTENDŐ-
BEN DUNAKESZIN SIKERÜLT REMEK EREDMÉNYEKET ELÉRNI. A POLI-
TIKUS FELHÍVTA A FIGYELMET ARRA IS, HOGY NEMCSAK VÁROSUNK-
NAK, DE A TÉRSÉGÜNKNEK IS A HASZNÁRA VÁLHAT, HA AZ ITT ÉLŐ 
EMBEREK ÉLNEK AZOKKAL A LEHETŐSÉGEKKEL, AMELYEKET EGYES 
ORSZÁGOS KORMÁNYINTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTANAK A SZÁMUKRA.

- Ön szerint mennyire érzik itt helyben, 
Dunakeszin az emberek a hétköznapi éle-
tükben az országos jelentőségű kormány-
intézkedések hatásait?

– A magyar kormány célja, hogy hazánk 
családbarát ország legyen, ahol jó élni, jó 
gyermeket vállalni és nevelni. Mivel szá-
momra a képviselői munka egyet jelent az 
általam képviselt emberek igényeivel, az én 
értelmezésemben ez részben azt is jelenti, 
hogy különösen fontosnak tartom, hogy a 
választókerületemhez tartozó települések 
családbarát települések legyenek, olyanok, 
amelyekben jó élni, s ahol jó gyermeket 
vállalni és nevelni. Azt hiszem, nyugod-
tan kimondhatjuk, hogy Dunakeszi – or-
szágos szinten is – méltán tartozik az ilyen 
települések sorába, elég csak az elmúlt két 
esztendőben itt megvalósult fejlesztések-
re gondolnunk. Választókerületemben eb-
ben a ciklusban – amelynek épp a felező-
jénél járunk, tehát érdemes ilyenkor egy-
fajta összegzést is készíteni – óvodák, böl-
csődék, iskolák és gimnáziumok épültek 
és újultak meg. Így például tavaly fejező-
dött be városunkban a Piros Tagóvoda fel-
újítása, amely egy tornateremmel is bővült, 
és ugyancsak tavaly adtuk át az új Napsu-
gár Bölcsődét Alagligeten, ahol az idén pe-
dig már az új óvoda is elkészült. Dunake-
szin emellett játszótereket fejlesztettünk és 
modern mentőállomást alakítottunk ki a 
Liget utcai rendelőnél, de kívül-belül fel-
újították a város összes egészségházát, és 
mindegyiket úgynevezett germicid fertőt-
lenítő lámpákkal szereltek fel. Új egész-
ségház épült a Tóvárosban is, az idén pe-
dig teljes körű belső felújítást végeznek a 
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben, 
amelynek bővítik is az épületét. Úgy látom 

tehát, hogy az önkormányzattal és Dióssi 
Csaba polgármesterrel szoros együttmű-
ködésben sikerült kiváló eredményeket el-
érnünk. Ezért is hangsúlyozom mindig az 
összefogás és az együttműködés jelentő-
ségét! Ugyanakkor nagyon fontosnak tar-
tom azt is, hogy felhívjam a helyi lakosság 
figyelmét az országos szinten elérhető le-
hetőségekre is, hiszen régiónknak, térsé-
günknek, azon belül pedig városunknak is 
a hasznára válhat, ha ezekkel a kedvezmé-
nyekkel az itt élő emberek is élni tudnak.

- Mit emelne ki azok közül az országos 
lehetőségek közül, amelyek térségünknek 
és városunknak is a hasznára lehetnek?

– Elsődlegesen talán arra szeretném fel-
hívni a figyelmet, hogy korábban még 
soha nem látott összeg marad az idén a 
családoknál: csak az adókedvezmények-
kel 380 milliárd forintot spórolhatnak a 
gyermeket nevelő szülők. De említhetném 
akár azt is, hogy már több mint negyven-
négyezer négy- vagy többgyermekes anya 
élt az új adókedvezménnyel, így tehát ők 
nem fizetnek egy forintnyi személyi jöve-
delemadót, vagyis szja-t sem. Nagyon fon-
tos eredménynek tartom, hogy hónapról-
hónapra egyre több nagycsaládos anya él a 
családvédelmi akciótervnek az idén életbe 
lépett újításával. A világszerte példaértékű 
és egyedülálló, a négygyermekes anyák-
nak járó magyar adókedvezmény biztosít-
ja, hogy a legnagyobb közteher-megtaka-
rítást a lehető legszélesebb körben igény-
be vehessék. Éppen ezért nagy mulasztás 
lenne, ha ezeknek a lehetőségeknek a híre 
nem jutna el minden településen, így Du-
nakeszin is a lakossághoz, és ezért nem él-
hetnének a kormányzati döntések által 

biztosított kedvezményekkel azok, akik 
egyébként jogosultak erre.

- Mindez abból a családbarát szemlé-
letre vezethető vissza, amelyet a kormány 
2010 óta egyre erőteljesebben képvisel?

– Valóban elkötelezettek vagyunk a csa-
ládok felkarolása és megerősítése mellett, 
ehhez kétség sem férhet. Jól mutatja a csa-
ládok megbecsülését és a nekik nyújtott 
állami segítség mértékét, hogy 2010-ben 
még csak tizenkétmilliárd forint adóked-
vezményben részesültek a szülők, az idén 
viszont már ennek több mint a harminc-
szorosával számolhatnak. Márpedig az or-
szágos intézkedések kedvező hatásait egy-
formán kell érzékelniük a családoknak, at-
tól függetlenül, hogy hazánk melyik régi-
ójában élnek, így tehát Dunakeszin sem 
maradhatnak ki a jogosultak a kedvezmé-
nyezettek közül. „Jót s jól!” – így fogalmaz-
ta meg munkánk lényegét évszázadok-
kal ezelőtt Kazinczy Ferenc költő, a nyelv-
újítás vezéralakja. Azon dolgozunk hát, 
hogy jót és jól cselekedjünk, és tegyük ezt 
a legjobb tudásunk szerint. Napjainkban, 
a koronavírus-járvány okozta gondok ko-
moly megpróbáltatások elé állítják gazda-
ságunkat, azon dolgozunk, hogy megke-
ressük a megoldásokat ahhoz, hogy a le-
hető legzökkenőmentesebben, a tervezett 
és megálmodott fejlesztések feladása nél-
kül dolgozzunk tovább következetesen 
azok megvalósításán. Az összefogás és az 
együttműködés az, ami megerősíthet ben-
nünket ebben a munkánkban, erre pedig 
Dunakeszi országos szinten is egy köve-
tendő példának tekinthető.

Szabó Palócz Attila
Fotó: KesziPress
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Átadták a nyíltvízi edzőközpontot 

Új közösségi tér jött létre

Az Önkormányzat, az állam és 
a Városi Sportegyesület Du-
nakeszi (VSD) példaértékű 
összefogását és együttműkö-

dését emelte ki köszöntő beszédében a 
város polgármestere. A Duna-parti nyári 
tábor igényes programjaihoz az új nyílt-
vízi edzőközpont átadásával a környezet 
is felzárkózott – mondta Dióssi Csaba.  
A város polgármestere külön köszöne-
tet mondott Dunakeszi országgyűlési 
képviselőjének, Tuzson Bence államtit-
kárnak, akinek jóvoltából sikerült a je-
lentős, 760 millió forint állami támoga-
tást elnyerni az 52 fő elhelyezését bizto-
sító szálláshely- és edzőközpont felépíté-
séhez, melyhez az önkormányzat adta az 
ingatlant és bonyolította le az építkezést.

– A város sportolói, és civil szerve-
zetei, a nyugdíjas klub és a diákok nyá-
ri napközis tábora számára igazi kö-
zösségi helyszínként funkcionálhat az 
igényesen felépített impozáns épület – 
mondta a polgármester.

Nagy nap ez a városi sportegyesület-
nek és a városnak is. Ezzel a létesítmény-
nyel is tovább fejlődik Dunakeszi sport-
élete – fogalmazott Temesvári István,  

a VSD elnöke, aki szerint már nagyon 
hiányzott egy ilyen igényesen felépített 
létesítmény az egyesület életében, amely 
folyamatosan bővül a sportolók és a 
sportágak számában egyaránt. A VSD-
ben napjainkban közel háromezren 
sportolnak a 16 szakosztályban. Az új 
szálláshely és edzőközpont kiváló lehe-
tőséget kínál arra, hogy a város sporto-
lói mellett hazánkból, de akár külföld-
ről, Dunakeszi testvérvárosaiból érkező 
sportolókat, edzőket igényes környezet-
ben fogadhassuk – tette hozzá.

Csoma Attila úgy látta, hogy egy el-
maradott terület (régi napközis tábor) 
indult ezzel a központtal fejlődésnek. A 
körzet önkormányzati képviselője azt 
hangsúlyozta: A beruházás igazi érték-
teremtő és értéknövelő jelleggel jött lét-
re. Az önkormányzat legszebb Duna-
parti telkén az ingatlanban 6 apartman 
és 52 fős diákszállás, 100 személyt ki-
szolgáló étterem került kialakításra, tá-
mogatva a sportot és a közösségeket. A 
város ebben az épületben már méltó kö-
rülmények között tudja elszállásolni a 
településre érkező testvérvárosi vendé-
geket, sport- és kulturális partnereit is. 

Seltenreich József városi sportigaz-
gató történelmi áttekintésben idéz-
te fel a hetvenes évektől napjainkig az 
egykori napközis nyári táborok han-
gulatát, és környezetét, amely az utób-
bi időszakban nagy ívű változáson 
ment keresztül. 

– Ez a gyönyörű létesítmény, olyan 
érték, amelyre mindannyian büszkék 
lehetünk – emelte ki Seltenreich József, 
aki azt is hangsúlyozta, hogy a fiatalok 
körében is tudatosítsák egy ilyen impo-
záns sportlétesítmény értéket, hiszen 
mindenért meg kell dolgozni, semmi 
sem jön csak úgy magától.

A wifi- és kamerarendszerrel felsze-
relt létesítmény tervezésénél a környe-
zettudatosságra és költséghatékonyság-
ra is figyelmet fordítottak, télen az épü-
let fűtését hőszivattyús rendszer bizto-
sítja, valamint folyamatban van a fúrt 
kút kivitelezése is.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

MEGHATÁROZÓ SZEREPET TÖLT MAJD BE A VÁROS ÉLETÉBEN EZ AZ ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY, EZ A SZÁLLÁS ÉS 
KÖZÖSSÉGI KÖZPONT – MONDTA DIÓSSI CSABA A DUNA-PARTON ÉPÜLT ÚJ KAJAK-KENU NYÍLTVÍZI EDZŐKÖZPONT 
ÁTADÓJÁN, AMELY SZÁZ SZÁZALÉKBAN ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG.

Seltenreich József, 
Dióssi Csaba, 
Temesvári István 
és Csoma Attila 
avatta fel 
az impozáns 
létesítményt

Az étterem és közösségi tér 
100 személy kiszolgálására alkalmas
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A 2020/2021-ES TANÉV 
MEGNYITÓJÁRA ÉRKEZŐ 
ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZÖTT 
HÁROM ELSŐ OSZTÁLY 
KISDIÁKJAI OLYAN IZGA-
LOMMAL ÉS REMÉNNYEL 
LÉPTEK BE A KŐRÖSI CSO-
MA SÁNDOR ÁLTALÁNOS 
ISKOLA KAPUJÁN AU-
GUSZTUS 31-ÉN, MINT 
AMILYEN ELSZÁNT-
SÁGGAL ÉS HITTEL FEL-
TÖLTEKEZVE ELINDULT 
EGYKORON AZ OKTATÁ-
SI INTÉZMÉNY ERDÉLYI 
NÉVADÓJA A TÁVOLI IDE-
GENBE KUTATÓ ÉS FELFE-
DEZŐ ÚTJÁRA.

Az izgalommal teli gyermekzsivaj köz-
ben felhangzó iskolacsengő hangja egy 
új, egy ismeretlen kezdetét hozta el az 

elsősök életében, akiket és szüleiket Tallérné 
Szabó Krisztina tanítónő köszöntött a tantes-
tület nevében. A Himnusz elhangzása után a 
hatodik osztályos tanulók egy csoportja kedves 
hangulatú műsorral köszöntötte az elsős kisdi-
ákokat.

Különlegesnek nevezte az idei tanévkezdést 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati államtitkára, aki kedves szavak-

kal köszöntötte az első osztályba lépő gyere-
keket és szüleiket, akik az előírt egészségügyi 
protokoll szerint védőmaszkban vettek részt az 
ünnepélyes tanévnyitón.

– Számomra kétszeresen is különleges az 
idei tanévnyitó. Egyrészt azért, mert a koro-
navírus-járvány miatt hasonló még soha nem 
volt hazánkban. Másrészt különleges azért is, 
mert az én ikreim is most lépik át először az is-
kola kapuját – mondta a négy gyermekes édes-
apa, aki reményét fejezte ki, hogy a következő 
tanév már a régi hagyományok szerint kezdőd-
het majd.

Mint fogalmazott az új helyzetet a tanulók és 
a tanárok mellett a szülőknek is tanulniuk kell.

–  Azt kívánom nektek gyerekek, hogy egy 
sikeres és jó évet zárjatok, életre szóló barátsá-
gok alakuljanak ki köztetek – mondta miköz-
ben felidézte a tanulópadban töltött első évét, 
a mellette ülő kisfiúval máig tartó barátságá-
nak kialakulását.

– Bízom benne, hogy ti is ilyen barátra ta-
láltok osztálytársatokban – hangzott az or-
szággyűlési képviselő jókívánsága, aki az isko-
lakezdés jelentőségét hangsúlyozva kiemelte: - 
Mindannyiunknak fontos ez a nap, de legfon-
tosabb a szülőknek, akik féltő gondoskodással 
elindítják gyermeküket az iskolába.

Az új tanév sikeréhez reménnyel és bíztatás-
sal átszőtt gondolataiban Tuzson Bence köszö-
nettel és elismeréssel a hangjában szólt a gyer-
mekeket tanító és jövőjüket formáló pedagógu-
sok helytállásáról, akik a tudás mellett olyan 
plusszal vértezik fel a diákokat, amit a szülők-
től nem kaphatnak meg.

Az államtitkár ünnepi köszöntője végén jó 
egészséget, sok sikert, és az elmúlt évekhez ha-
sonló jó teljesítmény elérését kívánta a tantes-
tületnek, a diákoknak!

Kárpáti Zoltánné igazgató asszony köszöne-
tet mondott a szülőknek, akik partnerek voltak 
abban, hogy zökkenőmentesen kezdődhessen 
az elsősök számára az iskolakezdés. – Bízom 
benne, hogy ez a jó partneri viszony lesz az 
alapja az előttünk álló nyolc esztendő együtt-
működésének - mondta.

Elismerését fejezte ki az ünnepi műsorban 
szereplő diákoknak és felkészítő tanáraiknak, 
osztályfőnökeiknek - Jedlicané Borsos Magdol-
na, Szlobodnyikné Sas Ilona és Tallérné Sza-
bó Krisztina -, akik a rendkívüli helyzet miatt 
alig egy hetes felkészüléssel igazán frappáns és 
jó hangulatú műsorral örvendeztették meg az 
első osztályos tanulókat és szüleiket.

Méltatta a pedagógusok és a technikai mun-
katársak segítőkész tevékenységét, akiknek kö-
szönhetően járvány-egészségügyi szempont-
ból biztonságosan és zavartalanul kezdődhet a 
2020/2021-es tanév a Kőrösi iskolában.

Kárpáti Zoltánné – a gyerekek felé fordulva – 
kedves, kötetlen „beszélgetős” stílusban és han-
gon mutatta be az iskola névadóját, Kőrösi Cso-
ma Sándort és az életútja előtt tisztelgő emlék-
lapot, mellyel megajándékozták az elsősösöket.   

-  Van még egy szép tájkép ezen a lapon: Ha-
talmas hegyek, előtte pedig egy vándor, aki 
vándorbotjára támaszkodik. Ő is Kőrösi Cso-
ma Sándor – az az ember, aki a fél világot bejár-
ta – és képzeljétek el, gyalog jutott el a Föld leg-
magasabb hegyei közé, a Himalájába! – mond-
ta elismerően. - Éppen ezért – folytatta - nevez-
ték el róla az iskolánkat: Kőrösi Csoma Sándor 
a mindig kíváncsi, a mindig újabb dolgokat ta-
nuló, és a test edzésével is foglalkozó, a mindig 
előrébb, magasabbra jutó, és mégis szerény, se-
gítőkész emberről. Itt olvasható Kőrösi Csoma 
Sándor hitvallása – mutatott az aula központi 
helyén emelkedő emlékfalra:

Különleges tanévnyitó 
a Kőrösi iskolában

Tuzson Bence 
államtitkár 

és a kitüntetett 
Planicska Szilvia
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A város vezetése, szakembe-
rekkel konzultálva, új köz-
lekedési rendet vezetett be 

a Radnóti utca reggeli zsúfoltságá-
nak enyhítésére. Ezen az úton és a 
főbejáraton a felsős tanulókat vár-
juk: itt helyezhetik el a kerékpárja-
ikat is.  Az alsó tagozatos gyerekek 
a Fazekas utcai kapun, az udva-
ron át jönnek az aulába. A szülők 
az óvoda és az iskola közötti szaka-
szon és az uszoda előtt tudnak le-
parkolni a kiszállás idejére. Az au-
lában az ügyeletes pedagógusok és 
az idősebb tanulók segítik a tájéko-
zódást. A még bizonytalan elsősö-
ket egyesével, párosával kísérik fel 
a tantermekbe. A délutáni távozás 
rendjét a tanítók ismertették a szü-
lőkkel. Még nehézséget jelent az 
időre való elkészülés, a portához 
való megérkezés, ebben még kér-
jük a szülők türelmét – a gyerekek-
kel együtt. Köszönjük, hogy a vá-
rakozó szülők a biztonságos távol-
ság megtartásával várják az isko-
la előtt gyerekeiket! Kérjük, hogy a 
távolabb parkoló szülők is sétálja-
nak közelebb, mert a gyerekek biz-
tonsága érdekében egyedül nem 
engedjük át őket az ilyenkor for-
galmas Radnóti utcán. 

A másik nagy változást a jár-
ványügyi helyzettel kapcsolatos 
intézkedések okozták.  Az elmúlt 
időszakban a technikai személy-
zet legalább háromszor végzett fer-
tőtlenítő takarítást az épületben, 
ebédlőben, tornateremben. Eh-
hez szinte minden szükséges esz-
köz a rendelkezésre állt, áll – a tan-

év kezdete óta folyamatos a fertőt-
lenítés nap közben és a nap végén 
is. Az oktatási intézményekre vo-
natkozó eljárásrendeket az iskola 
helyzetéhez, lehetőségeihez igazí-
tottuk, így alakítottuk ki a 887 ta-
nuló, a közel 80 pedagógus és 11 
fős technikai személyzet munka-
rendjét. A maszk viselését a veszé-
lyeztetett csoportba tartozó tanu-
lóink és a pedagógusok miatt a kö-
zösségi terekben kérjük kötelezően 
viselni. Az érintett pedagógusok a 
tanóráikon is kérik ezt – a tanulók 
szinte kivétel nélkül tiszteletben 
tartják a kérést s nagyon fegyelme-
zetten, felelősségteljesen betartják 
ezt a szabályt.  

Megszüntettük a szaktanter-
meket, minden osztály egy tante-
remben tartózkodik. Csak azokat 
a csoportbontásokat tartjuk meg, 
amelyek az oktatás színvonalá-

nak megtartásához elengedhetet-
lenek. Így a nyelvóráknál előfor-
dul, hogy 2-3 osztályból találkoz-
nak tanulók, de ebben az esetben 
külön padsorokban ülnek. A hit-
tan órákon is találkoznak az egy 
évfolyamba járók és tájékoztattuk 
a hitoktatókat is a szabályokról és 
lehetőségekről.

Reméljük, hogy az iskola épülete 
minél tovább lesz a személyes talál-
kozások, a közvetlen tanuló-tanár 
kapcsolat helyszíne és még soká-
ig kaphatunk visszajelzést a szemek 
csillogásából, a mosolyokból, mert 
ezek virtuálisan nem érzékelhetők!”

Papné Szalai Csilla 
igazgató

Dunakeszi Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános 
Iskola

Fotó: Vigh-Sülye Klára

Tanévkezdés – vigyáz(z)unk 
egymásra a Fazekasban

ASCENDE SUPERIUS
ELŐRÉBB, MAGASABBRA!
Mielőtt a gyerekek átvehették 

volna az emléklapot, verssel és vi-
rággal köszöntötték a négy évti-
zedes sikeres és rendkívül ered-
ményes pályafutás után nyugdíj-
ba vonuló Planicska Szilviát, aki 
1979 óta magyar nyelvet és irodal-
mat, valamint német nyelvet taní-
tott a Kőrösiben.

„Ötletgazdája, szervezője, 9 éve 
lebonyolítója a tankerületi szin-
ten elismert Gérecz Attila Vers- 
és Prózamondó Versenynek. Te-
vékenysége nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a dunakeszi születé-
sű 1956-os hős, Gérecz Attila köl-
tői munkássága városi, kistérségi 
szinten egyre nagyobb rétegek kö-
rében is ismert legyen.

Planicska Szilvia minden tevé-
kenységével az igényességre ne-
velte tanítványait. A nevelés ügye 
iránti elhivatottsága, kiemelke-
dő színvonalon végzett szakmai 
munkája a városban működő ne-
velő társai számára példa értékű.” 
– hangzott a példaértékű életpá-
lya méltatása, melyet számos ki-
tüntetéssel és díjjal ismertek el.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának minisztere a több év-
tizeden át tartó, kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérem ki-
tüntetést adományozott Planicska 
Szilvia tanítónőnek, melyet Tu-
zson Bence államtitkár adott át a 
közkedvelt pedagógusnak. 

A folytatásban következett a 
Bújj, bújj zöld ág… a kis elsősöket 
Kőrösi diákká fogadták, akik név-
sorát Tóth Zoltán igazgató-helyet-
tes olvasta fel miközben a gyere-
kek az osztályfőnökök vezetésével 
átbújtak a zöldág alatt a fátyolos 
tekintetű szülők nagy örömére.

A városi önkormányzat egy-
egy hátizsákkal ajándékozta 
meg az elsősöket, melyben ked-
ves meglepetésként elhelyezték 
a Dédi, mesélj még! című városi 
mesekönyvet.

A Kőrösi iskola 43. – benne a 
2020/2021-es – tanévét Kárpáti 
Zoltánné igazgató asszony az el-
sősökkel együtt nyitotta meg.

A formájában rendkívüli, ám 
idén is színvonalas tanévnyitó ün-
nepség az iskola himnuszának el-
éneklésével zárult, hogy másnap, 
szeptember elsején kezdetét vegye 
a nyolc éven át tartó tanítás, hogy 
a Kőrösis diákok névadójuk hitval-
lása szerint minél ELŐRÉBB, MA-
GASABBRA jussanak az életben…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

„ÖT ÉS FÉL HÓNAP UTÁN 
SZINTE TELJES LÉTSZÁMMAL 
INDULT EL A 2020-21. TAN-
ÉV A FAZEKAS ISKOLÁBAN. 
MÁSKOR IS VÁLTOZOTT SOK 
MINDEN, MOST IS SOK ÚJ-
DONSÁGGAL TALÁLKOZHAT-
NAK AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐK. 
AZ EGYIK LEGNAGYOBB VÁL-
TOZÁS AZ ISKOLA KÖRÜLI 
KÖZLEKEDÉST ÉRINTETTE. 



8 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.

Az elmúlt hónap vitathatatla-
nul legnagyobb eseménye az au-
gusztus 29-én kora este lecsa-
pó vihar és az általa elszenvedett 
pusztítás volt. A legidősebb kor-
osztály tagjai egyhangúlag val-
lották, hogy emberemlékezet óta 
nem sújtotta ilyen vihar a par-
tot, a műszerek 170 km/órás sze-
let is mértek. A kár a parton és a 
part közeli helyeken volt a legsú-
lyosabb, különösen nagy csapás 
érte a Duna sort, a városi stran-
dot, a Katonadombot és a Kis-
csurgó környékét. A part tele volt 
strandolókkal, a strandon sokan 
az éttermek eladóterébe, kony-
háiba húzódtak be a 10 perces 
csapás elől, másokat magánsze-
mélyek engedtek be ingatlanja-
ikba a part közelében. Az egyéni 
lélekjelenlétnek és a szerencsé-
nek köszönhetőnek emberi élet-
ben nem esett kár. Talán a legsú-
lyosabb eset a Kiscsurgó utcában 

történt, ahol egy családra ráestek 
a lezuhanó lombok, a gyermeke-
it mentő édesanyát egy faág talál-
ta el. Őt és egyik gyermekét kór-
házba kellett szállítani. A családot 
a baleset után hétfőn felhívtam, 
tájékozódtam a hogylétük felől és 
mielőbbi teljes gyógyulást kíván-
tam a balesetet szenvedetteknek.

A vihart követően egész este 
területen voltam, már akkor több 
károsulttal találkoztam. Egész éj-
jel párhuzamosan 6-8 tűzoltó-
autó dolgozott a Révdűlőben, 
munkájukat nem lehet elégszer 
megköszönni. Vasárnap közös-
ségi munkában összeszedtük és 
nagy halmokba gyűjtöttük a le-
hulló ágakat a Katonadombon. 
Így a park már vasárnap délután 
fogadhatta a látogatókat, csak-
úgy, mint a Közüzemi Kft által ren-
dezett strand. Vasárnap még a 
Katasztrófavédelem több autó-
ja munkában volt, mind a Duna-
parton, mind pedig a belsőbb ut-
cákban. A Kiscsurgó játszótérről 
a törmeléket a játszótér felügye-
let önkéntesei vasárnap eltakarí-
tották. Hétfő estére a Duna sor Li-
get utca és Rév út közötti szaka-

szán is jelentősen javult a helyzet. 
Az ELMŰ is folyamatosan dol-
gozott, a hálózati jellegű meg-
hibásodások hétfő estére hely-
reálltak. Kérem, akinek egye-
di problémája van, az jelezze az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 
e-mail címen.

Hétfőn a Közüzemi Kft meg-
kezdte a házak elé kihelyezett 
zöldhulladék elszállítását. Ez a 
munka jelenleg is zajlik. A cég kér 
mindenkit, hogy a zöldhulladékot 
lehetőleg kezelhető méretű dara-
bokban, összekötve helyezzék ki.

Csütörtökön megkezdődött a 
Duna-parton kidőlt fák erdészeti 
feldolgozása és a veszélyessé vált 
fák kivágása. A városi főkertész 
szerint közterületen mintegy 250 
fát veszítettünk, a magánterüle-
tekkel együtt nem túlzás, hogy 
több száz fa dőlt ki. Voltam olyan 
háznál, ahol kilenc, ház nagyságú 
fenyőfát döntött ki a szél.

Szeptember 4-én átadásra ke-
rült a Nyíltvizi Evezős Központ 
épülete a Duna soron. A beruhá-
zás igazi értékteremtő és érték-
növelő jelleggel jött létre: az ön-
kormányzat legszebb Duna-par-

ti telkén az ingatlanban 6 apart-
man és 50 fős diákszállás került 
kialakításra, támogatva a sportot 
és a közösségeket. A város ebben 
az épületben már méltó körülmé-
nyek között fogja tudni elszállá-
solni a településre érkező testvér-
városi, sport- és kulturális partne-
reit is. A Római utcában élők közül 
többen aggódnak, hogy az ingat-
lan nagy terhet ró majd rájuk, mi-
vel autóval csak a Római utcán le-
het behajtani a telekre (ahogy ed-
dig is). Az üzemeltetés során tö-
rekedni kell arra, hogy a zsákutca 
terheltsége ne növekedjen meg 
és lehetőség szerint a Duna sori 
parkolókat és gyalogos bejáratot 
használják az oda érkezők.

A hónap folyamán már szilárd 
burkolatot kapott a Budapest-Du-
nakeszi kerékpárút városi strand 
melletti szakasza, a beruházás 
ütemezetten zajlik a jövő tavaszi 
forgalomba helyezésig.

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

Legutóbbi beszámolómnak a 
Dunakeszi Polgár előző lapszá-
mában való megjelentetése óta 
viszonylag rövid idő telt el, mivel 
az augusztus 20-át követően ke-
rült a tisztelt Olvasókhoz.

Ezen viszonylag rövid időtar-
tamban – a nyár utolsó heteiben 
és sokaknak az iskola megkezdé-
sére való felkészülésének jegyé-
ben – a szokásosnál kevesebb 
megkeresést kaptam.

A „hétköznapi” működés vi-

szonylagosan apróbb teendői-
nek elvégzésére kértek a lakók: 
elmozdult, balesetveszélyes csa-
tornafedélről, a nagyobb esőzé-
seket követő csapadékvíz-prob-
lémákról kaptam bejelentéseket, 
melyekkel kapcsolatban a szük-
séges intézkedéseket minden 
esetben megtettem.

Jelzést kaptam a Barátság úti 
járdák mellett felgyűlő nagy-
mennyiségű növényi hulladék-
ról, melyek néhány helyen szin-
te eltömítik a csatornákat, így a 
víz elfolyását is megakadályozva. 
Mivel személyesen is tapaszta-
lom, hogy ez a probléma több te-
rületen fennáll, ezzel kapcsolat-
ban nem eseti megoldást kere-
sek, hanem általánosságban ké-
rem majd a Polgármesteri Hivatal 

segítségét a következő adandó 
alkalommal.

Az augusztus végén városunkat 
megrázó hatalmas viharral szemé-
lyesen teendőm nem volt azon kí-
vül, hogy a bejelentéseket továb-
bítottam a Polgármesteri Hivatal 
illetékeseinek, önkéntes tűzoltó-
ként pedig magam is láttam a ri-
asztásokból a katasztrófavéde-
lem munkatársainak megfeszített 
munkáját, melyet még napokkal a 
vihart követően is végeztek veszé-
lyessé vált fákkal, villanyoszlopok-
kal, kerítésekkel kapcsolatban.

A vírus felívelőben lévő máso-
dik hullámára tekintettel kérem 
Önöket, hogy vigyázzanak ma-
gukra és legyenek különös tekin-
tettel idősebb ismerőseikre. Az 
Ő, és mindannyiunk védelme ér-

dekében is kérem, hogy tartsák 
be a távolságtartásra, a maszkvi-
selésre vonatkozó szabályokat és 
előírásokat.

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. Közvet-
len telefonszámom: 06-70-379-
92-11, elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com 
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közösségi mé-
diában, alábbi hivatalos olda-
laimon is: www.facebook.com/
zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga. Postai levelet a 
2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 
33/B. alatti irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
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 - Görgey utca 24. árok – Görgey-
Kálmán utca sarok – mederlapo-
zása felőli újabb érdeklődésre tá-
jékoztattak. Pontos időpontot, 
hogy mikor tudják megrendelni a 
Kálmán utcában lévő árok bélelé-
sét, nem tudtak adni. Hivatkozás-
ként a városra zúduló felhőszaka-
dások halasztást nem tűrő felada-

tot rótt a városvezetésre, meg-
terhelve a költségvetést, egyben 
lekötve jelentősebb időre a vállal-
kozók idejét 

- A Immár a hetedik hete – cikk 
leadásakor – nem tesz eleget az 
ELMŰ a szerződésben leírt felté-
teleknek. A szolgáltató elmaradt 
munkálatai végett panaszlevél-
ben fordultam a városvezetéshez, 
mivel a Fóti út és a Kálvin J. utca 
szakaszos hibái továbbra sem ke-
rültek helyreállításra. A szerződés-
ben 5 munkanapon belül vállalták 
a hibák megszüntetését

- Sződi utca 32. előtti víznyelő-

rács cseréje felől érdeklődtem. Ér-
tesítettek, hogy ez ügyben a Köz-
üzemivel folytatnak tárgyalást. 
Hóvégi megkeresésemre tájékoz-
tattak, hogy 09.20-ig a munkála-
tokat elvégzik

- Kálmán utca 42. előtti telefon-
központi alegység állomást to-
vábbra sem vitték a föld alá – júni-
us végére ígértek – ezért ismét le-
vélben fordultam az illetékeshez. 
Tájékoztattak, a kapacitáshiánya 
végett szeptember végéig meg-
próbálják a javítást megoldani  

- A Közüzemi műszaki vezetőjé-
től kértem intézkedést a Nagysán-
dor József és a Mányoki Ádám tér 
terület rendezésével kapcsolat-
ban. A következő héten a jelzett 
címeken a gaz levágását a vállal-
kozó elvégezte

- Az augusztus 17-i esőzések 
újabb problémát okoztak a Bat-
thyány, a Barázda utca 10. és a 
Tátra utca 7. lakóinak. Előbbi ese-
tében a Közigazgatási szünet mi-
att a Közüzemi illetékesétől kér-
tem a homokzsákok kiszállítását. 
Hasonló problémát jelentettek a 
körzet ellenőrzésénél személyes 
találkozásunk során a Zápolya 
utca 30. és a Királyhágó utca 4. 
tulajdonosai    

- A Rákóczi út 25. alatti hölgy je-
lezte fa pótlási kérelmét, melyben 
1 db gömbjuharra tart igényt

- Kátyúk helyreállítását hét cí-
men jeleztem

- A Tábor út és a Bajtárs utca ke-
reszteződésében ismét megsüly-
lyedt az aszfalt. A helyreállítást 
időközben elvégezték 

- Klapka utcai vasút – MÁV te-
rület –, a Zalán utca 2. a Klapka-
Alkotmány-Vasvári háromszög-
ben lévő ingatlan és a Bajza-
Király sarok ingatlanján lévő gaz 
levágása végett a Jogi Osztály 
vezetőjéhez fordultam

- Négy címen a hiányzó utca 
névtáblák pótlását az osztály felé 
jeleztem

- Bejelentésre macskatetem el-
szállítása a Váci Zöld Alapítvány 
által megtörtént 

- Csapadékvíz elvezetés meg-
oldása kapcsán tájékoztattak, 

hogy folytatják az árok rendszer 
kialakítását a Batthyány utcai, ke-
resztrácsos víznyelő építését a 
Bajtárs, Barázda, Tátra utcai lakók 
érdekében  

- Árkok takarításának kérelme 
21 címen szükséges

- A Bulcsú utca 2 és 4 előtti csa-
padékvíz elvezetésének meg-
oldása érdekében a meglévő K 
szegély helyett kiemeltszegély 
cseréjét kértem. A szemle vizs-
gálatának eredménye, hogy az il-
letékesek a jövő évi karbantartási 
listába a címet felvették

- Gallyazás kérelme a Tábor 
utca 23. és a Klapka utca elején 
(Zsákutca)

- A Tábor utca végén a hiányzó 
forgalomcsillapító küszöbök pót-
lását kértem 

- A Zápolya utcai sebességkor-
látozás kérelmét a Városüzemel-
tetési Osztály nem támogatja. 
Soós Márta ügyintéző hölgy leve-
lében tájékoztatott, hogy az osz-
tály úgy gondolja, hogy a KRESZ 
által 50 km/h sebességkorlátozás 
megtartása megfelelő, hogy a ha-
ladás ne lassuljon az utcában. Az 
átmenő tehergépkocsi kitiltásá-
val szintén nem értenek egyet, 
tekintve, hogy a 3,5 tonnás jár-
művek kiszorításával sem költö-
zés, sem egyéb apróbb háztartási 
szállítás sem lenne megoldható. A 
sebességmérő berendezés telepí-
tésére vonatkozóan egyeztettnek 
a Dunakeszi Rendőrséggel   

- A augusztus 29-i vihar óriási 
károkat tett országszerte a termé-
szetben. Sajnos az elemek Duna-
keszit sem kímélték, főként a Du-
na-parton dőltek ki fák és okozott 
súlyos káreseményeket egyes in-
gatlanokban. A 6-os körzetben 
szerencsére csak a Tábor út és a 
József utcai sarkon töredeztek le 
nagyobb faágak, de anyagi kár 
nem keletkezett. A faágak elszállí-
tásra kerültek, melyet a Közüzemi 
munkatársainak köszönhetünk.  

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

Sötétség uralkodik a Fóti úton és a Kálvin János utcában

körzeti képvi  selőink jelentik
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Kedves Lakótársaim!

Az idei nyarat – akárcsak az egész évünket 
– átformálta a vírushelyzet. Ennek 
következtében 2020-ban július helyett 
a legtöbben augusztusban mentek 
el rövidebb-hosszabb vakációra. Bár 
mi magunk is pihentünk egy keveset, 
a munka így sem állt le. Nemcsak 
városfejlesztési munkálatokba fogtunk, 
de egy sajnálatos esemény vis major 
helyzetbe sodort minket. De haladjunk 
szép sorjában!

Fontos fejlesztés Tóvárosban és a Toldi-
Dombligeten
Régóta súlyos problémákat okozott 
Dunakeszi-Tóváros és Toldi-Dombliget vá-
rosrészén a nagy mennyiségben lezúdu-
ló esőzés. Hatalmas öröm volt számom-
ra, hogy a helyi lakosságot komolyan súj-
tó problémára végre megoldás született. 
Augusztus elején ugyanis aláírtuk a csapa-
dékcsatorna-kiépítésről szóló szerződést, 
amely a Tisza utcai befogadó - Kolozsvár 
utca, - Kossuth Lajos utca, Eszterházy Pál 
utca, Huszka Jenő utca nyomvonalon ke-
rül elhelyezésre. A munkálatok a napok-
ban kezdődtek és előreláthatólag jövő nyá-
ron fejeződnek be. Az elvezető rendszer ki-
építése mindannyiunk közös érdeke, így ez 

idő alatt türelmüket és megértésüket ké-
rem az esetleges forgalomkorlátozásokkal 
és fennakadásokkal kapcsolatban!

Dunakeszi ismét összefogott
Amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távo-
zott is az augusztus 29-i vihar, annál na-
gyobb károkat hagyva maga után. A he-
lyi lakosság ismét példás magatartásról és 
összefogásról tett tanúbizonyosságot és 
együttes erővel sikerült megkezdeni a kár-
rendezést. A lakosság segítsége mellett 
ezúton köszönöm a Katasztrófavédelem, 
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft., az 
ELMŰ munkatársainak áldozatos munkáját 
a vihart követő napokban.

A DMRV Zrt-vel megállapodtunk a víz-
nyomás probléma megoldásáról
Szem előtt tartva a Tóváros és a Toldi-
Dombliget lakópark és környezete lakói-
nak igényeit, megegyezés született egy új 
víztorony építéséről. Az 500 köbméteres és 
kb. 40 méter magas építmény megoldást 
kínál majd a lakóövezet víznyomást érintő 
problémáira. A torony a Toldi utca – Határ 
utcai vízmű telken lesz. A beruházót kértük, 
hogy lehetőleg a terület dél-keleti részén. 
A látványtervek készülnek.
Hamarosan indul az ATM készpénz ki- és 
befizető automata telepítése
A Főépítész elfogadta az OTP Bank által le-
adott műszaki terveket, az Önkormányzat 

pedig megadta a Tulajdonosi hozzájáru-
lást. Így minden adminisztratív akadály el-
hárult a megvalósítás elől. Bízom benne, 
hogy hamarosan indulhat a kivitelezés. 

A körzetünkkel kapcsolatos friss informá-
ciókért kérem, kövessenek a Facebookon: 
facebook.com/siposdaviddunakeszi 

További elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel: Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. válaszókerület képviselője

Az idei esztendőre sajnos min-
den téren rányomja bélyegét a 
koronavírus-járvány és annak kö-
vetkezményei. A fertőzés terjedé-
sének fékezése érdekében kor-
mányzatilag meghozott, a vé-
dekezést és a gazdaság újrain-
dítását szolgáló intézkedések 
– elkerülhetetlen módon – jelen-
tős forráselvonást jelentettek az 
önkormányzatok számára is. Ez-
zel együtt – avagy ennek ellené-
re – Dunakeszin és azon belül a 7. 
számú körzetben sem állt meg az 
élet, sőt. Nem csak a csapadékvíz-
elvezetéssel kapcsolatos kisebb-
nagyobb közterületi munkálatok, 

hanem jelentős fejlesztések zaj-
lanak, akad, ahol a közelmúltban 
már – nyíltvízi edzőközpont, VSD-
jégcsarnok, alagligeti óvoda – be 
is fejeződtek.

Szűkebb lakóhelyünk terüle-
tén jól haladnak az alagi, Fóti úti 
Kinizsi-sporttelepen épülő kézi-
labdacsarnok építési munkálatai, 
szeptemberben feltehetően bir-
tokba is vehetik majd azt az egye-
sület sportolói. Ehhez kapcsoló-
dóan parkolóépítésre kerül majd 
sor a Kincsem utca páros olda-
lán, a fenyves szélén lévő sima te-
repen, az út mellett. A Szakáll Fe-
renc utca Posta és Kincsem utcák 

közötti szakaszának a lakóházak 
menti oldalára járdaépítést indít-
ványoztam a gyalogosok bizton-
ságos közlekedését szem előtt 
tartva.

Ugyancsak nagyszabású – va-
lószínűleg mindenki előtt ismert 
– beruházás zajlik az alagi nagy-
állomáson és az onnan a körfor-
galomig tartó szakaszon a vasút 
mellett: a leendő új okmányiro-
da már csaknem teljese elkészült, 
a járási hivatal építési munkála-
tai pedig javában folynak. A víz 
és elektromos áram átvezetése – 
jelentős földmunkával, útfelbon-
tással – a nyáron zajlott, időn-

ként kellemetlenséget okozva 
a Verseny utcán és a Posta utcá-
ban közlekedőknek: lakótársaim 
türelmét és megértését ezúton is 
köszönöm.

Sajnos meglehetősen sokszor 
szünetelt az ELMŰ közvilágítás-
szolgáltatása Alagon a Fóti út 
elejétől elég hosszú szakaszon, a 
Posta utcában és a Verseny utcá-
nak a Pavilon utcáig tartó részén. 
Többszöri és több irányból – la-
kosság, hivatal, Eurowill Kft., jó-
magam – indított bejelentések 
hatására aztán végül kijavították 
a hibát, ami időnként újra előjött, 
de ezután már gyorsan érkezett a 

Ezekben a hetekben, hónapokban is több fejlesztés zajlik körzetünkben
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karbantartás. Az ELMŰ által már-
cius közepén – éppen a járvány 
miatti karantén első szombatján 
– elvégzett hálózatfejlesztés óta 
viszont jelentős javulás követke-
zett be az alsói lakossági áram-
szolgáltatásban, a korábban min-
dennapos kisebb-nagyobb áram-
kimaradások gyakorlatilag meg-
szűntek.

Kritikus állapotban van a 
Tőzegtavi útnak a közvetlenül a 
lakóházakhoz vezető földes be-
kötőút előtti szakasza, a prob-
léma jól ismert a városvezetés 
előtt. Mint arról korábban több 
fórumon is beszámoltam, az ön-
kormányzat útkarbantartási ter-
vei között szerepel(t) ennek a ja-
vítása. Még közvetlenül a vírus-
helyzet előtt – miután külön hely-

színi bejárást is tartottunk – arról 
egyeztettem Dióssi Csaba polgár-
mester úrral, hogy már idén ősz-
szel megtörténik a felújítás. A ter-
veket aztán a járvány miatti for-
ráselvonások átírták... A Szeretem 
Dunakeszit Frakció legutóbbi on-
line értekezletén teljes egyetér-
tés volt abban, hogy az útsza-
kaszt fel kell újítani. Polgármes-
ter úr kér(d)ésemre azt válaszol-
ta, hogy szeptember végén derül 
ki, hogy a város mekkora költ-
ségvetésből gazdálkodhat az év 
utolsó negyedévében; amennyi-
ben a számok kedvezőek, akkor 
a Tőzegtavi út felújítására még 
az idén sor kerül. Bízzunk benne, 
hogy így lesz, én mindenesetre 
folyamatosan napirenden tartom 
az ügyet.

A körzet több pontján – így 
lapzártáig Alsón a Muskátli utcai 
klubház és orvosi rendelő előt-
ti részen, a Muskátli utca 30. előtt 
és a Margit utca Rezeda utca sar-
kán – megkezdődött a problé-
más közterületi pontokon a szik-
kasztók (mezők, kutak, árkok) lé-
tesítése az elmúlt hónapokban 
készített, sok lakossági jelzéssel, 
kéréssel is megerősített összeírá-
som alapján.

Dunakeszi 7. számú – az alagi és 
az alsói városré szt, az alagi ma-
jorságot és a tőzegtavi területet 
is magában foglaló – körzetének 
egyéni önkormányzati képvise-
lőjeként a benko.tamas.dunake-
szi@gmail.com címen, valamint 
a +36 20 41 91 533-as telefonszá-

mon is várom a körzetben élők 
javaslatait, észrevételeit, kér(d)
éseit.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Szeptember elsején az iskolákban megkezdő-
dött a tanítás. A tanévnyitók rendhagyó mó-
don - tekintettel a jelenlegi vírus helyzetre - a 
tantermekben zajlottak. Reméljük, hogy jár-
vány nem akadályozza a megszokott tanítá-
si rendet.

Új parkoló épül gyártelepen
Megkezdődött a gyártelepi új P+R parkoló ki-
vitelezése. Az ott található korábban kialakí-
tásra került P+R parkolót teljes kihasználtság-
gal veszik igénybe a helyiek, így az Önök igé-
nyeit szem előtt tartva igyekeztünk bővíteni a 
parkolási lehetőséget. A beruházás a MÁV Zrt-
vel együttműködésben valósul meg a Béke 
utca - Könyves Kálmán utca  találkozásánál. A 
projekt során 30 parkolóhely és kerékpártáro-
ló valósul meg. Az építkezés várható befejezé-
se 2020. november 30.
A fejlesztés időtartama alatt türelmüket és 
megértésüket kérjük!

Az augusztus 29-ei vihar következményei
Augusztus végén váratlanul és nagyon nagy 
erővel csapott le a vihar Dunakeszi területére. 
Szerencsére hosszú ideje nem volt ekkora ere-
jű szél ezen a vidéken. A legnagyobb károk a 
Fő út és a Duna közötti szakaszon keletkeztek. 
A vihar nem kímélte a Bárdos Iskola Fő út felő-

li részét. A kidőlt fák magukkal sodorták az is-
kola kerítését is kb. 80 m-es szakaszon. A lát-
vány lehangoló. A károk jelentősek. A romok 
eltakarításában, annak érdekében, hogy az is-
kolai élet elindulhasson, a szülők, a tantestület 
tagjai, a Tankerület és a Közüzemi Kft. munka-
társai valamint vállalkozók vettek részt. Remél-
jük, hogy az újjáépítési munkák is hamarosan 
megkezdődnek.

Iskolakezdési adományok átadása
Immár hagyomány nyár végén, hogy a tanév 
indulásához az iskolakezdési adománydoboz 
gyűjtőakció lezárásaként a beérkezett adomá-
nyokból összeállított ajándékcsomagokat ad-
hatok át a rászoruló gyermekeknek. Ez idén 
különösen nagy jelentőséggel bírt. Örömöm-
re szolgált, hogy most is voltak adakozóked-
vű magánszemélyek, vállalkozások, így most 
is szép számban kerülhettek jó helyre ezek a 
csomagok. Ezúton is köszönöm mindenkinek 
a felajánlásokat és adományokat, amelyekkel 
támogatták a rászoruló iskolás gyermekeket, 
hogy egyenlő esélyekkel kezdhessék a tan-
évet.

Faültetés
A közterületek faültetési programja a vegetá-
ció visszahúzódásával a szakemberek javasla-

tára ősszel újra indul. Arra kérem Önöket, hogy 
jelezzék számomra faültetési igényüket, hogy 
az őszi ültetési időszakban kiültetésre kerül-
hessenek a facsemeték. A faültetéssel kapcso-
latban most is arra buzdítom Önöket, hogy te-
gyük szebbé környezetünket egy-egy fa ül-
tetésével. Az ültetést az Önkormányzat által 
megbízott szakemberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy a kéréseikkel együtt vállal-
ják az ültetett fák gondozását, amelyre ezúton 
is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben jelezzék szá-
momra:
Email: joszabo61@gmail.com
Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel olda-
lamat a Facebookon is, ahol folyamatos, nap-
rakész információkkal igyekszem szolgálni a 
körzetet és egész Dunakeszit érintő ügyekről. 
www.facebook/szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is vá-
rom az alábbi elérhetőségeken:

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

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Kedves Lakótársaim!
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Eredményes és eseménydús 
volt az augusztus hónapunk. 
Kérésünkre már el is készült a 
Gérecz Attila utcai gyalogátke-
lő újbóli felfestése, elkészült és 
remélhetőleg most már ellátja a 
feladatát az egykori SweetPoint 
előtti szikkasztó, ami által a csa-
padékvíz nem fog megállni az 
úttesten. Már elkezdték a Ha-
tár úti kerékpárút kivitelezé-
sét, amelynek részeként a Ha-
tár úti csatornák befolyó nyílá-
sait, új csendesebb és nagyobb 
áteresztő képességűre cserélik. 

Az Illyés Gyula utcában Au-
gusztus 19-én éjszaka, a két 
alagi lakópark közötti erdősáv-
ból egy magas fa rádőlt az egyik 
ház kerítésére és a házra. Még 
akkor éjszaka a helyszínre siet-
tem segíteni az ott lakóknak, a 
közvetlen életveszély szeren-
csére nem állt fenn. Köszönete-
met szeretném kifejezni az Új-
pesti Tűzoltó Parancsnokság 
kollégáinak, akik meg akkor éj-

szaka, és már másnap kora reg-
gel elhárították az élet és bal-
eset veszélyt. 

Szeptember elsején átadtuk 
a város legmodernebb új óvo-
dáját, az Aranyalma óvodát itt 
a körzetünkben. Négy csoport-
ban 120 gyermek kap óvodai 
közoktatást. Szerencsések va-
gyunk, mert a körzetünk, még 
ha a város szélén is van, de 
ugyanolyan dinamikusan fej-
lődik, mint Dunakeszi bárme-
lyik más pontja. Természetesen 
ennek a szerencsének a titka a 
munka. Munka a közösségért. 
Munka Dunakesziért. A tavaly 
átadott bölcsödének és a most 
átadott új óvodának is már elké-
szültek a bővítési tervei. A köz-
eljövőben ezeket is megvalósít-
juk, úgy ahogy nemsokára nyí-
lik a körzetünkben a Kispiac, a 
repülőtér mellett.

Szintén átadásra került 
szeptember elején az egyko-
ri SweetPoint területén a VSD 

Jégkorong Szakosztály csarno-
ka. Szülői segédlettel alakítot-
ták ki a szakosztály vezetői a 
csarnokot a megfelelő célra. Ez 
is jó példája összefogásnak. Az 
igazi városi összefogásnak pe-
dig egy borzalmas katasztró-
fa adott sajnos okot. Augusz-
tus 29-én a Katonadombon és 
a Duna-parton, a Duna soron 
egy 170km/h sebességű torná-
dó pusztított végig. Nem kímél-
ve a város gyönyörű fa állomá-
nyát, se a városi Bárdos Lajos 
Általános Iskola kerítését, illet-
ve nagyon sok magán ingatlan-
ban okozott kárt. Szerencsénk-
re nincsen áldozata ennek az 
armagedonnak. Másnap vasár-
nap egy emberként mozdult 
meg a város a károk helyre ál-
lításában. Így itt is szeretném a 
legnagyobb tiszteletemet kife-
jezni minden Dunakeszi lakos-
nak, a főkertész asszonynak, a 
város műszaki osztályának, a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 

Kft munkatársainak és minden 
kollégámnak, akik a lakossággal 
együtt azonnal elkezdték segí-
teni a bajbajutottakat.

Bármilyen kéréssel keresse-
nek bátran az alábbi elérhető-
ségeimen: Telefonon: 06-20-
429-1033,

E-mailben: dunakeszi.petho@
gmail.com címen, vagy a 
Facebookon a: Dunakeszi 8.vk. 
Pethő Krisztián képviselő online 
fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Az elmúlt időszakban több meg-
keresést is kaptam a környék au-
tós forgalmával kapcsolatban. Az 
önök kérésére megvizsgáltuk a 
Fóti úti megnövekedett tehergép-
jármű forgalmat és a Szilágyi utca 
forgalmi rendjét. De mindannyi-
an a gyerekekért aggódunk leg-
inkább, ezért a Mátyás király ut-
cai játszótér megközelíthetőségét 
biztonságosabbá tettük.

A Fóti úti bejelentéssel kapcso-
latosan egyeztettünk a Dunake-
szi Rendőrfőkapitánnyal, akinek a 
segítségét kértük a sebességha-
tár betartatásában. A megnöve-
kedett kamionforgalom kérdését 
pedig a bejelentés alapján vizs-
gáljuk. 

Köszönjük, hogy felhívták a fi-
gyelmünket a Mátyás király utcai 
játszótér problémáira, így az eper-

fák kilógó ágaira és a száguldozó 
autósokra. A metszési munkálato-
kat az illetéseket már el is végez-
ték, a sebességkorlátozó intézke-
désekkel kapcsolatosan - a Mátyás 
király utca – Szabadság tér elé eső 
szakaszára vonatkozóan kerül-
jön bevezetésre 40 km/óra sebes-
ségkorlátozás és erre a szakaszra 
„Gyerekek” veszélyt jelző tábla ki-
helyezése – pedig már javaslatot 
is tettünk.  Mivel ezek a beavat-
kozások olyan forgalomtechnikai 
változások, melyek megvalósítá-
sában a Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának Pénzügyi és Jogi Bi-
zottsága hivatott döntést hozni, a 
türelmüket kérjük a bizottság havi 
egy rendszeres üléséig. 

Megvizsgáltuk továbbá a Tisza 
utca csapadékvíz-elvezetésével 
kapcsolatos lakossági bejelentést 

is, amelyet továbbítottunk az ille-
tékes, Városüzemeltetési Osztály 
felé, ahol munkatársaink intézked-
tek a nagy mennyiségű lezúduló 
csapadékvíz-elvezetés ügyében. 

Nagy örömmel és szeretettel 
köszöntöm a választókörzetben 
született gyermekeket, többek 
között Andrást, Elízt, Bendegúzt és 
Noelt, akiket a hagyományainknak 
megfelelően babacsomaggal is 
megajándékozunk. De nemcsak a 
jövő generációja fontos számunk-
ra, hanem szépkorú társaink is. Így 
nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm 90. születésnapja alkal-
mából Kiss Józsefnét, akinek to-
vábbi jó egészséget és aktív éve-
ket kívánok!

’Zöld Dunakeszi’ programunk 
keretében pedig még szeptember 
15-ig tudnak ingyenesen facse-
metéket igényelni az Önkormány-
zattól az ugyfelszolgalat@duna-
keszi.hu címen, vagy személyesen 
Ügyfélszolgálatunkon.

Kérdéseikkel és észrevételeik-
kel továbbra is keressenek biza-
lommal!

Elérhetőségeim: 
E-mail: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469
Üdvözlettel:

Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Kedves 10. sz. Választókerületiek!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Megkezdődött a 2020-2021-es tan-
év, melyre sajnos a koronavírus má-
sodik hullámának felerősödése vet 
árnyékot. Adta magát, hogy az is-
kolai tanévkezdés tapasztalatairól 
a Fazekas Mihály Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola ve-
zetőjét, Papné Szalai Csilla igazga-
tó asszonyt kérdezzem. Válaszában 
Igazgató asszonytól részletes tájé-
koztatást kaptam, melyet a Duna-
keszi Polgár tanévkezdésről szóló  

összeállításában olvashatnak. E lap 
hasábjain keresztül is köszönöm 
szépen igazgató asszony részle-
tes tájékoztatóját, kedves sorait! Jó 
egészséget kívánok valamennyiük 
munkájához, pedagógusoknak, di-
ákoknak és a technikai személyzet-
nek egyaránt.

Védekezés az özönvizek ellen
Néhány szót szeretnék még ejte-

ni az özönvizek elleni védekezés té-
májában. Mint azt már az augusztu-
si cikkben is említettem, első lépés-
ként a Berzsenyi Dániel, Váci Mihály, 
Széchenyi utcáról lefolyó vízmeny-
nyiség csökkentésével igyekszünk 
enyhíteni a tőlük délre lévő utcák-
ban lévő ingatlanokra lezúduló víz-
mennyiséget úgy, hogy az előbb 
említett utcákra merőleges, külterü-
letre vezető utcákban árkokat ása-

tunk. Az itt élők nyilván nemigen 
örülnek annak, hogy ingatlanjaik 
előtt szikkasztó árkok lesznek, de a 
lentebb élők nevében kérem meg-
értésüket és támogatásukat. Amed-
dig nem tudjuk megoldani a Szé-
chenyi utcán és folytatásán a csapa-
dékvíz csatorna kiépítését – a meg-
valósítás elmaradásának az oka a 
rendelkezésünkre álló források szű-
kössége, melyet a koronavírus elleni 
védekezés még tovább szűkített – 
addig ez az egyetlen segítség, a ho-
mokzsákokon kívül, mellyel lakótár-
saink értékeit védeni tudjuk.

Javaslataikat várjuk a menet-
rend@dunakeszi.hu email címre.

Üdvözlettel:
Bilinszky Ferenc

5. vk. önkormányzati
képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Az idei nyár sem telt esemény-
telenül a körzetben, nagyon sok 
örömteli fejlesztés valósult meg! 
Csak a legnagyobbat emelném ki 
külön, a Kőrösi Park egy teljesen új 
külsőt, hangulatot teremtett.

De, mint mindig a problémák, 
gondok is előkerültek szépszámmal: 
a nyári hosszabb nappalok és kelle-
mes esték, illetve a sok jó pad, saj-
nos nem csak örömforrás, hanem az 
éjszakai hangoskodás, szemetelés, 
s egyéb nem kívánatos tevékenysé-
gek helyszíne is lett! Ezt a jövő nyár-
ra kezelnünk kell!

A Pontjó környékén is megszapo-
rodtak a lakossági panaszok, ennek 
kivizsgálására és megoldására már 
a jogi bizottságunkhoz fordultam. 
A nagy viharok és esőzések is elő-
hoztak új és régi problémákat a 
körzetben, ezek megoldásához a 
Hivatal szakembereitől kértem se-
gítséget.

Nagy gondokat okoz továbbra is 
a nem itt élők szemételhelyezése a 
konténereinkben, ez több körzet-
részben is jelentkezett, itt a megol-

dást a zárt gyűjtők minél gyorsabb 
megépítése hozhatja majd!

Régóta gondolkodom rajta, s 
most már több felől is felmerült 
megoldási lehetőségként a Lakó-
telepi Polgárőrség létrehozása! Ha 
sok egyetértőt és önkéntes jelent-
kezőt találok, akkor szívesen segí-
teném ennek létrejöttét, bevon-
va a rendőrséget és a már jól mű-
ködő városi polgárőr tapasztalato-
kat! A megadott elérhetőségeimen 
várom erre az esetleges tevékenyen 
is résztvevő jelentkezőket, hogy ki-
derüljön, van-e ennek létjogosult-
sága?

Köszönöm szépem a nagy akti-
vitást, amit a közügyek terén ki-
fejtettek az idei nyáron is, renge-
teg megkeresést kaptam telefo-
non, emailben, és személyesen is. 
A Facebook oldalaim is nagyon ak-
tívak e téren!

Nagyon sok jó lehetőséget rejt a 
Dunakeszi App, kérem minél töb-
ben telepítsék okoseszközeikre, 
mert nagy segítség lehet a lakossá-
gi bejelentéseknél!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 
06-70-337-16-06 számon hétköz-
nap 8-19 óra közt számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, s 
természetesen személyesen is! A 
Facebookon a Lakótelep Szíve és a 
zárt lakótelepi csoportokban, és a 
képviselői oldalamon is elérhetők 
információk!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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Az ünnepélyes megnyitón Szabóné Ónodi Valéria, Pethő Krisztán, Tuzson Bence és Erdész Zoltán mondott beszédet

Ennek teljesítése érdekében számos fejlesz-
tés valósult meg Pest megye 5. számú vá-
lasztókerületében, növelve a köznevelé-

si intézmények férőhelyeinek számát. Példaként 
kiemelte: szeptember elsejével Dunakeszi mel-
lett Gödön is új óvodát avattak, melyek fejlesz-
tési összköltsége 1,5 milliárd forint és közel 400 
gyermekkel több ovist tudnak fogadni.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
zati államtitkára kijelentette: Dunakeszi egy 
irigylésre méltó, dinamikusan fejlődő város.

- Nemrég adtunk át egy iskolát és egy bölcső-
dét, most pedig egy óvodát. Ezek a fejlesztések 
nagyon fontosak, hiszen az ország egyik leg-
gyorsabban fejlődő és növekedő településéről 
van szó, ahol nagyon sok a gyermek. Jelenleg 
26 800 gyermek él a Dunakeszi Tankerület tele-
pülésein, ez 300 fővel több mint tavaly. Mond-
hatom azt, hogy örömteli probléma ez, sokan 
irigylésre méltónak tartják ezeket a kihívásokat 
– fogalmazott.  

Tuzson Bence kiemelte, a beruházások az ösz-
szefogás eredményeként jöhettek létre. Ugyan-
is ha egy önkormányzatban jó elképzelések 
vannak, akkor amellé a kormányzat is odaáll 
és ezekből az együttműködésekből sikeres pro-
jektek valósulhatnak meg. 

- Dunakeszi példaértékű város az összefogás 
és a fejlődés tekintetében egyaránt, melynek 
köszönhetően történelmének legintenzívebb és 
legeredményesebb korszakát éli – mondta el-
ismerését kifejezve a város vezetőinek, önkor-
mányzatának. 

A városi önkormányzat képviseletében  
Erdész Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy a 

nagy ívű fejlesztések és beruházások alapja az 
ésszerű gazdálkodás és a tervszerű városépítés, 
aki szerint a legtermékenyebb időszakát éli Du-
nakeszi. 

– Néhány hónapja adtuk át az alagligeti böl-
csődét, most pedig az óvodát. Épül az általános 
iskola, már rajzolják az új középiskola terveit – 
utalt a fejlesztésekre, beruházásokra. Bejelen-
tette: a 330 millió forint állami támogatás mel-
lett az önkormányzat jelentős összegű önerőt 
biztosított a projekt megvalósításához. 

- Egyszerre épül két sportcsarnok állami tá-
mogatással a városban, ami rendkívül nagy se-
gítség – húzta alá Erdész Zoltán, aki elismerés-
sel szólt Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lő támogató együttműködéséről, Dunakeszi 
fejlődése érdekében kifejtett színvonalas tevé-
kenységéről. 

- Négy csoportos óvodát építettünk, 120 kis 
gyermeknek lesz boldogabb az élete az önkor-
mányzat és az állam együttműködésének kö-
szönhetően – jelentette ki az alpolgármester.  

Pethő Krisztián, a körzet önkormányzati 
képviselője úgy fogalmazott, hogy szerencsé-
sek az itt élők, mert három éve a Szent István 
Általános Iskola új épületét, tavaly bölcsődét, 
most pedig „ezt a modern, kimagasló minősé-
gű, 21. századi óvodát adjuk át.”

- Szerencsések azok a gyerekek is – folytat-
ta -, akik itt kezdik most az óvodát, mert nekik 
már a város biztosítja, hogy majd itt helyben 
járjanak általános iskolába, és később közép-
iskolába is. Dunakeszi folyamatosan fejlődik, 
már készen vannak az itt lévő óvoda és bölcső-
de bővítésének a tervei és pár év múlva a város 

két új középiskolájában tanulhatnak a dunake-
szi fiatalok. Őszintén mondhatom, hogy sze-
rencsések vagyunk, de ennek az alapja a mun-
ka. Munka a városért. Munka a közösségért, 
Dunakesziért!

Szabóné Ónodi Valéria, a Dunakeszi Óvo-
dai és Humán Szolgáltató Központ és Könyv-
tár igazgatója köszönetet mondott Tuzson Ben-
ce országgyűlési képviselőnek a gyermekintéz-
mény létrejöttéhez nyújtott kimagasló támo-
gatásáért, az önkormányzat vezetőinek, akik 
szakmai javaslataikat elfogadva építtették meg 
az új óvodát. 

A DÓHSzk igazgatója elismeréssel beszélt 
kollégái, az óvodapedagógusuk munkájáról, a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. színvona-
las szakmai együttműködéséről. 

- Azt kívánom az idejáró gyerekeknek és 
szüleiknek, hogy örömteli, felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodjanak az Aranyalma Óvodá-
ban tevékenykedő óvónőknek köszönhetően - 
hangzott Szabóné Ónodi Valéria jókívánsága.    

Az új Aranyalma Óvodában szeptember 
1-én 4 csoportban, 120 kisóvodás kezdhette 
meg az új nevelési évet. Az önkormányzat cél-
ja, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb ne-
velési intézménybe járhasson. Az Aranyalma 
Óvoda fogadja az olyan sajátos nevelési igényű 
SNI gyermekeket (beszédfogyatékos, hallás-
sérült, kismértékben látássérült, enyhén értel-
mi fogyatékos, enyhébb mozgáskorlátozottság 
esetén), akiknek óvodai nevelése a szakértői bi-
zottság véleménye alapján normál óvodai kö-
zösségben integráltan javasolt. (Vetési)

Fotó: sunnyphoto.hu

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN TÖBB ÚJ BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS ISKOLA IS 
MEGNYITOTTA KAPUIT, EZZEL JELENTŐSEN BŐVÜLT A KÖZNEVELÉSI IN-
TÉZMÉNYEK KAPACITÁSA – MONDTA TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ AZ ALAGI ARANYALMA ÓVODA ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJÁN 
SZEPTEMBER ELSEJÉN. ÜNNEPI BESZÉDE KEZDETÉN A VÁLASZTÓKE-
RÜLETÉBEN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKRŐL ADOTT KITEKINTÉSBEN 
ELMONDTA, HOGY BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN JELENTŐSEN 
MEGNŐTT AZ ÓVODAI FÉRŐHELYEK IRÁNTI IGÉNY. 

Megnyílt 
a 120 férőhelyes 

Aranyalma Óvoda  
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Bevezetőben a jelen lévő díjátadó-
kat, a volt diákokat és családtagja-
ikat, valamint a volt osztályfőnö-

köket, Szilágyiné Manasses Melindát, Illés 
Zoltánné Ujvári Évát, és Hegyiné Zámbó  
Krisztinát köszöntötte Nyíri István  
igazgató, majd így folytatta:

– Iskolánk hagyományos, jól műkö-
dő rendszere felborult a járványhelyzet 
miatt. Nem csendült fel a ballagók éne-
ke, nem járhatták körbe végzős diákja-
ink iskolánk osztályait, és elmaradtak a 
szokásos ünneplések, díjátadások. Ez-
úton szeretném megköszönni minden 
érettségizett diákunknak a több éven ke-
resztül folytatott sikeres és eredményes 
munkáját. Elismerésemet fejezem ki a 
kiemelkedő iskolai teljesítményekért, az 
érettségi vizsgákon nyújtott eredménye-
kért és külön köszönöm a vizsgákon ta-
núsított fegyelmezett és felelősségteljes 
viselkedést.       

Ismertette az igazgató a végzős osztá-
lyok tanulmányi eredményeit, a három 
osztály átlaga 4,54; 4,47; 4,59 volt. A száz 
végzős diák összesen 39 felsőfokú és 76 
középfokú nyelvvizsgát szerzett. A há-
rom érettségiző osztály diákjai közül 37-
en kitűnő, 19-en jeles érettségi vizsgával 
büszkélkedhetnek.

Elsőként a tantestület által adományo-
zott „Radnóti díjakat” adta át az igazga-
tó. Arany Éva 12.a. Kiváló tanulmányi 
eredményei mellett kiemelkedő kultu-
rális tevékenységet végzett, művészi ké-
pességeivel gyakran szerepelt más ren-
dezvényeken is. (Tanulmányait a Szege-

di Tudományegyetem angol-ének tanári 
szakán folytatja.)     

Újvárosi Máté 12.c. Egyebek mellett 
az iskola közösségi életének aktív részt-
vevője volt. Két évig a Tankerületi Di-
áktanács elnökeként tevékenykedett és 
számos rendezvényen képviselte a Du-
nakeszi Tankerületet. (Ősztől a Buda-
pesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és 
menedzsment szakon kezdi el tanulmá-
nyait.)

Ungár Cecília 12.b. Az iskola egyik 
meghatározó egyénisége volt öt éven ke-
resztül. Zongorajátékával, táncfellépé-
seivel gyakran szerzett szép pillanato-
kat. Az IDB tagjaként részt vett iskolai 
programok szervezésében, az iskola jóté-
konysági rendezvényein is mindig részt 
vett és nem csupán szerepelt, ha kellett, 
szervezett is. (A művészethez hű maradt, 
így szeptembertől a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem előadóművészet, 
klasszikus zongora szak hallgatójaként 
folytatja tanulmányait.)

Rozgonyi Gergely 12.a. A természet-
tudományok iránti vonzódása kez-
dettől kirajzolódni látszott. Kilenc év 
alatt számos tanulmányi versenyen ért 
el kimagasló eredményt. Egy évig cse-
rediákként Franciaországban tanult 
francia és angol nyelven, ahol az ország 
legrangosabb matematika versenyén 
második helyezést ért el. Közösségi 
munkája az osztályban is példamuta-
tó volt. (Hamarosan elkezdi tanulmá-
nyait az Imperial College London ma-
tematika szakon.)

A „Jó tanuló jó sportoló” díjat Szamkó 
Lili, a gimnázium Diáksport Egyesülete 
által odaítélt „DKRMG jó tanulója” dí-
jat Hernádi Kata, az „Év sportolója” díjat 
Laboncz Levente vehette át. A „Lenau-
díjat” a német nyelv és a kulturális érté-
kek elsajátításáért Hernádi Katának és 
Ujvárosi Lillának adta át Tóth Tamás, a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke és Várkonyi Kurszán al-
elnök. Az elnök köszönetet mondott a ju-
talmazottak tanárainak, Hegyiné Zámbó 
Krisztinának és Hudra Andreának. A ti-
zenötödik alkalommal megítélt Rotary 
Club díjait Kovács László korábbi elnök 
adta át. Első díjat – kétszázezer forintot – 
Arany Éva, a százezer forintos második 
díjat Hernádi Kata vehette át. Végezetül 
Soponyai Istvánné – önzetlen felajánlá-
sa alapján – immár negyedszer adta át az 
„Anyáknapi díjat” 105 ezer forintot Bagi 
Csinszkának, aki egy évvel ezelőtt érett-
ségizett, és jelenleg a Semmelweis Egye-
tem védőnői szakán tanul.  

Kérdésünkre Nyíri István a tanév-
kezdéssel kapcsolatban elmondta, hogy 
megalkották a járványra vonatkozó sa-
ját szabályrendszerüket maszkviseléssel, 
fertőtlenítéssel kapcsolatban. - Sajnos, 
a távolságtartási szabályokat nem le-
het betartani, ugyanis 770 gyermek kez-
di el tanulmányait, a gimnáziumot egy-
kor 16 osztálynak építették, jelenleg pe-
dig kibővítve 22 osztállyal kezdjük el a 
tanévet.   

Katona M. István
A szerző felvétele

Gimnáziumi díjátadás 

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT IDÉN MÁJUSBAN MEGHIÚSULT A DUNAKESZI 
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM HAGYOMÁNYOS BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE. ÍGY 
ARRA SEM VOLT LEHETŐSÉG, HOGY A KIMAGASLÓ EREDMÉNYT ELÉRT VÉGZŐS 
DIÁKOK SZÁMÁRA ODAÍTÉLT RANGOS ELISMERÉSEK ÁTADÁSÁRA SOR KERÜL-
HESSEN. A TANINTÉZMÉNY VEZETÉSE ÚGY HATÁROZOTT, HOGY EZEKET ZÁRT-
KÖRŰ RENDEZVÉNY KERETÉBEN AUGUSZTUS 29-ÉN ADJÁK ÁT.
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– Képviselő úr, ön évek óta vissza-visszatérően be-
számol lapunk hasábjain a káposztásmegyeri csomó-
pont átalakításához fűződő aktuális történésekről. Jú-
lius végén újabb előterjesztés került a képviselő-testü-
let elé ebben a témában, így a kérdés aktuális: hol tart 
most az ügy?

– Ez a kérdés sajnos jó néhány éve aktuális, hiszen 
rendkívül sokak mindennapi közlekedését érinti, így 
a választ kicsit messzebbről kezdem. Annál is inkább, 

mert noha 6-7 éve újra és újra fellendülő intenzitást kap 
a problémáról szóló kommunikáció a közösségi oldalak 
egyes csoportjaiban, még mindig sokan nem látják át a 
kétségkívül összetett helyzet alapját, s ezért sok téves in-
formáció és javaslat kering ebben a témában.

– Örömmel segítünk tiszta vizet önteni a pohárba.
– Köszönöm, lássuk! Kiváltképpen a hétköznap reggeli 

és délutáni csúcsidőszakban alakul ki az Alagon Verseny, 

TALÁN NINCS OLYAN DUNAKESZI AUTÓTULAJDONOS, AKI NE ISMERNÉ A KÁPOSZTÁSMEGYERI KÜLSŐ SZILÁGYI ÚT-
RÓL A VASÚTI ÁTJÁRÓHOZ VEZETŐ CSOMÓPONTNÁL RENDSZERESEN KIALAKULÓ FORGALMI DUGÓT, VALAMINT AZ 
AZZAL JÁRÓ KÖZLEKEDÉSI VESZÉLYHELYZETET, ÉS NE KÍVÁNNÁ A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁT. A MEGOLDÁST, AMELY 
HOSSZÚ ÉVEK ÓTA VÁRAT MAGÁRA, ÉS AMELYNEK MEGVALÓSULÁSÁHOZ A DUNAKESZI KÉPVISELŐ-TESTÜLET A 
KÖZELMÚLTBAN ÚJABB DÖNTÉSSEL JÁRULT HOZZÁ. A GÓCPONT ÁTALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB 
TUDNIVALÓK BEMUTATÁSA ÉRDEKÉBEN LAPUNK BENKŐ TAMÁST, DUNAKESZI 7. SZÁMÚ KÖRZETÉNEK TERÜLETI-
LEG ÉRINTETT EGYÉNI KÉPVISELŐJÉT KERESTÜK MEG.

Újabb testületi döntéssel 
közelebb a káposztásmegyeri 

csomópont átépítéséhez

A nagyszabású 
projekt 

megvalósulása 
érdekében 

először az újpesti 
városvezetéssel 

kellett dűlőre 
jutnia a dunakeszi 
önkormányzatnak. 

A számos 
tárgyalás 

egyikén készült 
felvételünkön 
Wintermantel 
Zsolt korábbi 

újpesti 
polgármester 

(balra), 
Dióssi Csaba, 

Dunakeszi 
polgármestere 

(középen) és 
Benkő Tamás 

látható
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majd Alsón már Pálya utca néven is-
mert, városunk egyik nagyforgalmú 
bekötőútjának a káposztásmegye-
ri vasúti aluljáróba futó végén meg-
lehetősen nagy és balesetveszélyes 
forgalmi dugó. A békeidőben, vagy-
is a koronavírus-járványt megelő-
ző években iskolai időszakban időn-
ként akár többszáz méteresre duzza-
dó kocsisort – mind délelőtt a Pálya 
út alsói szakaszán, mind délután a 
káposztásmegyeri Külső Szilágyi út 
átjáró előtti részén mindkét irány-
ban – alapvetően az egysávos vasúti 
aluljáró szűk áteresztő-kapacitása 
okozza. A MÁV mereven elzárkózik 
az átjáró szélesítésétől, tehát ezeken 
a dugókon érdemben segíteni sajnos 
nem lehet.

– Miért szükséges akkor a csomó-
pont átalakítása?

– A másik, azaz a fő gond, még-
pedig a balesetveszély enyhítése ér-
dekében. Egy dolog ugyanis a nagy 
forgalom, és egy másik annak szabá-
lyos, biztonságos elvezetése. Ez a fel-
tétel itt sajnos nem valósul meg, ami 
ráadásul az alapproblémát, tehát a 
dugót is fokozza valamelyest. Reg-
gelente ugyanis az Alsó felől a zöld 
lámpán Káposztásmegyerre áthajtó 
autók a villamosvégállomás felől az 
Auchan irányába tartó Külső Szil-
ágyi úthoz képest alárendelt úton ér-
nek a nagy átmenőforgalmú keresz-
teződésbe, és nem tudnak szabadon 
kihajtani a Külső Szilágyi útra. Ezál-
tal visszatorlódnak az autók és szél-
sőséges – ám nem ritka – esetben 
be is dugul az aluljáró, ezáltal meg-
akadályozva a Káposztásmegyerről 
Dunakeszire tartó kocsik áthaladá-
sát és akadályozva a Pálya út forgal-
mának ütemezett haladását. Ugyan-
ez a probléma a hétköznap délutá-
ni csúcsidőszakban talán még rosz-
szabb: a Budapest felől és az Auchan 
irányából is nagy számban érkező, az 
aluljárón Dunakeszi vagy éppen Rá-
kospalota felé haladni kívánó autók 
rendezetlenül, északról kialakítatlan 
kanyarodósáv hiányában araszol-
nak az átjáróhoz, jobbára csak a már 
a főváros irányából az átjáróba veze-
tő sávban állók, vagy a sokszor fele-
lőtlenül nagy sebességgel az Auchan 
felé közlekedők előzékenységében 
bízva. Mindezen közlekedési káoszt 
– aki járt már arra hétköznap dél-
után, tudja és átérzi, miről beszélek 
– tetézi, hogy az egyébként az átjá-
róból Káposztásmegyerre érkező au-
tósok kihajtása sem teljesen bizton-
ságos, mert a hosszú kocsisor aka-
dályozza a kereszteződés belátható-
ságát, ezáltal ugyancsak blokkolva a 
csomóponton való áthaladást.

– Mi a megoldás?
– Biztonságossá kell tenni a ke-

reszteződést. Az aluljárón Káposz-
tásmegyerre érve jobbra külön, a 
balra kanyarodástól „függetlenített” 
kanyarodósávra van szükség, ezzel 
párhuzamosan pedig az Auchan irá-
nyából érkezőknek elegendő hosz-
szúságú kanyarodósávot kell építeni 
úgy, hogy az egyenes továbbhaladás 
Budapest felé minél inkább garan-
tált legyen. Mindamellett végre biz-
tosítani kell a gyalogosforgalom biz-
tonságát is gyalogátkelőhely létesí-
tésével. Néhány éve kérvényeztem a 
hatóságoktól ide zebra újbóli telepí-
tését – kb. 8-10 évvel korábban volt, 
csak valamiért megszüntették... –, 
de azt eléggé érthetetlen módon ép-
pen a csomópont átalakításának ter-
ve miatt elutasították... A tervek sze-
rint ez lesz a beruházás első üteme, 
amit Dunakeszi saját költségén való-
sítana meg fővárosi területen. A má-
sodik ütemben – amely akár köz-
vetlenül az első ütemmel egyidőben 
is megvalósulhat, ez már az újpesti 
önkormányzaton múlik majd – ke-
rül sor a gócpont lámpásítására. A 
Külső Szilágyi útra telepítendő köz-
lekedési lámpákkal lehet majd sza-
bályozni és ezzel gyorsítani a cso-
móponton áthaladó forgalmat: ami-
kor a reggeli csúcsidőszakban Alsó 
felől a kocsisor a zöld jelzésre meg-
indul Káposztásmegyer felé, a Kül-
ső Szilágyi út keresztirányú forgal-
mát piros lámpa állítja majd meg, és 
ezáltal az aluljáróból érkezők mind-
két irányba akadálytalanul tudnak 
kihajtani, ezzel az aluljárón való el-
lentétes irányú haladást sem akadá-
lyozva. A lámpa ugyanígy rendsze-
rezve tereli majd a közlekedést Ká-
posztásmegyerről Dunakeszi irányá-
ba is, ennek az az előfeltétele, hogy a 
villamosvégállomás felől az aluljáró-
ba érkező kocsikat már kint a Kül-
ső Szilágyi úton megállítsa a lám-
pa, ugyanis az Auchan felől csak így 
tudnak – zöld jelzés alapján – beso-
rolni és akadálytalanul behajtani az 
aluljáróba tartó autók.

– Érthető és világos. Hol tart tehát 
most a projekt?

– A kivitelezés előtti utolsó fázis-
ban. Már nem kívánok túl messzi-
re visszatekinteni, de tényként azért 
rögzítsük: mivel Újpestnek egyálta-
lán nem volt érdeke ennek a csomó-
pontnak a rendezése, éveken keresz-
tül késleltette annak megvalósítását. 
A megállapodás a két önkormány-
zat között tavaly nyáron végül meg-
született, s azóta lezajlott a szüksé-
ges engedélyek, hozzájárulások be-
szerzése, elkészültek a különböző 
hatóságok által előirányzott terv-

módosítások. A műszaki tervek en-
gedélyeztetéséhez még egy utolsó 
feltételre volt szükség: a terület va-
gyonkezelőjének, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a tulajdonosi 
hozzájárulása váratott magára. Ne-
hezítette a helyzet megoldását az a 
szándékunk, hogy Dunakeszi fővá-
rosi területen végezzen beruházást 
saját polgárai érdekében, hiszen az 

államigazgatásban erre nincs gya-
korlat. Így az MNV Zrt.-vel folyta-
tott tárgyalásokon új konstrukci-
ót kellett kitalálni. Hosszú idő után 
az MNV Zrt. megküldte a dunake-
szi önkormányzat részére a Duna-
keszi alsó és Káposztásmegyer kö-
zötti csomópont kiépítése kapcsán 
megkötendő együttműködési meg-
állapodás-tervezetét, így a képvi-
selő-testület július végén dönthe-
tett a tervezet aláírásáról. Úgy fest, 
innentől már szabad út vezet a ter-
vek engedélyeztetéséhez. Dunakeszi 
önkormányzata változatlanul azon 
dolgozik, hogy a csomópont átala-
kításának kivitelezése még ebben 
az évben megkezdődjön. Ami pe-
dig az újpesti feladatvállalást illeti, 
Déri Tibor negyedik kerületi polgár-
mester egy februári lakossági fóru-
mon erősítette meg a nyilvánosság 
előtt feltett kérdésemre, hogy – idé-
zem – „megnyugodhatnak a duna-
kesziek, a csomópont átalakításából 
minket illető rész be is van tervezve 
az idei költségvetésünkbe, a fejlesz-
tést megvalósítjuk.” Ha így lesz, az-
zal régóta vágyott fejlesztés valósul 
meg jelentős dunakeszi forrásokból 
is, rendkívüli módon nem városunk 
területén, de mégis leginkább a du-
nakeszi lakosok mindennapjait po-
zitívan befolyásoló módon.

(za)
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- A magyar lovassport, a lovas kultúra a magyar kultúra elengedhetet-
len része. E nélkül semmilyen történelmi teljesítmény semmiféle iro-
dalmi érték a huszadik századtól visszafelé értelmezhetetlenné válik. 
Ennek a kultúrának kimagasló nagyjai voltak, akiknek a teljesítménye 
a katonai lovaglásban, a lovasversenyekben, a fogathajtásban, és min-
den a lovagláshoz köthető sportban mérhető. A szlogen, amely a világ-
ban bárhol elhangzik, úgy szól, hogy mi lovas nemzet vagyunk. Ez el-
len az előző rendszerek nagyon keményen keresztbe tettek, a szakem-
bereinket elüldözték, a méneseinket eladták, mindaz, ami érték volt 
a kultúrának ebben az ágazatában, igyekeztek megsemmisíteni. Ez 
azonban nem sikerült, kezd lábra kapni a lovas képzés, vannak szak-
embereink, akik képesek ezt a tudást, ezt a kultúrát átadni. Ehhez tar-
tozik, hogy a kormány intézkedései és támogatási rendszere egyre na-
gyobb lehetőséget nyit ezen a téren. Megújulnak és világszínvonalúvá 
kezdenek válni a lovas központjaink. Azzal tisztában kell lenni, hogy 
a lovassport az egyik legdrágább sport, a díjlovaglás, a díjugratás, a fo-
gathajtás lovak nélkül nem megy. A jó lovak, a jó vérvonalak ára iszo-
nyatosan magas, akár a lovat vesszük meg, akár a tenyésztési vona-
lat akarjuk tovább vinni. 

Célomnak tartom, hogy azt a fajta kultúrát, amely a lovak által 
teremtődött meg, és a történelmi múltat – amelynek dicsőséges ré-
sze a lovakkal van összefüggésben – el szeretném juttatni az em-
berekhez. Így lehet nemzetegyesítő szerepe a lovaknak, és ha el-
kezdenék tanítani azokat a fantasztikus teljesítményeket, amelye-
ket ló nélkül nem lehetetett volna elérni, eltűnnének a lövészár-
kok, mindenki csak magyar lenne, és erőt meríthetne a 
múltból. 

Az embert és a lovat Isten teremtette, a hozzá valót 
az ember. A ló és az ember szorosan összetartozik. 
És az sem véletlen, hogy az irodalomban gyakran 
megjelenik a ló. A mesékben például a táltos pa-
ripa, a szárnyas ló, a pegazus, a gondolatnál se-
besebben száll, ezt mind a lóval hozzák kapcso-
latba.  

A lovas hagyományőrzésről annyit, hogy 
ez hála Istennek nálunk nagyon magas szin-
ten működik. A Magyar Huszár - 
és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség nagyon komoly taglét-
számmal működik, sajnos a 
támogatás szinte mini-
mális. Székely Tibor 

huszár ezredes úr tölti be a szövetség elnöki tisztét, ő nagy energiát 
fektet be, hogy mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten, vagy 
a határon túli magyarlakta területeken jól működjön a huszárság. De 
nem csupán a huszárságra gondolok, ott vannak a Salföldi Kopjások, 
ők a kopjás huszárságot képviselik. Egy alkalommal rendeztem egy 
huszártalálkozót, száznégy huszárt lovon látni, alakzatban vonulni, lé-
lekemelő volt. Hozzájuk  csatlakoztak a Kassai Lajos lovasíjász növen-
dékei, hihetetlen nagy lovasparádé volt. (Kassai Lajosról A lovasíjász 
címmel nagy sikerű filmet forgatott Kaszás Géza. a szerk.)

Nagyon fontos a hagyományőrzés, és ha egy bemutatón ott vannak 
a gyerekek, tudják értékelni, mi az, hogy nemzettudat. Dunakeszin is 
már nyolcadik éve március 14-én a Királydombon megrendezik a Ta-
vaszi Hadjárat egyik mozzanatát és aztán a gyerekek is csatázhatnak. 
Én is hagyományőrző vagyok, hadnagya vagyok a jelenleg csak papí-
ron létező Császári és Királyi Huszárezrednek. 

A színművész munkámmal kapcsolatban szeretném elmondani, 
hogy a múlt év végén rendeztek egy Trianon konferenciát és művé-
szeti napot. Dr. Varga Tibor szervező, a Szent Korona Alapítvány el-

nöke megkért, hogy készüljek egy műsorral, melynek aztán 
nagy sikere volt. Arra gondoltam, hogy máshol is be kel-
lene mutatni. Kaptam támogatást az EMMI-től és sze-
retném sok helyen bemutatni. Ugyanis már az én kor-
társaim sem tudják, hogy Trianon mit jelentett. Nem 

csupán egy határ átrajzolását, hanem személyes tra-
gédiákat, sorscsapásokat, a gazdaság, a kultúra 

tönkretételét jelentette ez a nemtelen, pimasz 
gesztus. Rangos irodalmi művekből állítot-
tam össze a műsort, ami mindezt szinte 
személyessé teszi a hallgatóságnak. Az Új 
Színházban Dörner György Kossuth-dí-
jas igazgató szerepet osztott rám Kocsák 
Tibor Szegény gazdagok  című előadásá-

ban. És a jövő év elején lesz a bemu-
tatója a Bagó Bertalan által rendezett 
Az Imposztor című darabnak, ami-

ben szintén kaptam szerepet.

Elmondta: Kaszás Géza
Lejegyezte: 

Katona M. István
A szerző 

felvétele 

MÁRCIUS 15-E, NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKAL-
MÁBÓL A MINISZTERELNÖK ELŐTERJESZTÉSÉ-
RE A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A MAGYAR ARANY 
ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA 
KASZÁS GÉZA SZÍNMŰVÉSZ, RENDEZŐ, PRO-
DUCERNEK, AKI AZ ELISMERÉST AZ INDOKLÁS-
BAN MEGFOGALMAZOTTAK SZERINT A MAGYAR 
KULTÚRA, KÜLÖNÖSEN A LOVAS HAGYOMÁ-
NYOK ÁPOLÁSA IRÁNT ELHIVATOTT, SOKRÉTŰ 
TEVÉKENYSÉGÉÉRT ÉRDEMELTE KI. A JÁRVÁNY-
HELYZETRE TEKINTETTEL A PESTI VIGADÓBAN 
AUGUSZTUS 26-ÁN RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN 
VEHETTE ÁT A KITÜNTETÉST RÉTVÁRI BENCÉTŐL, 
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK 
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRÁTÓL. 

A lovas hagyományok őrzője
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A hatalmas barokk kastélyt a magyar állam 1867-ben 
vásárolta meg, és – egy villámsebességű felújítást kö-
vetően – koronázási ajándékként adta át a királyi 

párnak. I. Ferenc József és Erzsébet királyné, családtagjaik, 
barátaik és rokonaik ettől kezdve évente több hónapot is el-
töltött Gödöllőn. Erzsébet különösen szerette ezeket a hóna-
pokat, amikor a bécsi protokollt nagymértékben elhagyhat-
ta, és tényleg pihenhetett. A király pedig örömmel vadászott 
a birtokhoz tartozó területeken.

Így történt ez 1886 őszén is, amikor I. Ferenc József és kísé-
rete (pl. főudvarmestere, Konstantin Viktor von Hohenlohe-
Schillingsfürst herceg, Rudolf von Liechtenstein herceg, illet-
ve báró Fliesser Károly és zalavári Zurna Károly szárnyse-
gédek), továbbá a magyar nemesség színe-java András napi 
(november 30.) fácánvadászatra készült a Szentendrei-sziget-
re, Szigetmonostorra, amely ekkor szintén a gödöllői urada-
lomhoz tartozott.

A király főbb tanácsadóival már reggel 8 órakor útnak in-
dult. Három, lipicai szürkék által húzott négyesfogattal előbb 
Fótra, majd onnan a Rév úton át (amely Kisalagról indult, a 
mai Budai Nagy Antal utcában folytatódott, és végül a ré-
vig ment) elérte a dunakeszi révet. Itt Kallina Károly magyar 
királyi erdőmester várta a magas rangú vadászokat, hogy a 
dunakeszi Kluk Mátyás révtulajdonos birtokában álló, sző-
nyegekkel díszített kompon átkeljenek a szigetre. A hintóval 
megtett út során az uralkodó megszemlélhette Fótot és vé-
gighajtatott Dunakeszin is.

A szigetmonostori vadászat sikeres volt. Reggeli után – egy 
rövid szünettel – egészen délután 3 óráig zajlott a hajtás (ösz-
szesen nyolc), amelyek során 130 nyulat, 282 fácánt, 8 fogoly-
madarat, 1 rókát és 2 héját ejtettek a résztvevők. A feljegyzé-

sek szerint maga az uralkodó ebből 100 fácánt, 24 nyulat, 4 
fogolymadarat és 1 héját ejtett el.

A vadászaton részt vett gróf Széchenyi Pál földművelési, 
ipar- és kereskedelmi miniszter, báró Fehérváry Géza honvé-
delmi miniszter, Gromon Dezső államtitkár, Ráth Károly az 
egyesített Budapest első főpolgármestere, Matyók Bence po-
mázi főszolgabíró (és sok más, a magyar politikai elithez tar-
tozó személy).

A sikeres vadászatot követően a császár megszemlélte az 
elejtett vadakat, majd köszönetet mondott a vadász- és erdő-
személyzetnek. Ezt követően a feldíszített komppal vissza-
tért Dunakeszire, ahol Kluk Mátyás révtulajdonosnál várták 
a hintók. Itt legtöbb vendégétől elbúcsúzott, majd visszatért 
Gödöllőre.

A révet az 1870-es évek közepétől bérlő, majd később meg-
vásárló Kluk Mátyás, a dunakeszi rév tulajdonosa minden bi-
zonnyal jó emlékezetében tartotta meg e napot, mert a koráb-
bi években I. Ferenc József rendszerint gőzhajón érkezett kí-
séretével Szigetmonostorra vadászni.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor I. Ferenc József 
Dunakeszi területén vadászott. Többször előfordult, hogy a 
Dunakeszi‒Fót‒Csomád‒Gödöllő határolta területen róka-
vadászaton vett részt (pl. 1880. november 13-án is), és a hajtás 
során többször is járt I. Ferenc József és mindenkori kísérete 
a dunakeszi határban.

sztor című darabnak, amiben szintén kaptam szerepet.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

I. Ferenc József Dunakeszin
1867-BEN MEGTÖRTÉNT A KIEGYEZÉS, LÉTREJÖTT AZ OSZTRÁK‒MAGYAR MONARCHIA, ÉS SOR KERÜLT AZ 1848 ÓTA 
URALKODÓ I. FERENC JÓZSEF OSZTRÁK CSÁSZÁR (1848‒1916) ÉS FELESÉGE, ERZSÉBET (SISSI) MAGYAR KIRÁLLYÁ, 
ILLETVE KIRÁLYNÉVÁ KORONÁZÁSÁRA. AZ URALKODÓT A KORONÁZÁSI SZERTARTÁSON TETT ESKÜJE ARRA KÖTE-
LEZTE, HOGY RENDSZERESEN RÖVIDEBB-HOSSZABB IDŐT TÖLTSÖN EL MAGYARORSZÁGON. A POLITIKAI ÜGYEK 
INTÉZÉSÉRE UDVARTARTÁST MŰKÖDTETETT BUDÁN, AZ ORSZÁG KÖZPONTJÁBAN, DE A MAGYAR KORMÁNY VIDÉKI 
REZIDENCIAKÉNT – A BÉCS MELLETTI SCHÖNBRUNN ÉS LAXENBURG MINTÁJÁRA – I. FERENC JÓZSEF ÉS ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉ RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTTA A VALAHA DUNAKESZIT IS BIRTOKLÓ ÉS A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSÉÉRT 
SOKAT TEVŐ GRÓF GRASSALKOVICH (I.) ANTAL KIRÁLYI KAMARÁS ÁLTAL ÉPÍTTETETT GÖDÖLLŐI KASTÉLYT. 

I. Ferenc József 1885 körül A gödöllői kastély 1865-ben
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Wolfort Tiborné férjével, és két lányukkal

Dunakeszi PolgárDunakeszi PolgárDunakeszi PolgárDunakeszi Polgár

Dunakeszi szemmel

A RÉGI DUNAKESZI LAKOSOK TALÁN MÉG MOST IS SZTK-NAK HÍVJÁK A MOSTANI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETET. TAVALY ŐSZ 
ÓTA FOLYNAK AZ ÚJABB NAGY FEJLESZTÉS MUNKÁLATAI. BEHAJTOTTAM A HÁTSÓ PARKOLÓKHOZ, AHOL SZINTÉN HATALMAS MUN-
KAGÉPEK DOLGOZTAK ÉS MEGNYUGTATÓ MOSOLLYAL MEGÁLLAPÍTOTTAM, HOGY A TELJES ÉPÜLET ÉS A LÉPCSŐHÁZ SZINTÉN ÉPÍ-
TŐIPARI MUNKÁSOKTÓL ZSÚFOLT, MINDENHOL GŐZERŐVEL DOLGOZNAK. FELSÉTÁLVA AZ EMELETRE, MÁR MEG SEM LEPŐDTEM, 
HOGY A GAZDASÁGI HELYISÉGGEL SZEMBENI VÁRÓ MÁSODLAGOS FUNKCIÓJA, A HATALMAS CSONTSŰRŰSÉGMÉRŐ GÉP TÁROLÁSA. 
WOLFORT TIBORNÉ, ÁGI MOSOLYOGVA ÉRKEZIK, ÉS A BESZÉLGETÉSHEZ KERESÜNK EGY CSENDESEBB KIS HELYISÉGET. KEDVES IS-
MERŐSKÉNT ÜLÜNK EGYMÁSSAL SZEMBEN, KELLEMES HANGULATBAN, MÉGIS KOMOLY TÉMÁKAT ÉRINTVE JÖNNEK EGYMÁS UTÁN 
A KÉRDÉSEK, ÉRKEZNEK A VÁLASZOK ÉS BESZÉLGETÜNK A VÁROSUNKBAN KIALAKULT ÚJ HELYZETRŐL.

Wolfort Tibornéval,
a Szakorvosi Rendelőintézet egyik 

ügyvezetőjével beszélgetünk Dunakesziről

- 20 éve dolgozik a Szakorvo-
si Rendelőintézetben és való-
színűleg ismeri minden zegét-
zugát. Milyen volt 2000-ben a 
városi egészségügy? Szakma-
ilag és magánemberként mi-
lyennek látja most?

- Közel 20 évvel ezelőtt, ami-
kor a szakorvosi rendelőintézet 
ajtaját átléptem, egy viszony-
lag modern  épületben talál-
tam magam - főleg az addig ál-
talam látogatott intézmények-
hez képest. Egy összeszokott 
csapat tagja lettem. Nagyon 
tetszett, hogy Dunakeszin az 
emberek közvetlenek és segí-
tőkészek, magukon hordozva 
azokat a kisvárosi viselkedés-
mintákat, ami Budapest őrült 
tempójához képest megnyug-
tatóan kellemes érzéssel töltött 
el. Tudtam, hogy ez egy hosz-
szú kapcsolat kezdete. Nos, a 
kihívások azóta is megvannak. 
Évek óta tart az épület felújítá-
sa, jelenleg az épület teljes bel-
ső átalakítása zajlik, ami nem 
kis kellemetlenséggel jár a be-
tegeinknek és az itt dolgozók-
nak egyaránt. Úgy kell gon-
doskodnunk a betegellátásról, 
hogy közben az épület másik 
szárnyában szétverik a falakat 
vagy éppen szerelik a vízháló-

zatot. Költöznek a rendelések, 
megszűnnek a vezetékes tele-
fonvonalak.

A kialakult vírushelyzet sem 
könnyítette meg a helyzetet. 
Mindenkinek megváltozott 
egy kicsit az élete, átértékelőd-
tek az emberi kapcsolatok is. 
Nagyon jó érzés volt látni, hogy 
a bajban az emberek összetar-
tanak, segítik egymást, odafi-
gyelnek, türelmesebbek lettek. 
Sajnos azonban minden vissza-
tért a régi kerékvágásba. Aki 
márciusban még esténként tap-
solt, az szeptemberben már fel-
háborodva kiabált a kollégám-
mal, mert maszkot kellett vol-
na hoznia.

A mi lehetőségeink is korlá-
tozottak, az itt dolgozók is em-
berek, ők is lehetnek fáradtak 
vagy betegek, és őket is vár-
ja haza a családjuk egy fárasz-
tó nap után. Mi is szeretnénk, 
hogy minden beteg elégedetten 
távozzon, legyen idő minden-
kire és minden telefont felve-
gyünk. Azon dolgozunk mind-
annyian, hogy megfeleljünk a 
velünk szemben támasztott el-
várásoknak és a milliónyi jog-
szabályi előírásnak. Sok vál-
toztatást tervezünk az új szak-
rendelőnkben, de ezúton is 

szeretnénk még egy kicsit kér-
ni betegeink türelmét és meg-
értését.  

- Munkája révén  Önt bizo-
nyára nagyon sokan ismerik. 
Előfordult már olyan, hogy 
valaki a legváratlanabb hely-
zetben megszólította?

- Valóban nagyon sok embert 
ismertem meg az évek alatt. 
Néha olyan érzésem van, hogy 
Dunakeszin mindenkit isme-
rek. Mint a legtöbb kollégámat, 
engem is a rendelőintézettel 

azonosítanak. Sokan azt gon-
dolják, hogy ha ott dolgozol, 
akkor fejből tudod, hogy ki mi-
kor rendel, mikor van szabin és 
mi a legközelebbi időpont hoz-
zá. De sokan hiszik azt is, hogy 
ha itt dolgozol – igaz nem a be-
tegellátásban – akkor bizonyá-
ra tudod a választ az egészség-
ügyi problémáira. Természete-
sen, ha tudok, akkor segítek.

- Mióta él Dunakeszin és mi-
ért épp itt?

- Több barátunk is itt lakott 
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Dióssi Csaba polgármester 

- válaszol a polgármester

már fiatal korunk óta, gyakran jártunk 
ide, és nagyon megtetszett a környezet, a 
Duna közelsége. Amikor megfogalmazó-
dott bennünk az otthonteremtés gondola-
ta nem is volt kérdés, hogy ide költözzünk. 
Szerencsénk volt, hiszen akkor még ked-
vezőbb áron tudtunk lakást vásárolni. A 
gyerekeink itt járnak iskolába, engem pe-
dig ide köt a munkám, amit óriási előny-
ként élek meg.

- 20 év hosszú idő, milyennek látja most 
városunkat?

- Sokszor hallom azt a mondatot, hogy 
„Dunakeszi egy dinamikusan fejlődő vá-
ros”, a 20 év alatt ennek valóban szemtanúi 
lehettünk. Vitathatatlan, hogy a vezetés jól 
végzi a munkáját. Saját életemből tudom, 
hogy mindenkinek a saját élethelyzetében 
jelenlévő gond a fontos, arra szeretne mi-
előbbi megoldást. A mi családunkat jelen-
leg nem érinti a bölcsődei férőhelyek szá-
ma – mi már abból kinőttünk, de érdek-
lődéssel várom, hogy vajon felépül-e az új 
középiskola, mire a gyermekem befejezi a 
8. osztályt. Nem érzem át a kutyafuttatók 
hiányát, de imádom a piacot és a Duna-
parti sétányt, szeretem a színházi előadá-
sokat és örültem, hogy a gyermekem hely-
ben tud uszodába járni. A nagylányomat 
pedig nem féltem elengedni Budapestre 
szórakozni, mert biztonságosan haza tud 
jutni az éjszakai járattal. 

- Ha röviden összegeznie kellene, ak-
kor melyek azok a területek, ahol fejlesz-
tést vagy változást várna, milyen továb-
bi fejlesztéseket javasolna polgármeste-
rünknek?

- Talán ez a legnehezebb kérdés, ami-
re válaszolnom kell. Átgondolva a város-
ban jelenleg folyamatban lévő projekteket, 
fejlesztéseket sok erőt kívánok azok befe-
jezéséhez. Érzékeljük mi is a még meglé-
vő problémákat, a közlekedési nehézsége-
ket, a vízelvezetési problémákat, hogy nem 
veszik fel az sztk-ban a telefont és most 
muszáj hazabeszélnem egy kicsit, ha már 
ilyen lehetőséget kaptam. A rendelőintézet 
megszépül, fejlődik, a beruházással együtt 
a telefonhívó központ is cserélve lesz, ami 
az önkormányzat támogatása és segítsége 
nélkül nem valósulhatott volna meg. ami 
az önkormányzat támogatása és segítsége 
nélkül nem valósulhatott volna meg. Kö-

szönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam 
gondolataimat és kíváncsian várom Dióssi 
úr véleményét.

- Ahogy azt már megszokhatták, kérdé-
seimmel Dióssi Csabához, városunk pol-
gármesteréhez fordulok.

Polgármester úr, 10 éve vezeti városun-
kat. Ha röviden kellene válaszolni, mi az, 
amit elsőként kiemelne?

- 10 éve kezdtük meg közös városépítő 
munkánkat. Szemtanúi, részesei vagyunk 
egy korszaknak, amelynek során álmos 
kisvárosból élhető európai várossá vált 
Dunakeszi. Az elmúlt években Dunake-
szi lakosságszáma hihetetlen tempóban és 
mértékben növekedett. Mára közel 50.000 
fő él városunkban. Dunakeszi növekedé-
se miatt egyértelmű volt, hogy jóval több 
helyre, orvosra és szakszemélyzetre lesz 
szükségünk az egészségügy minden terü-
letén. Meghoztuk a szükséges intézkedés-
éket és az egészségügyi alapellátás része-
ként új háziorvosi és védőnői körzeteket 
alakítottunk ki, és a Szakorvosi Rendelő-
intézet teljes külső-belső felújítása és bőví-
tése is szükségessé vált. Felújítottunk min-
den háziorvosi és fogorvosi rendelőt és je-
lenleg is folynak az SZTK –ahogy azt a ré-
giek mondanák- munkálatai. A számtalan 
bővítésen és felújításon kívül, a hosszú vá-
rakozás lerövidítése érdekében pedig min-
den gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő-
ben bevezettünk egy modern időpont fog-
laló és beteghívó rendszert.

Jövőbeli terveink között szerepel, hogy 
a Szakorvosi Rendelőintézetben is hason-
ló modern időpontfoglaló rendszer és egy 
jól működő telefonközpont legyen kiépít-
ve. Szerencsésnek mondhatom magun-
kat, mert az elmúlt évek fejlesztéseinek kö-
szönhetően az egészségügyi intézménye-
inkben szinte minden olyan szakrende-
lésre megvannak a szakorvosaink, amire a 
járóbeteg ellátásban szükségünk van. A la-
kossági igények figyelembe vételével, olyan 
várost építünk, ahol az egészségügyi ellá-
tás elérhető és hatékony.

- Itt az ősz és a híradásokból érezzük, 
hogy megérkezett a pandémia második 
hulláma. Hogy áll most városunk a jár-
ványhelyzet kezelésében?

- Ez az év teljesen másként alakult, mint 
a korábbiak. Tavasszal a koronavírus-jár-

vány biztonsági intézkedései teljesen át-
alakították mindennapjainkat és ezek ha-
tására megváltoztatták emberi kapcso-
lataink is. Rengeteg új szabályt kell azóta 
is betartanunk, folyamatosan vigyáznunk 
kell magunkra, a családunkra és egymás-
ra. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog 
tartani a járvány, azonban kiemelten fon-
tosnak érzem, hogy városunk lakói tudják 
és érezzék, hogy nincsenek egyedül és szá-
míthatnak ránk minden helyzetben. Pol-
gármesterként elsődleges feladatomnak te-
kintem, hogy minden intézkedésünk a he-
lyiek érdekét szolgálja. Ebben a helyzetben 
munkánk a segítségnyújtásra és a gyors 
és pontos tájékoztatásra koncentrálódik, 
amivel megerősíthetjük a lakosság bizton-
ságérzetét. Az önkormányzat tudja és te-
szi a dolgát, Dunakeszi lakossága pedig ta-
vasszal is fegyelmezetten együttműködött 
a városvezetéssel. Most, jóval több infor-
mációval rendelkezünk a vírusról és felké-
szültebbek vagyunk. 

Továbbra is biztonságunk és egészsé-
günk megőrzése a legfontosabb. Megfon-
toltan haladunk előre a járványhelyzet ke-
zelésében, és minden esetben meghozzuk 
majd a lakosainkat védő szükséges óvin-
tézkedéseket. Városunk erős és összetar-
tó közösségként újra és újra megmutat-
ja, hogy minden helyzetben számíthatunk 
egymás segítségére, most egy még erősebb 
és összetartóbb közösséget alkotunk, mind 
vigyázunk egymásra.

Sziráki Helga
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VÁROSUNK LAKOSAI MÁR VENDÉGLÁTÓHELYEN IS ÉLVEZHETIK A VÁROSKÁRTYA KED-
VEZMÉNYEIT. A DUNAKESZI ALSÓN KÖZKEDVELT ÉS SIKERESEN MŰKÖDŐ SCHOOL BUS 
DINER 5% KEDVEZMÉNYT AD VENDÉGEINEK A DUNAKESZI KÁRTYA BEMUTATÁSAKOR. 

MEGÁLMODTUK ÉS ELKÉSZÜLT, AZ ÓVO-
DA-ÉS ISKOLAKEZDÉSKOR DEBÜTÁLT VÁ-
ROSUNK EGYEDI ÉDESSÉGE, A DUNAKE-
SZI SZELETEM NÁPOLYI SZELET.

Már nemcsak rendezvényekre bizto-
sít ingyenes belépést a júniusban 
indult Dunakeszi Kártya, csatla-

kozott a programhoz az első elfogadóhely. 
A School Bus Diner a kártyabirtokosnak 5% 
kedvezményt nyújt a helyben fogyasztott 
meleg ételek árából.

A kártya bevezetésének célja, hogy a kéz-
zel fogható plasztik- és a virtuális városkár-
tya együttes használatával, valamint a he-
lyi vállalkozások bevonásával városunk la-

kói „extra” szolgáltatásokat kapjanak, és 
speciális kedvezményekben részesüljenek. 
A helyi cégeknek megéri csatlakozni a prog-
ramhoz. A kedvezményt nyújtó helyi vállal-
kozások megjelenési felületet kapnak Duna-
keszi város és a Dunakeszi kártya honlapján, 
szerepelnek a helyi rendezvények és progra-
mok helyszínén kihelyezett molinókon, va-
lamint az események online és nyomtatott 
kiadványain is. A programhoz csatlakozó, 
kedvezményt nyújtó városkártya elfogadó-
helyek így szélesebb körű ismeretséget nyer-
nek, melynek köszönhetően vásárlói körük 
és forgalmuk várhatóan növekedni fog. Az 
önkormányzat a Dunakeszi Kártya elfoga-
dóhely matricát ingyenesen bocsájtja a ren-
delkezésükre.

A csatlakozáshoz regisztrációs űrlap ki-
töltése szükséges, amelyen meg kell jelölni a 
kedvezmény pontos mértékét. Az űrlap a du-
nakeszi.hu honlapról letölthető, a sajto@du-
nakeszi.hu email címen, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igé-
nyelhető.

A kitöltött és cégszerűen aláírt jelentke-
zési lapot a Dunakeszi Polgármesteri Hiva-
tal (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) címére, vagy 
a sajto@dunakeszi.hu címre kell visszakül-
deni.

Továbbra is várjuk a dunakeszi székhelyű 
és érdekeltségű, helyi kis- és középvállalko-
zásokat, hogy a Dunakeszi Kártya program 
minél sikeresebbé válhasson.

Dunakeszi Programiroda Csapata

Dunakeszi városvezetése az új tanév 
kezdetére egy újdonsággal készült. 
Megajándékozták városunk min-

den óvodás és általános iskoláskorú gyer-
mekét az új, egyedi városi édességgel, a Du-
nakeszi Szeletem nápolyi szelettel, amely-
nek a nevét a lakosság szavazta meg Dióssi 
Csaba polgármester Facebook oldalán. 
Szeptember 1-jén minden óvodába és isko-
lába eljutott az édesség, hogy a gyermeknek 
jobb kedvvel induljon a tanév.

A siker borítékolható volt, a Dunake-
szi Szeletemmel mindenki elégedett volt. 
A Dunakeszin is üzemelő cég, az Urbán & 
Urbán Kft. egy eddig még nem gyártott, 
teljesen egyedi édességet tervezett szá-
munkra, a kakaós ostyalapok lágy tejszí-
nes krémmel vannak megtöltve. A gyere-
keknek nagyon ízlett, a pedagógusok pe-
dig megelégedettek voltak, mert nem lett 
minden csupa csoki maszat.

A nápolyi egyelőre kereskedelmi forga-
lomban nem kapható, a városvezetés első-
sorban a dunakeszi gyerekeknek szeretne 
vele kedveskedni, és a városi rendezvénye-
ken is elérhető lesz.

Sziráki Helga

Csatlakozott az első elfogadóhely 
a Dunakeszi Kártya programhoz!

Nagy sikert aratott 
városunk új édessége, 
a Dunakeszi Szeletem!

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 
a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 
városi magazin 
Facebook oldalán!
facebook.com/
dunakeszi.polgar
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VOKE József Attila Művelődési Központ

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényeken kötelező a maszk viselése!

Szeptember 19. szombat 17 óra
A „Duna Összefűz” Nemzetiségi Klub

Az Örmény Köztársaság függetlenségének 
29. évfordulója.

Vetített képes előadás.
Közreműködik:

Avedikián Viktória
Sólyomvári György

Avanesian Alex

Szeptember 20. vasárnap 19 óra

Dunakeszi Teátrum szervezése
„Hogyan értsük félre a nőket?
Csányi Sándor színházi estje 

nyolcvan percben
Az előadásra minden jegy elkelt!

Szeptember 22. kedd 19 óra
„Kolera a Vackor csoportban”

Bödöcs Tibor estje
Az előadásra minden jegy elkelt!

Szeptember 25. péntek 10-18 óráig
Városi Véradás

Aki teheti jöjjön, vigyázzunk egymásra!

Október 6. kedd 19 óra
„Élj szívből”

Dr. Csernus Imre előadása
Jegyár: 3200,- Ft

Jegyek kaphatók: Dunakeszi Művelődési 
Központban, valamint 

online a hydelight.jegy.hu oldalon

Október 9. péntek 19 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet I. előadása

„Fiesta spanyol módra” címmel
Karmester: Farkas Pál

Jegyár: 2500,- Ft

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

2020. július 25. Müller Gyula és Haladin Mária
2020. augusztus 1. Geiszler Sándor Kevin és Vaszi Vivien
 Bánfalvi Ferenc és Mihalicz Katalin
2020. augusztus 6. Csepregi Balázs és Ostradecky Gabriella
 Horváth Olivér Csaba és Óvári Kitti

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

A Dunakeszi Polgár 
korábbi lapszámait 

megtekintheti 
a dunakanyarregio.hu 

internetes portálon



24 Dunakeszi Polgár

A MAI ROHANÓ VILÁGUNKBAN SZINTE ALIG JUT IDŐNK ARRA, HOGY A TÖRTÉNELMI MÚLT EGYES TERÜLETEIT RÉSZLE-
TEKBE MENŐEN TANULMÁNYOZZUK. ENNEK ELLENPÉLDÁJA A SZÜLETÉSE ÓTA DUNAKESZIN ÉLŐ DR. SZALAI GÁBOR, 
AKI TÖBB MINT 20 ÉVE FOGLALKOZIK AZ EURÓPAI MONARCHIÁK DINASZTIKUS TÖRTÉNETÉNEK ÉS KULTÚRÁJÁNAK 
KUTATÁSÁVAL, ÉS MINDEMELLETT AKTÍV LEVELEZÉST IS FOLYTAT AZ EGYES KIRÁLYI CSALÁDOKKAL.

- Nehéz elképzelni egy ilyen hobbit. 
Pontosan mit is jelent ez, és hogyan kez-
dődött a szenvedélye?

- Mindig is érdekeltek az egyes európai 
monarchiák, illetve az egyes országok tör-
ténelme és kultúrája. Emlékszem, hogy az 
első levelet 1998-ban – 16 évesen – küld-
tem II. Erzsébet királynő édesanyjának a 
98. születésnapjára, és egy nagyon kedves 
választ kaptam a palotából. Ezen felbuz-
dulva, illetve a nagymamám és a radnótis 
gimnáziumi tanáraim és osztálytársaim 
biztatására folytattam tovább az üdvözle-
tek küldözését a jelenleg is hatalmon lévő 
(brit, belga, luxemburgi, holland, spa-
nyol, norvég, svéd, dán, monacói és liech-
tensteini), illetve az egyes történelmi (pl. 
Habsburg, portugál, bajor, württembergi, 
stb.) európai uralkodóházaknak. Közgaz-
dász és jogász végzettségem mellett 2010-
ben pedig elvégeztem a nemzetközi kap-
csolatok szakot is a Budapesti Corvinus 
Egyetemen, aminek zárásaként elkészí-
tett szakdolgozatom tulajdonképpen az 
addigi ismereteim tudományos összegzé-
sét jelentette.

- Milyen alkalmakra, mit szokott írni, 
és hogyan történik a válaszadás?

- Korábban személyes vonatkozású dol-
gokról is írtam, de manapság kizárólag 
az egyes évfordulókra (pl. születésnapok-
ra, házassági évfordulókra) és jelentősebb 

családi eseményekre koncentrálok. En-
nek az az oka, hogy speciális államhatal-
mi és alkotmányjogi területről lévén szó, 
az uralkodócsaládok képviselőit szigorú 
protokoll köti, és hivatalosan nem adhat-
nak semmilyen magánjellegű véleményt. 
A válaszadás sem egyforma tekintettel 
arra, hogy több ország kultúrájáról van 
szó, illetve az elektronikus kapcsolattar-
tási formák nagyon visszaszorítják a ha-
gyományos levelezést. Így némely csalá-
doktól egyáltalán nem érkezik válasz, né-
mely családoktól igen, és vannak olyanok 
is, akik személyesen írják alá az üzenetet 
(ez utóbbi a legritkább, ugyanis az ural-
kodók csak nagyon kivételes esetben ír-
nak alá személyesen). A gyűjteményem 
több mint 1000 levélből áll.

- Vannak esetleg kedvenc uralkodócsa-
ládok, személyek?

- Természetesen igen. Nagy tisztelet-
tel tekintek például II. Erzsébet király-
nőre, aki az uralkodók doayenjeként 1953 
óta ül a trónon, és akit nincs olyan, aki 
nem ismerne, illetve a néhai Erzsébet 
Anyakirálynőre, aki maga jelentette a tel-
jes XX. századot. Továbbá nagyon kedve-
lem a belga uralkodócsalád minden tag-
ját: Fülöp királyt, Mathilde királynét, és 
a korábbi uralkodókat: II. Albert királyt 
és Paola királynét, illetve a néhai Fabiola 
királynét. A luxemburgi, liechtensteini és 

monacói családok sokkal nyitottabbak és 
közvetlenebbek a többi monarchiánál, így 
tulajdonképpen ebben rejlik vonzerejük. 
De ne feledkezzünk meg Spanyolország-
ról vagy Hollandiáról sem, illetve a skan-
dináv monarchiákról, amelyek szintén 
hozzátartoznak az európai kultúrához és 
az európai sokszínűséghez.

- Az eddig elmondottak alapján elég 
különleges és egyedi hobbiról van szó. 
Összességében hogyan értékeli ezt?

- Valóban igaz, hogy speciális terület-
ről van szó. Magyarországon nem talál-
koztam még olyannal, aki hasonló leve-
lezést folytatna, világviszonylatban per-
sze hallottam ilyen személyekről, de így is 
ritka tevékenységnek mondható. Továbbá 
az uralkodócsaládok történetét és kultú-
ráját is elég kevesen kutatják családtörté-
neti vonatkozásban.

- Mik a jövőbeli célok és tervek?
- Természetesen a jövőben is szeretném 

folytatni a hobbimat, amit nagyon szere-
tek csinálni. Ezen túlmenően tervezem, 
hogy kiállítás formájában is megismer-
tethessem a közönséget az európai mo-
narchiákról és a levelezésemről.

- Sok sikert kívánok tervei megvalósí-
tásához!

(B. Szentmártoni)

Királyi levelezés 
– egy különleges hobbi

Dr. Szabó Gábor: nagyon kedvelem II. Erzsébet királynőt és a belga uralkodócsalád minden tagját
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AZ EGR ÉS DPF RÖVIDÍTÉSEK AMOLYAN RETTEGETT KIFEJEZÉSEK 
AZ AUTÓSOK KÖRÉBEN, PEDIG EZEK A MODERN DÍZELMOTOROK 
EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI. HA NEM IS EGYÉRTELMŰ, 
HOGY PONTOSAN MIT JELENTENEK, A LEGTÖBB EMBER VALAMI 
OLYASMIRE GONDOL, AMIVEL ELŐBB VAGY UTÓBB, DE BAJ LESZ. 
ÉS SAJNOS NEM IS MEGALAPOZATLAN A FÉLELEM…

Megfelelő karbantar-
tás hiányában, szin-
te biztos, hogy idővel 

bekövetkezik valamilyen prob-
léma a motorok működésé-
ben, teljesítményében. A gya-
kori városi használat, kizáró-
lag rövid távok megtétele és az 
üzemmeleg motorhőmérsék-
let elérésének hiánya mind oda 
vezet, hogy a két létfontosságú 
alkatrész nem tud megfelelően 
tisztulni. Innen csak egy lépés 
a koromlerakódások kialaku-
lása és felhalmozódása.

Ha pedig gyűlik a korom – 
ez a masszív, kemény anyag –, 
az egyértelműen rosszat jelent-
het a mozgó alkatrészekre néz-

ve. Kifejezetten az EGR szelep-
re nem, ugyanis előfordulhat, 
hogy nem tudja ellátni meg-
felelően a szerepét, nem tud-
ja megfelelően szabályozni a 
rajta áthaladó kipufogógáz út-
ját és mértékét. A hiba odá-
ig vezethet, hogy a DPF, vagy-
is a részecskeszűrő egyszerűen 
nem fog regenerálni, mert a fe-
délzeti komputer az EGR hibá-
ja miatt megakadályozza azt. 
Ezt követően pedig a részecs-
keszűrő szinte törvényszerűen 
legfeljebb néhány 1000 kilomé-
ter megtétele után eltömődik. 
Mindezt a hibásan működő 
EGR szelep miatt. Ezért rend-
kívül fontos az EGR rendszer 

időszakos, karbantartó jellegű 
tisztítása, amit a cég Dunake-
szi ipari parkjában megtalálha-
tó bemutató-központi szerviz-, 
és oktató bázisán el is végeznek 
a szakemberek.

„Ezen tisztító eljárások 
mellett is elengedhetetlen az 
égéstér és a kipufogórend-
szer üzemszerű állapotának 
fenttartása. Ehhez mi sem kínál 
tökéletesebb megoldást, mint a 
TerraClean családjába tartozó 
diesel és benzin motortisztító 
technológiák. A kettő egyidejű 
ötvözésével teheti a legtöbbet 
az autó tulajdonosa szeretett 

gépjárművéért. Egy erről ké-
szült videóban weboldalunkon 
és egyéb közösségi csatornáin-
kon be is mutatjuk, hogyan te-
hetjük rendbe gyorsan és egy-
szerűen az eltömődött rendsze-
reket” - fogalmazott Nyolcas-
Kállai Norbert a TerraClean 
magyarországi társtulajdono-
sa. Hozzátette, nem véletlen, 
hogy minden ügyfelük figyel-
mét felhívják a rendszer üzem-
szerű működésének fontossá-
gára, mert egyértelműen bizo-
nyítást nyert, miszerint az EGR 
a lelke mindennek. 

B. Molnár László

EGR a lelke mindennek!
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Verőfényes időben, százak varázsolták 
szebbé, tisztábbá Dunakeszit

A csapatok szervezése már he-
tekkel ezelőtt elkezdődött, 
a jelentkezőket előzetes re-

gisztrációra kérték. Így 290 önkén-
tes regisztrált, és szombaton – egy-
két betegséget, vis major esetet le-
számítva – nagyjából ennyien meg 
is érkeztek a helyszínekre. Az eszkö-
zöket – zsákok, kesztyű, víz, alma, 
jutalom csoki – az Auchan, Lidl, 
Bauhaus, Madách úti CBA, Nagy 
Anikó a Tesco-tól, a Barátság úti 
Spar, a Penny,  és Dunakeszi Város 
Önkormányzata biztosította. A gye-
rekek megkóstolhatták az új városi 
édességet, a „Dunakeszi szeletem” 
nápolyit is. A csapatok délelőtt tíz 
órakor kezdték a munkát, és kora 
délután fejezték be. Több száz sittes 
zsákot raktak meg hulladékkal, és 
több tucat deponálást végeztek bi-
zonyos csomóponti helyeken.

A helyszínek a következőek vol-
tak: Duna-part a Csurgó környéké-
től a kutyás strandon keresztül egé-
szen a régi strand területéig. Fóti úti 
és Verseny úti fenyves, a közeli ját-
szótér és környéke, Dunakeszi-Alsó 
több helyszíne, az Alagi romtemp-
lom és környéke, gyártelepi parko-
lók, a gyártelepi állomás vasúti töl-
tése, a Klapka utca végig mindkét 

oldalon, a Wass Albert utcai zöldte-
rület, a repülőtéri kispiac és környé-
ke, a tóvárosi játszótér és környéke, 
a Toldi lakópark egyes részei, a régi 
temetődomb, a lakótelep több hely-
színe, a Garas utca környéke, a Fe-
nyő lakópark és környéke, a Rákó-
czi úti kiserdő és környéke, a Határ 
út, Fenyő út, Gitár út körzete, az új 
óvoda és az Alagi majori út környe-
zete.

A munka végig jó kedvvel, fegyel-
mezetten folyt, a csapatok kora dél-
utánra készre jelentették az egyes 
helyszíneket.

Köszönjük minden önkéntesnek 
az alábbiak szerint: Csoma Atti-
la és csapata, Élő Reménység Ala-
pítvány, Börzsöny Alapítvány Var-
ga Péter vezetésével, Veres Kata, a 
Várnai házaspár, ZöldEb kutyás ér-
dekvédelmi egyesület Hirbek Edi-
na vezetésével, Szente Ildikó, Ju-
hász Krisztina és Reményi Géza 
csapata, nyugdíjas kiránduló klub 
Antalné Ilona vezetésével, Balogh 
Beatrix és párja, a Dunakeszi-Alsói 
csapat Kaiber Adrienn és Benkő 
Tamás vezetésével, a Diófa Nagy-
családos Egyesület tagjai és bará-
tai Patyusné Bernáth Éva vezetésé-
vel, Tóth Zsolt, Dr. Zumkó Anett és 

párja, Gellai Dominika és család-
ja, Perényi Dorottya és családja, Si-
pos Dávid és Bartók Mária csapata, 
Jármai-Molnár Zsófia és családja, 
Szabó György. Szerényi Márta csa-
pata, Nagy Bandor és a Dunakeszi 
VSD korfball csapata, Kárándi Di-
ána, Kunszt Viktor és családjaik, 
Bierbauer Csaba, Seltenreich József 
és családja, Kárpáti Zoltán és csapa-
ta, Rajczy Miklós és Rajczyné Nagy 
Vera, Neuhauser Ágnes és család-
ja, Pethő Krisztián, Kajos Gyula és 
a Fenyő lakópark közössége, Lász-
ló Erzsébet, György László, Juhos 
Márton, Budai János. Köszönjük Ju-
hász Krisztiánnak az eszközök be-
szerzését, a Közüzemi Kft. munka-
társainak a hulladék elszállítását, 
és mindazoknak a segítségét, akik 
bármit is tettek a köztisztasági nap 
sikeréért.

Kérjük továbbá minden lakótár-
sunkat, vagy városunkba látoga-
tót, hogy a közös munkát becsüljék 
meg. Végül még egyszer köszönjük 
minden önkéntesnek és családjaik-
nak, hogy szabadidejük egy részét 
Dunakeszi, „a mi városunk” ápolá-
sára, gondozására fordították.

Tisztelettel: Nyíri Márton, 
alpolgármester

SZEPTEMBER 12-ÉN, GYÖNYÖRŰ, NAPSÜTÖTTE SZOMBATI NAPON MINTEGY KÉT ÉS FÉLSZÁZ ÖNKÉNTES INDULT 
ÚTNAK, HOGY DUNAKESZI KÖZTERÜLETEIT, ZÖLDTERÜLETEIT MEGTISZTÍTSA AZ ELDOBÁLT SZEMÉTTŐL. AZ IDEI 
DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPOT IS AZ ALPOLGÁRMESTERI (KÖRNYEZETVÉDELMI) TANÁCSADÓ 
TESTÜLET SZERVEZTE: 17 HELYSZÍNT JELÖLTEK KI TAKARÍTÁSRA. 



27Dunakeszi Polgár

Az adományokat 
Szabó József 
adta át

MUNKAERŐ FELVÉTEL

Lakatos
Feladatok:

-  épületek/közterek berendezéseinek, 
szerelvényeink telepítése, karbantartása

-   kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása
-   kisebb építőmesteri feladatok kezelése

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak 
ellátásában
Feltételek: 

- Lakatos szakképzettség 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 
lakhely (Fót, Göd)

-"B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés telefonon Glasza Gábor 

vagyongazdálkodási vezetőnél 
(mobil: 30 628 3206) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő 
képesítés 

Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek

 - Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 
lakhely 
          

 Távfűtési területre 
csőszerelő, karbantartó 

Feltételek: 
 - Csőszerelői szakképzettség és/vagy 

legalább 
1 éves gyakorlat a szakmában

- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  

- Láng- és ívhegesztési képesítés és/vagy 
gyakorlat

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 
lakhely

- Alapfokú számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen Párzsi 

Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil:+36-30-9706-491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria, munkaruha

- Szolgálati telefon
- Továbbképzés

- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Jelentkezés telefonon Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491).

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

a titkárságon.

Rakodó segédmunkás
Feladatok:

-  közterületi, hulladékszállítási munkavégzés
-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak 

ellátásában
Feltételek: 

- 8 általános 
Előnyt jelent: 

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő 
lakhely (Fót, Göd)

Jelentkezés Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (Tel.: +36-30-628-3206) vagy 
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

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

IDÉN IS EREDMÉNYES VOLT A RÁSZORULÓ ISKOLÁSKORÚ GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE SZERVEZETT ADO-
MÁNYGYŰJTÉS. ENNEK EREDMÉNYEKÉNT AUGUSZTUS 27-ÉN RENDEZTÉK MEG AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉ-
GES AJÁNDÉKCSOMAGOK ÁTADÁSÁT DUNAKESZIN.

Először 2014-ben Szabó József  
önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére szervez-

tek adománygyűjtést, melyhez kez-
dettől fő támogatóként csatlako-
zott Dunakeszi Város Önkormány-
zata. Társultak az akcióhoz a Prog-
ramiroda mellett helyi vállalatok, 
vállalkozók, és magánszemélyek is. 
A kezdeményezés lebonyolításában 
aktív szerepet vállaltak a DÓHSZK 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
munkatársai.

Idén mintegy harminc család ré-
szesült az adományokból, nagy ré-
szük már megkapta a csomagokat, 
melyeket a vírushelyzet miatt ház-
hoz vittek a központ munkatársai. 
Augusztus 27-én sor került a fenn-
maradó ajándékok átadására is. A 
csomagok, melyek hátitáskát, tan-
szereket tartalmaztak, szinte teljes 
mértékben újak voltak.

A rendezvényen Gál Gellért Ákos 
a DÓHSZK Család- és Gyermek-

jóléti Központ szakmai igazgatója 
méltatta az összefogást, az adomá-
nyozók szerepét, melynek eredmé-
nyeként minden évben megkönnyí-
tik a tanévkezdésre készülő csalá-
dok terheit. 

Szabó József pedig arról szólt, 
hogy az évekre visszanyúló adomá-
nyozásban szívesen vesz részt. 

– A szociálisan érzékeny lakoso-
kat képviselem az önkormányzat-
ban és igyekszünk támogatni a csa-
ládok iskolakezdését. Reményeink 
szerint rendben elkezdődik a tanítás 
és tart majd a jövő év júniusáig. És 
remélem, hogy a szülők is fellélegez-
hetnek majd az otthoni tanárhelyet-
tesítő szerepből. Külön szeretném 
megköszönni a családsegítő központ 
munkatársainak, akik elvégezték a 
családok kiválasztásának felelősség-
teljes munkáját, majd az egyéni igé-
nyek figyelembevételével a beérke-
zett adományokból összeállították a 
személyre szóló csomagokat. 

Ezt követően átadta a folyamato-
san beérkező családoknak a tetsze-
tős hátitáskákat, bennük a szükséges 
taneszközökkel.   

Katona M. István
A szerző felvétele

Iskolakezdési adományok átadása 
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Maszkban várják az 
embereket, minden-
kinek megmérik a 

testhőmérsékletét és a kezet is 
fertőtleníteni kell majd.

Ügyelnek majd a helyes 
maszkhasználatra, a szűrések-
nél is betartják a másfél méte-
res távolságot. Egyszerre 500 
ember tartózkodhat az Egész-
ségvárosban. Az emberek a 
részvételükkel 300 forintokat 
gyűjthetnek Dunakeszi szá-
mára.

Mint megtudtuk eddig 183 

ezer szűrést végeztek a prog-
ram keretén belül, Dunakeszi a 
78. állomás, idén pedig a har-
madik. Eddig egy helyszínen 9 
és fél millió forint volt a maxi-
mum, amit a résztvevők pont-
jaikkal elértek.

Dióssi Csaba polgármester 
bízik abban, hogy a dunake-
sziek ezúttal is összefognak és 
részvételükkel szerzett pontok 
segítségével megdöntik a 9,5 
millió forintos országos rekor-
dot, amit az SZTK javára aján-
lanak fel. 

Készíttesse el 
egészségtesztjét a Richter 

Egészségvárosban
A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS IDEI HARMADIK ÁLLOMÁSA 
SZEPTEMBER 19-ÉN DUNAKESZI LESZ, AHOL A KATONADOMB 
AD HELYET A SZŰRÉSEKNEK, TANÁCSADÁSOKNAK, ELŐADÁ-
SOKNAK, MELYEKEN MINÉL TÖBBEN VESZNEK RÉSZT, ANNÁL 
TÖBB PÉNZT AJÁNL FEL A VÁROSNAK A GYÓGYSZERGYÁRTÓ 
VÁLLALAT. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RICHTER EGÉSZSÉGVÁ-
ROS SZERVEZŐI SZÁMÁRA FONTOS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉG-
MEGŐRZÉSE, ENNEK ÉRDEKÉBEN KORDONON KERESZTÜL LE-
HET MAJD BELÉPNI A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE.



Sokáig kérdéses volt, hogy 
egyáltalán megrendezik-e 
az ötödik éve hatalmas si-

kerrel megrendezett Mozdulj 
Dunakeszi idei záróedzését. 
Maga a 2020-as évi program 
igencsak rendhagyóra sikere-
dett, ugyanis a koronavírus-
járvány átírta az eredeti elkép-
zeléseket. Mivel a szervezők 
nem akarták a sportolni vá-
gyókat magukra hagyni, ezért 
megszervezték az online edzé-
seket. A filmre vett mozgás-

sorokra végül nem egész nyá-
ron át volt szükség, hiszen a 
járvány lecsitult, így a mozog-
ni vágyók heti három alkalom-
mal újfent a Katonadombra si-
ethettek hétfő, szerda és péntek 
késő délutánonként. A felvett 
online órákat rossz idő esetén 
hasznosították a szervezők.

Ám ahogy a nyár, úgy a Moz-
dulj Dunakeszi! sportprogram-
ja is véget ért, mégpedig egy 
másfél órás maratoni edzés-
sel, ahol a hat tréner mindegyi-
ke még egyszer utoljára még a 
lelket is kihajtotta a megjelent 

több száz emberből. Persze a 
szombati vihar nyomai még 
meglátszódtak a füvön, így 
idén először a betonon edzettek 
a mozgás szerelmesei. Ám előt-
te, ugyanúgy, mint idén min-
dig, a Redit Örömtánc Klub 
szépkorú tagjai ropták szoká-
sos táncukat Radvánszki Edit 
vezetésével.

„Noha tavasszal még abban 
sem lehettünk biztosak, hogy 
megtarthatjuk szabadtéren a 
programunkat, ám végül egy 

kivétellel mindig eljártuk ked-
venc táncainkat. Nagy örö-
mömre ebben az évben ven-
dégek is csatlakoztak hozzánk 
néhány alkalommal az or-
szág több részéről, így nagyon 
szép létszámmal büszkélked-
hettünk, ráadásul sokan még a 
táncot követő edzéseket is vé-
gigcsinálták. Noha a mostani 
alkalom hivatalosan az utolsó 
az idén, mi folytatjuk itt sza-
badtéren, amíg az időjárás, a 
járványügyi helyzet és a város-
vezetés engedi” – árulta el la-
punknak Radvánszki Edit.

Az utolsó taktus elhangzá-
sát követően az edzők vették át 
az irányítást, és Viki, Zsolt, No-
émi, Gabi, Amarilla és Szilvi  
másfél órán keresztül alapo-
san megmozgatta a lelkes és 
sportos dunakeszieket. A vé-
gén egy kis izgalmat azért oko-
zott, hogy a háttérben már a 
villámok adták a hangulatvi-
lágítást, de végül az időjárás 
ezúttal kegyesnek bizonyult. 
Mind a hatan kijelentették, az 
idei rendhagyó program végül 
sokkal jobban alakult, mint azt 
májusban remélték.

„Nekem alig maradt el órám 
az időjárás miatt, és nem ta-
gadom, fantasztikusan érez-
tem magam. Jó volt látni a lel-
kes, sportkedvelő embereket, 
akik mindent megtettek, amit 
csak kértünk tőlük” – mondta 
el Noémi, míg az anyai örömök 
elé néző Kutasi Kellyt helyette-
sítő Viki ehhez annyit tett hoz-

zá, azt reméli, 2021-ben is itt le-
het majd a sportos dunakeszi-
ekkel együtt.

Egy biztos, a hat oktató 
mindegyike más és más stílust 
hozott el a Katonadombra, és 
ennek köszönhetően a résztve-
vők mindig más területen kap-
tak izomlázat. Mindeneset-
re a 2020-as Mozdulj Dunake-
szi úgy ért véget, hogy azonnal 
folytatódott is, igaz, nem ezen a 
néven és nem az Önkormány-
zat jóvoltából, így az edzések 
sem ingyenesek. Ugyanis a 
táncosokhoz hasonlóan Ama-
rilla sem hagyta el a Katona-
dombot, és heti két alkalom-
mal – kedden és csütörtökön –, 
amíg az időjárás és a járvány-
ügyi helyzet engedi, szabadté-
ren folytatja az edzéseket a Ka-
tonadombon. 

B. M. L.
Fotó: sunnyphoto.hu

IDÉN IMMÁR ÖTÖDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A MOZ-
DULJ DUNAKESZI SPORTPROGRAMOT, AMELYEN EZÚTTAL 
MÁR HAT EDZŐ „FÁRASZTOTTA LE” VÁROSUNK SPORTOS LA-
KÓIT. A RENDEZVÉNY AUGUSZTUS 31-ÉN, EGY MÁSFÉL ÓRÁS 
MARATONNAL ZÁRULT, ÉS VALAMENNYI EDZŐ AZZAL BÚCSÚ-
ZOTT, HOGY JÖVŐRE KÖZÖSEN ISMÉT BENÉPESÍTIK A KATO-
NADOMBOT.

Úgy ért véget, hogy folytatódott

Még a koronavírus sem tudta legyőzni a város legnagyobb 
tömegsport rendezvényét, a Mozdulj Dunakeszit

A hat kiváló edző

Minden alkalommal több százan sportoltak 

Radvánszki Edit és lelkes csapata
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A VSD JÉGKORONG SZAKOSZTÁLY ÉLETÉBEN KOMOLY MÉRFÖLD-
KŐ AZ A VSD JÉGCSARNOK, AMIT SZEPTEMBER 4-ÉN A JÉGKO-
RONG SZAKOSZTÁLY NÉPES TAGJAIVAL, DUNAKESZI VÁROS VE-
ZETŐSÉGÉVEL – TUZSON BENCE ÁLLAMTITKÁR ÚRRAL, DIÓSSI 
CSABA POLGÁRMESTER ÚRRAL - ÉS A VSD CSAPATÁVAL KÖZÖ-
SEN NYITOTTUNK MEG. 

2020 AZ OLIMPIA ÉVE, ÁM SAJNÁLATOSAN A KORONAVÍRUS 
MEGHIÚSÍTOTTA A TOKIÓI OLIMPIÁT. AZ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK 
TÖRTÉNETÉBEN 1916, 1940, 1944-BEN NEM RENDEZTEK OLIMPI-
ÁT A KÉT HÁBORÚ MIATT. 

A létesítményről érdemes 
tudni, hogy a telket és 
a csarnokot Dunakeszi 

város vezetése adta át a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi ren-
delkezésére, amiért nagyon há-
lásak vagyunk. Természetesen 
a Magyar Jégkorong Szövetség 
támogatása is kellett ahhoz, 
hogy ezt a – korcsolyázásra és 
hokizásra egyaránt alkalmas - 
pályát felépíthessük és végre a 
saját otthonunkban edzhessük 
a gyerekeket. Nagy jelentősé-
ge van ennek a pályának a VSD 
életében, hiszen a szakosztály 
megalakulása óta alvállalko-
zóktól, időlegesen bérelt helyen 
és jégfelületen edzhettek a gye-
rekeink, s ez a kiszolgáltatott-
ság szűnik most meg ezzel a lé-
tesítménnyel. A beruházás ke-
retén belül jégpályát építettek a 
kész csarnokba, valamint meg-
oldották a hőszigetelést is. 

De lássuk milyen is volt ez 
a megnyitó! Rengeteg boldog 
szülő és mosolygós gyerek kép-
viselte jégkorongosainkat, ér-
keztek a házi sütik, rotyogott 
a babgulyás. Dióssi Csaba pol-
gármester úr és Tuzson Bence 
államtitkár úr méltató szavai 
után, Kovács Zoltán – a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség alel-
nöke - is elismerően nyilatko-
zott a projektről. Temesvári Ist-
ván elnök úr is csak dicsérni 
tudta a szakosztályban tapasz-
talható rendkívüli hozzáállást 
és csapatösszetartást! Végeze-
tül Koncz Sándor így összegez-
te az elmúlt időszakot: „Ren-
geteg munka, rengeteg energia 

van ebben a csarnokban, erre 
az építkezésre még évek múl-
va is emlékezni fogunk. Olyan 
egységet teremtett a csapat-
ban, hogy arra szavak nincse-
nek. Nagyon hálásak vagyunk 
ezért az összefogásért a szülők-
nek, és természetesen Dunake-
szi város vezetésének is, hogy 
biztosította számunkra a hely-
színt és rendelkezésünkre adta 
a  telket, ezt az épületet.” Ezt 
követte az oklevelek és emlék-
érmek átadása mindazoknak, 
akik szülőként vagy támoga-
tóként - anyagilag, vagy fizikai 
erővel álltak a feladat mellé. 

Nagy reményekkel tekintünk 
előre, hiszen ez a jégfelület ko-
moly fejlődésre ad lehetőséget, 
nemcsak létszámban, hanem a 
felkészülésben és versenyeztetés-
ben is. Folytatjuk a munkát, hi-
szen rengeteg tervünk van még! 
Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD!

(Mészáros-Schäffer 
Zsuzsa)

Az olimpiák történeté-
ben Magyarország szá-
mára az 1952-es év, a 

Helsinki olimpia volt eddig a 
legsikeresebb, melyen spor-
tolóink 16 arany, 10 ezüst, 16 
bronzérmet nyertek. Pontver-
senyben ekkor érték el az eddi-
gi legjobb eredményt, mellyel 
az Egyesült Államok és  Szov-
jetunió mögött harmadik he-
lyen végzett a magyar csapat.

Dunakeszi otthonában ke-
restem fel a 91 éves Zarándi 
László tanszékvezető egyetemi 
docenst, aki 68 évvel ezelőtt ott 
volt a Helsinki Olimpián.

- Emlékszem 1952. július 
29-én futottuk a 4x100 méte-
res váltó döntőjét. Az akkor ki-
emelkedő amerikai, orosz váltó 
mögött 3. lettünk, 40.5 idővel a 
Zarándi László, Varasdy Géza, 
Csányi György, Goldoványí 
Béla összeállításban. Ma már 
csak Varasdy társam él Auszt-
ráliában és én itt Dunakeszin - 
mondta Zarándi László.

 - A másik emlékezetes ese-
mény a váltónk életében 1954-
hez kötődik, amikor 66 évvel 
ezelőtt augusztus 29-én Bern-

ben az Európa-bajnokságon 
aranyérmes lett 40.6-os idővel.

Dunakeszi büszke lehet egy 
másik kiváló sportemberre is, 
a 92 éves Béres Ernő testneve-
lő tanárra, adjunktusra, aki - 
itt kezdte sportpályafutását, 
és ma is itt él - 1952-ben a Hel-
sinki olimpián, július 29-én 
(30-án volt a 24. születésnapja) 
5000 méteren a döntőben 7. he-
lyen ért a célba. Ma is hetente 
rendszeresen fut és úszik.

Solymosi László

Átadtuk a VSD Jégcsarnokot!

Dunakeszi 
sportolók olimpiai 
sikerei és emlékei 

Zarándi László és Béres Ernő 
a világ élvonalához tartozott

Defekt javítás!
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A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI RÖPLABDA SZAK-
OSZTÁLYÁNAK FELÉPÍTÉSÉBEN ÓRIÁSI SZEREPE VOLT OLÁHNÉ 
SZŰCS KATALINNAK, AKINEK NEVE TELJES MÉRTÉKBEN ÖSSZE-
FORRT A RÖPLABDÁVAL ITT DUNAKESZIN. KORÁBBI SZAKOSZ-
TÁLYVEZETŐNK AZONBAN, - EGYÉB ELFOGLALTSÁGAI MIATT 
- ELÉRKEZETTNEK LÁTTA AZ IDŐT, HOGY ÁTADJA A STAFÉTÁT 
GÖRÖG HAJNALKÁNAK, AKI MÁR EDDIG IS A SZAKOSZTÁLY OSZ-
LOPOS TAGJA VOLT. 

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN ÓRIÁSI VÁLTOZÁSON ESETT ÁT A VSD 
KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA. KORÁBBAN MÁR ÍRTUNK RÓLA, 
HOGY – GONDOS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA UTÁN- A KÁNTOR ANIKÓ 
SPORTEGYESÜLETTEL ÍRTUNK ALÁ EGY OLYAN EGYÜTTMŰKÖ-
DÉSI MEGÁLLAPODÁST, AMELY SZAKMAILAG IS ÉS FEJLŐDÉSI 
IRÁNYOKBAN IS ÚJ LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍT A KÉZILABDA 
SZERELMESEINEK ÉS A KÉZILABDÁZNI VÁGYÓ GYEREKEKNEK 
ITT DUNAKESZIN. 

Katalin továbbra is az 
egyesület része marad, 
immáron technikai ve-

zetői és adminisztratív felada-
tokat vállal majd és az U11 ve-
zetőedzőjeként is számítunk rá 
az egyesületben. Jó hír továb-
bá, hogy két edzővel is gazda-
godott a VSD Röplabda szak-
osztálya - Grózer Anna és Ka-
tona Szabolcs személyében -, 
akik az U11 és U15-ös csapato-
kat erősítik majd és ezzel az új 
lendülettel össze is állt a „röpis 
csapat” utánpótlás gárdája. 
Fontos megemlítenünk, hogy 
bár a szakosztály csupán 3 éve - 
2017-ben alakult-, mára már az 
U11-től U19-ig minden korosz-
tályban képviseltetik magukat, 
ami óriási eredmény.  

„Nagyon sok tervünk van 
még, legfőbb célkitűzésünk 
az, hogy minél több gyerekkel 
szerettessük meg a röplabdát 
itt Dunakeszin, hiszen egy na-
gyon komplex és sokszínű já-
tékról van szó. Évek óta a Kő-
rösi Csoma Sándor Általános 
Iskolával dolgozunk együtt és 
hála a sportbarát vezetésnek, 
olajozott gépezetként műkö-
dünk együtt. Iskolai színek-

ben is meg tudunk jelenni a 
diákolimpiákon, ami külön 
öröm a gyerekek számára, hi-
szen így a saját iskolájukat is 
képviselhetik. Nagyon hálá-
sak vagyunk ezért a támoga-
tásért, amit ezúton is köszö-
nünk. 

Nagyon szeretnénk minél 
több – hasonlóan harmonikus 
– kapcsolatot kialakítani a Du-
nakeszin működő általános is-
kolákkal, és az iskolai program 
keretein belül tovább dolgoz-
ni a gyerekekkel, hogy a VSD 
utánpótlás bázisát további te-
hetségekkel építhessük. Ezt ki-
emelten fontosnak tartjuk, hi-
szen nem titkolt távlati célunk 
az egyesületben az NB II-be 
való feljutás. Szakképzett, erős 
edzői gárda állt össze, így ezt 
a feladatot abszolút teljesíthe-
tőnek látjuk” – sorolja a terve-
ket Görög Hajnalka Röplabda 
szakosztályvezető.

Bízunk a sikeres fejlődésben 
és nagyon sok sikert kívánunk 
mindenkinek az új feladatok-
hoz. Hajrá Dunakeszi, hajrá 
VSD!

(Mészáros-Schäffer 
Zsuzsa)

Egy hosszú és kihívások-
kal tarkított folyamaton 
vagyunk túl, amelynek 

természetesen része volt a VSD 
Kézilabda szakosztály újjászer-
vezése is. Számos új játékos ér-
kezett hozzánk és természete-
sen újabb - magasan kvalifikált 
- edzőkkel is meg kellett erősí-
teni a csapatokat. A KASE-val 
közösen összerakott szakmai 
és versenyeztetési program-
nak hála az utánpótlás számá-
ra is újabb kapuk nyíltak meg 
- a bajnoki rendszerben és ver-
senyprogramokban - egyaránt. 
Közös felkészülési programot 
raktunk össze, melynek ke-
retben együtt edzőtáborozott 
a kép csapat, a nyár folyamán 

több ízben is; itt helyben Du-
nakeszin és Gárdonyban is a 
2020/21-es szezonra alapoztak. 

Egy jól szervezett csapatnak 
azonban nemcsak szakmai ve-
zetőre, de szakosztályvezetőre 
is nagy szüksége van! Vissza-
tért közénk - korábbi edzőnk -,  
Szénási István, aki most egy 
teljesen új szerepkörben, mint 
szakosztályvezető bizonyít-
hat. István jelenleg a VSD ké-
zilabda újjászervezése mellett 
adminisztratív bázist is épít: a 
technikai háttér gördülékeny-
sége érdekében Mogyorósi Mi-
hály mellé Füle Ágnes csatla-
kozott és így össze is állt a tel-
jes team. Az ő áldozatos mun-
kájuk mindenképp szükséges 

ahhoz, hogy mind a felnőtt, 
mind az utánpótlás kézilabda 
megfelelő sztenderdek mentén 
tudjon működni Dunakeszin. 
Női felnőtt csapatunk az NBI/
B-ben pattogtat, a férfi csapa-
tunk NBII-es szereplésig vit-
te már eddig is, így további po-
zitív változást várunk ettől az 
összekapcsolódástól. Ami tény, 
hogy az összecsiszolódáshoz 
idő kell még, ez látható hiá-
nyosság, amelyet a női NBI/B-s 
első kupamérkőzésünk is meg-
mutatott, de nagyon jó úton 
vagyunk és látjuk a lányok sze-
mében a tüzet, a győzni aka-
rást.

Minden idő kérdése, egy 
azonban biztos, hogy a Városi 
Kézilabda Csarnokkal kiegé-
szülve - olyan kézilabda szak-
osztály fog itt működni, ami-
re még nem volt példa. Utol-
só fázisához érkezett ugyan-
is a kézilabda csarnok építése, 
és ha minden a tervek szerint 
alakul, akkor október vége felé 
megkezdődhet a csarnok bir-
tokba vétele, ami 100%-ban 
támogatni fogja majd ezt az 
építkező munkát. Várjuk a ké-
zilabdázni vágyó gyerekeket a 
VSD-be, hiszen velünk sportol 
Dunakeszi!

M.S.ZS.

Nagy tervekkel hódít a VSD 
Röplabda szakosztálya

Stabil alapokon a KASE-val 
kiegészült VSD Kézilabda



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 


