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A KÖZÖS CÉLOK ÖSSZEKÖTNEK BENNÜNKET!

A VÉDEKEZÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA SZÓLÍT FEL A POLGÁRMESTER

10 ÉV 100 EMLÉK - TÖRTÉNELMET ÍR DUNAKESZI
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Így néz ki este 8 óra után 

a veszélyhelyzet szabályait 
betartó Dunakeszin a Fő út



Gondnok

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, 

apróbb javítások, karbantartás, 
kerti munkák végzése városi 

intézményben
- nappali munkavégzés 

hétfőtől péntekig
Feltétel: 

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)                             
Előnyt jelent: 

- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos 
és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
Jelentkezés Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 

(mobil: +36-30-9706-491) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu 
Nyugdíjasok jelentkezését is 

várjuk.

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 Glasza Gábor 
vagyongazdálkodási vezetőnél 

(mobil: +36-30-628-3206) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

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 
(mobil: +36-30-628-3206) 

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

Az önéletrajzukat a 
kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdés-
sel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi mun-
kakörök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL
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Tuzson Bence: Azon dolgozunk, hogy jobbá, kényelmesebbé 
tegyük kicsik és nagyok mindennapi életét

A közös célok 
összekötnek bennünket!

NAGY EREDMÉNY ÉS NAGY SIKER AZ, 
HOGY MA MÁR RÉGIÓNK TELEPÜLÉSE-
IT, TEHÁT DUNAKESZIT IS AZ ORSZÁG 
LEGÉLHETŐBB TÉRSÉGEKÉNT EMLE-
GETIK ORSZÁGOS SZINTEN, MERT EZ 
AZT JELENTI SZÁMUNKRA, HOGY MÁ-
SOK IS FELISMERTÉK AZT, HOGY MENY-
NYIRE JÓ ITT ÉLNI NÁLUNK – MONDTA 
EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN 
TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS 
SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. SZERINTE EZT 
A KÖZÖSSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE NÉL-
KÜL NEM ÉRHETTÜK VOLNA EL. A PO-
LITIKUS BESZÉLT ARRÓL IS, HOGY A 
MÖGÖTTÜNK ÁLLÓ KÉT ÉV ÚJRA MEG-
MUTATTA: VALÓS EREDMÉNYEKET 
CSAK ÁTGONDOLT, HOZZÁÉRTŐ MUN-
KÁVAL LEHET ELÉRNI. MINT MONDTA, 
A TOVÁBBIAKBAN IS EZ LESZ DUNAKE-
SZI TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉNEK ZÁLOGA.

– Mi különbözteti meg térségünket az or-
szág más régióitól?

– Mindnyájan büszkék lehetünk arra, 
hogy ma már nemcsak mi érezzük azt, hogy 
jó itt élni, hanem mások is felismerték ezt 
– kívülről –, az ország más vidékeiről is, és 
ezért néha talán irigykednek is ránk. De ez 
nem baj… Nagy eredmény és nagy siker az, 
hogy a településeinket ma már az ország leg-
élhetőbb térségeként emlegetik különféle fó-
rumokon és felmérésekben. Ez egy olyan 
eredmény, amelyet a közösség összetartó 
ereje nélkül sohasem érhettünk volna el. Egy 
olyan eredmény, ami nem valósulhatott vol-
na meg összefogás és konstruktív együttmű-
ködés nélkül! És egy olyan eredmény, ami 
mindenkit büszkeséggel tölthet el, aki itt él 
Dunakeszin, vagy a választókerület más te-
lepülésein. Éppen ezért ezt a vívmányt meg 
kell őriznünk – hiszen ezt kívánja a közös ér-
dek –, és én a térség országgyűlési képviselő-
jeként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy 
nem fogom megengedni, hogy a koronaví-
rus-járvány gazdasági hatásai miatt csorbát 
szenvedjen ez a vezető szerepünk, és ez a kép, 
ami rólunk az országban kialakult: igenis jó 
itt élni, és továbbra is az lesz! Sőt, minden 
döntésünkkel azon dolgozunk, hogy a jövő-
ben még jobb legyen…

– Mit tehetünk annak érdekében, hogy 
megőrizzük ezt a vezető szerepünket?

– Például ezért is fontos az, hogy itt hely-
ben, Dunakeszin is minden jogosult éljen 
azokkal a lehetőségekkel, kedvezmények-
kel, amelyeket országos szinten biztosít szá-
mára a magyar kormány. Így például há-
romszázmilliárd forintos kerettel számo-
lunk az otthonteremtési program új elemei-
vel kapcsolatban, aminek több mint a fele az 
otthonfelújítási támogatásra megy majd el. 
Januártól ugyanis a kormány a legalább egy 
gyermeket nevelő családok felújítási költ-
ségeinek a felét visszatéríti – maximum há-
rommillió forintig. Az otthonfelújítási tá-
mogatás kerete egyébként felülről nyitott, 
ami azt jelenti, hogy amennyiben a várako-
zásainknál többen akarnak majd élni ezzel 
a kedvezménnyel, arra folyamatosan lehe-
tőséget biztosítunk. Meggyőződésem, hogy 
az országos intézkedések csak akkor érhetik 
igazán a céljaikat, ha itt helyben, tehát Du-
nakeszin is hozzájárulnak a közösségünk 
megerősödéséhez és további fejlődéséhez, az 
emberek és a családok hétköznapi boldogu-
lásához.

– Ön hogyan látja, minek köszönhető az, 
hogy ilyen eredményeket sikerült elérni az 
elmúlt időszakban?

– A mögöttünk álló két év újra megmutat-
ta, hogy valós eredményeket csak átgondolt, 
hozzáértő munkával lehet elérni. Én hiszek 
a közösség erejében és az összefogásban, en-
nek eredményeként pedig minden eredmény 
közös sikerünk is egyben. Iskolák, óvo-
dák, bölcsődék, egészségházak, utak épül-
tek, mind-mind annak érdekében, hogy job-
bá, kényelmesebbé tegyük kicsik és nagyok 
mindennapi életét. Ma már nem kell messze 
utazni, ha sportolni szeretnénk, vagy kultu-
rális élményre vágyunk, hiszen itt helyben is 
sok minden elérhetővé vált. Most, a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett korlátozások 
miatt egyelőre ugyan átmenetileg sok min-
denről le kell mondanunk, csökkentenünk 
kell a személyes találkozások számát, és ami-
kor ez elkerülhetetlen, akkor is fontos az or-
rot és a szájat elfedő maszk viselése, akárcsak 
az, hogy egymástól másfél-két méteres távol-
ságot tartsunk. Ennek megfelelően az ügy-
intézés is módosult, így az otthonfelújítási 
támogatás, amiről az imént beszéltem, már 
online, interneten, akár otthonról is biz-
tonságosan intézhető, a számlák benyújtása 
után pedig az arra jogosultak rövid időn be-
lül megkapják a támogatást. A lehetőséggel 
egyébként az egyszülős családok is élhetnek, 
az elvált, de a gyermekfelügyeletet megoszt-
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Dióssi Csaba: 
mindannyiunk érdeke 

va gyakorló szülők pedig meg-
oszthatják egymás között a tá-
mogatást, vagy le is mondhat-
nak a saját részükről a másik 
szülő javára.

– Milyen szempontok vezetik 
a döntéseiket, amikor egy-egy 
beruházás, támogatás felkaro-
lásáról döntenek?

– Döntéseinknél, a jelentős 
kormányzati támogatások elér-
hetővé tételénél a legfontosabb 
szempont mindig az itt élő em-
berek igénye, a családok életmi-
nőségének javítása volt eddig is, 
és ígérem, hogy ez így lesz ez a 
jövőben is. Nagy-nagy öröm, 
de hatalmas felelősség is egy-
ben, hogy régiónk az ország leg-
nagyobb tankerülete, hazánk 
egyik legifjabb térsége. Ezért 
kell különös figyelmet fordíta-
ni azokra a fejlesztésekre, ame-
lyek a fiatalokhoz, a gyerekek-
hez, a családokhoz kapcsolód-
nak. Büszke vagyok mindar-
ra, amit az utóbbi években az itt 
élő emberekkel, a településveze-
tőkkel, a kezdeményező és kre-
atív partnerekkel, helyi cégek-
kel együtt elértünk, de tovább-
ra sem dőlhetünk hátra. A cé-
lok világosak, az eredmények 
magukért beszélnek, de munka 
maradt bőven a következő évek-
re is. Ahogy megtapasztaltuk, 
ha összefogunk, a siker nem ma-
rad el! Már csak azért sem, mert 
mi igazán törődünk a honfitár-
sainkkal, és tisztában vagyunk 
azzal is, hogy a nemzeti értéke-
inket középpontba helyező meg-
közelítés nélkül nem lehetünk 
sikeresek. Az erre alapozott gaz-
daságpolitikának köszönhetően 
hazánk az elmúlt években jelen-
tős gazdasági sikereket ért el, a 
belső erőforrásokra támaszko-
dó családpolitika pedig nemzet-
közi ismertségre és elismertség-
re tett szert. Ebben az irányban 
haladunk tovább most is, ami-
kor a koronavírus-járvány aka-
dálypályává változtatta az előt-
tünk álló utat. De együtt, ösz-
szefogásban leküzdjük ezeket a 
nehézségeket is, és a fejleszté-
sek, beruházások Dunakeszin 
sem állnak le, csak a megszo-
kottnál is elővigyázatosabbnak 
kell most lennünk mindnyájunk 
egészségének megőrzése érde-
kében. Konstruktív partnerség-
gel ez is sikerülni fog, és tovább-
ra is jó, vagy még jobb lesz majd 
Dunakeszin és a térség települé-
sein élni.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

- Minden gyülekezés tilos.
- Az éttermek vendéget nem fo-
gadhatnak, vendégnek ott csak 
az étel elvitele céljából lehet 
tartózkodni. Az üzemi étkez-
dék nyitva tarthatnak.

- Az üzletek - a gyógyszertá-
rak és a benzinkutak kivételé-
vel - este 7 óráig maradhatnak 
nyitva és utána a kijárási tila-
lom lejártával, tehát leghama-
rabb reggel 5 órakor nyithat-
nak ki. Az e rendeletben nem 
említett szolgáltatók és szolgál-
tatások (például fodrász, masz-
szőr, személyi edző) a szokott 
rendben működhetnek a kijá-
rási tilalom szabályai mellett.

- A szállodák turistákat nem, 
csak üzleti, gazdasági vagy ok-
tatási célból érkezett vendége-
ket fogadhatnak.

- Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a 
kulturális eseményeket vala-
mint a karácsonyi vásárokat.

- A sportmérkőzéseket zárt 
kapuk mögött kell megtartani.

- Az egyéni szabadtéri spor-
tok gyakorlása engedélyezett.

- A szabadidős létesítmények 
használata tilos, beleértve a fit-
nesztermeket, fedett uszodá-
kat, múzeumokat, könyvtára-
kat, mozikat és állatkerteket, 
korcsolyapályákat.

- A bölcsődék, az óvodák és 
az általános iskolák a 8. osztá-
lyig a megszokott rend szerint 
nyitva tartanak.

- Az iskolák a középfokú ok-

tatásban 9. osztálytól digitális 
munkarendben működnek.

- Magán és családi rendez-
vények 10 főig megtartható-
ak. Temetés legfeljebb 50 fővel 
tartható meg.

- Esküvők lakodalom nélkül 
tarthatóak meg.

- Dunakeszin a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár, a Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
mény és a VOKE József Attila 
Művelődési Központ bezárt. 

MASZKHASZNÁLAT 
KÖZTERÜLETEN 

A maszkviseléssel és távolság-
tartással kapcsolatosan eddig 

bevezetett szabályok továbbra 
is érvényesek. 

- Dunakeszi területén kor-
mánydöntés értelmében a 
buszmegállókban, vasútállo-
másokon, tömegközlekedé-
si eszközökön, EZEN FELÜL a 
Casalgrande tér lépcsővel hatá-
rolt részén kötelező a maszkvi-
selés! 

Köszönöm, hogy maguk és 
polgártársaik érdekében be-
tartják az intézkedéseiket. 

Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk Dunakeszire! – írja 
közösségi oldalán Dióssi Csaba 
polgármester.

NOVEMBER 11-TŐL DUNAKESZIN IS ÉRVÉNYBE LÉPNEK A KORMÁNY SZIGORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI, 
MISZERINT: ESTE 20:00 ÉS REGGEL 5:00 ÓRA KÖZÖTT KIJÁRÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN. EZT A 
DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ELLENŐRZI. 

A védekezés szabályainak 
betartására szólított fel a polgármester 
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10 év 100 emlék 
Történelmet ír Dunakeszi

HÓNAPOK ÓTA LÁTHATÓAK A 10 ÉV 100 EMLÉK KIADVÁNY PLAKÁTJAI VÁROSSZERTE ÉS A PROGRAMIRODA MUNKA-
TÁRSAI IS HÓNAPOK ÓTA GYŰJTIK A LAKOSSÁG EMLÉKEIT DUNAKESZIVEL KAPCSOLATOSAN. DIÓSSI CSABA IDÉN 
JUBILÁL, HIVATALBA LÉPÉSÉNEK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA EZÉRT EGY KÜLÖNLEGES KIADVÁNNYAL KÉSZÜL A DU-
NAKESZIEK SZÁMÁRA. DE HOGY MIRŐL IS VAN SZÓ PONTOSAN ÉS MILYEN TAPASZTALATOKAT SZERZETT POLGÁR-
MESTERKÉNT AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN, AZT Ő MAGA MONDTA EL NEKÜNK.

- A 2020-as év sok szempontból rend-
hagyónak bizonyult. Az ön életében 
is fontos év ez, hiszen éppen 10 éve, 
hogy először polgármesternek válasz-
tották. Hogyan emlékszik a kezdeti 
időszakra?

- A 2010-es kezdés nagyon felemelő 
volt. Mindenki lelkesen kezdett neki a 
munkának. A lakosság részéről is nagy 
volt a várakozás a lendületre, fiatalos 
dinamikával kezdődjön meg a város 
fejlesztése. Egy egészen másfajta szem-
léletben kezdődhetett meg a munka, 
mint korábban, hisz széthúzás helyett 
összefogással kezdhettem meg a tevé-
kenységemet. Az első perctől kezdve 
sikerült jól gazdálkodnunk a bevéte-
leinkkel, sok pénzt tudtunk megtaka-
rítani. Racionalizáltuk a működést, új 
szemléletet vezettünk be az intézmé-

nyekben. Közben az országban is érez-
hető volt a jelentős fellendülés, aminek 
köszönhetően számos lehetőség nyílt 
meg pályázati forrásokra. 

- Újfajta szemléletről beszél, szét-
húzás helyett összefogás – ritka je-
lenség ez a magyar politikai viszo-
nyok tükrében. Minek tulajdonítja, 
hogyan sikerült mégis ezt Dunake-
szin megvalósítani?

- Büszkeséggel tölt el, hogy elmond-
hatom, Dunakeszin szinte teljeskörű 
az összefogás azóta is. A 2010 előtti 
időszakot a politikai megosztottság, a 
pártpolitikai széthúzások jellemezték, 
amelyek sokszor akadályozták a vá-
ros fejlődését. Amikor 2010-ben pol-
gármester lettem, Erdész Zoltán al-
polgármesterrel közösen legfontosabb 

célnak tűztük ki, hogy az addigi csa-
tározások helyett egy pártpolitika fe-
lett álló összefogást hívjunk életre. Az 
ünnepi képviselő-testületi ülésen sor 
került az Együttműködési Nyilatko-
zat aláírására, amiben a képviselő-tes-
tület minden tagja - pártállástól füg-
getlenül - kinyilvánította, hogy a párt-
politikai érdekek helyett, Dunakeszi 
Város fejlődése érdekében kíván dol-
gozni, és elfogadja az együttműködés-
ben foglalt célokat. A 2010-2014 kö-
zötti együttműködés eredményeként 
egy addig soha nem látott, dinamikus 
fejlődés kezdődött meg Dunakeszin. 
Az elmúlt 10 évben az önkormányza-
ti munkában azóta is a kezdeti össze-
fogás alapján dolgozunk, a képviselő 
testület a döntéseinek több, mint 90%-
át egyhangú szavazással hozza meg. 
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Dióssi Csaba 
10 éve irányítja 
polgármesterként 
a várost

- Ez a példátlan önkormányzati 
működés érezhető a város fejlődésén 
is. Erre talán az egyik legjobb vissza-
jelzés egy 2019-es kutatás, amely sze-
rint a Dunakeszi Járásban a legjobb 
élni. Mit érzett, amikor szembesült 
ezzel az eredménnyel?

- Sejtelmünk sem volt arról, hogy 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
készített egy ilyen felmérést, ezért na-
gyon meglepődtünk, amikor a kutatás 
eredményeiről beszámolt a Világgaz-
daság című portál. A közös munkánk 
talán legnagyobb független elismeré-
se volt ez a kutatás, amelyben húsz kü-
lönböző élhetőségi paraméter alapján 
174 magyarországi járásból Dunake-
szi bizonyult a legélhetőbbnek. Bár mi 
magunk is láttuk a fejlődést, azt nem 
gondoltuk, hogy országos összeha-
sonlításban a legjobbak vagyunk. Erre 
nagyon büszkék lehetünk!

- Milyenek a lakossági visszajelzé-
sek?

- Rendkívül szerencsés a helyze-
tünk, hisz az összefogás szélesebb ré-
tegben jött létre: Dunakeszi lakossága 
és az önkormányzat között, valamint 
az önkormányzat és a kormányzat kö-
zött is. Az elmúlt 10 évben a kormány-
zati támogatás sokszorosa annak, 
amit az ezt megelőző időszakokban 
tapasztalhattunk. Számos fejlesztési 
ötletünk valósulhatott meg kormány-
zati támogatással és a fejlesztések te-
kintetében a lakosság támogatását is 
élveztük. Éppen ezért tartottam fon-
tosnak hivatalba lépésem évétől a pol-
gármesteri beszámolók elkészítését. 
2010 előtt nem volt hasonló, azóta vi-
szont minden évben beszámolunk a 
városban történt eseményekről, vál-
tozásokról, hiszen az önkormányzat  

a választók bizalmából, a választók ál-
tal felhatalmazva döntjük el a Duna-
keszivel kapcsolatos kérdéseket. Gya-
korlatilag a közös ügyekben a lakosság 
átadta a döntési lehetőséget nekünk, 
ami óriási bizalom és azt gondolom, 
fontos visszajelzés a lakosság számára, 
hogy ezzel a bizalommal, mi hogyan 
élünk. Idén azonban rendhagyó be-
számolóval készülünk, hisz egy egész 
évtized munkája van mögöttem.

- Miben lesz más az idei beszámoló 
az elmúlt évekhez képest?

- Szinte mindenben. Dunakeszi egy 
átlag fölötti város, a lakosságunk, a le-
hetőségeink átlag fölöttiek, ezért ne-
künk átlag fölötti teljesítményt és szol-
gáltatásokat kell nyújtanunk. Mivel ez 
az évtized ilyen szerencsésen, az ösz-
szefogás jegyében telt és a közös mun-
kának számos meghatározó eredmé-

nye született a város szempontjából, 
fontos, hogy ezeket együtt elevenít-
sük fel és legyünk büszkék arra a fej-
lődésre, ami végbement Dunakeszin.  
Ezért született meg a 10 év 100 emlék 
kiadvány, ami nem egy termelési be-
számoló, hanem egy, Dunakeszi régi 
és új lakosaival közösen összeállított 
megemlékezés a város életének elmúlt 
10 évéről. Munkatársaimmal hónapo-
kig dolgoztunk azon, hogy a lakossá-
got bevonva a kiadvány összeállításá-
ba egy igazán nívós, az összefogás je-
gyében született albummal tekint-
sünk vissza a 2010-2020-as időszakra. 
Hisz ez a város nem válhatott volna 
az otthonunkká a lakosok támogatá-
sa és aktív jelenléte nélkül. Dunakeszi 
ugyanis már nemcsak egy hely, aho-
va hazajárunk, hanem az otthonunk, 
a városunk.

Zorátti Adrienn
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Adventi gyertyagyújtás 
a Casalgrande téren

A DUNA-PARTI BARÁTSÁG ÚTI LAKÓ-
TELEP SZÍVÉBEN, A CASALGRANDE 
TÉREN DUNAKESZI ORSZÁGGYŰLÉ-
SI KÉPVISELŐJE, TUZSON BENCE, A 
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 
KÖZSZOLGÁLATI ÁLLAMTITKÁRA ÉS 
SZABÓ JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ, TÁRSADALMI KAPCSO-
LATOKÉRT FELELŐS TANÁCSNOK 
GYÚJTOTTA MEG NOVEMBER 29-ÉN 
AZ ELSŐ GYERTYÁT AZ ADVENTI KO-
SZORÚN.

A koronavírus okozta veszély-
helyzet miatt idén sajnos elma-
radnak az óvodások, iskolások, 

egyházi közösségek lélekemelő adventi 
műsorai, ám az önkormányzat az ün-
nepi várakozást a Casalgrande téren 
elhelyezett díszes karácsonyfával, a vá-
rosi adventi koszorúval, a betlehemi 
jászollal szeretné a dunakesziek szá-
mára ünnepélyessé tenni a koronaví-
russal sújtott időszakban is.  

Bár idén a járványhelyzet miatt az 
adventi vásárt fájó szívvel, de le kellett 
mondanunk, a Casalgrande teret azért 
igyekszünk ünnepi hangulattal meg-
tölteni – írja közösségi oldalán Dióssi 
Csaba polgármester, aki kéri: „Vigyáz-
zunk egymásra!” 

Fotó: sunnyphoto.hu

Tuzson Bence 
és Szabó József 

gyújtotta meg 
az első adventi 

gyertyát 
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A KÖZELMÚLTBAN KERÜLT 
NYILVÁNOSSÁGRA A HVG 
KÖZÉPISKOLÁKAT RANGSO-
ROLÓ LISTÁJA, AMELYBEN 
A DUNAKESZI RADNÓTI 
MIKLÓS GIMNÁZIUM ISMÉT 
ELŐKELŐ HELYEZÉSEKET 
ÉRT EL. ERRŐL, VALAMINT A 
MOST KEZDŐDŐ REKONST-
RUKCIÓRÓL ÉS A JÁRVÁNY 
OKOZTA INTÉZKEDÉSEKRŐL 
KÉRDEZTÜK NYÍRI ISTVÁN 
IGAZGATÓT.  

Újabb sikerek a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnáziumban   

– Mit jelentenek a gimnázi-
um számára ezek az előkelő 
helyezések az országos illetve 
külön a vidéki ranglistákon?

– A száz legjobb magyaror-
szági középiskolák rangsorát 
a HVG 2014 óta hozza nyilvá-
nosságra. Az idei 35. hely eb-
ben a listában előkelőnek te-
kinthető. Véleményem szerint 
a helyezést akkor tudjuk ér-
telmezni, értékelni, ha látjuk, 
mely iskolákkal vagyunk kö-
zel egy szinten. Tanintézmé-
nyünk ebben az évben a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázi-
ummal, a Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium-
mal, a Németh László Gim-
náziummal van egy szinten. 
Pest megyei viszonylatban a 
harmadik legjobb helyezés a 
miénk. 

– A nagyszerű felvételi 
eredmények minek köszönhe-
tők a gimnázium, ezen belül a 
tanári kar számára? 

– A gimnázium fő felada-
ta, hogy a végzett diákjai az 
egyetemeken tovább tanulja-
nak. Ez a cél vezérli minden-
napjainkat. A felvételi ered-
ményességünk jobb, mint a 

helyezésünk a ranglistán. Az 
idei évben a 30. legsikeresebb 
iskola a Dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium az ország-
ban. Ez megyei szinten a má-
sodik hely. A tanárok számá-
ra minden egyes diák sikeres 
felvételi vizsgája, tovább ta-
nulása öröm és egyben igazo-
lása is eredményes munkájá-
nak. Természetesen mindenki 
büszke az eredményességünk-
re. Szeretnék még egy kiegé-
szítést tenni ehhez. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy is-
kolánk nem csak eredményes 
a továbbtanulás tekintetében, 
hanem büszkék vagyunk arra 
is, hogy nagyon sokféle profi-
lú intézményben tanulnak to-
vább diákjaink, és szereznek 
elismert diplomákat.

– A szeptemberi tanévkez-
dés óta hogyan zajlik az ok-
tatás és mire számítanak, ha 
romlik a vírushelyzet? 

– A Covid járvány miatt az 
iskolánkban rendkívüli biz-
tonsági intézkedések beveze-
tésével kezdtük meg a tanévet. 
Mivel az iskola nagyon zsú-
folt és nincsenek meg a távol-
ságtartás feltételei, így min-

den tanuló és diák az épület-
ben maszkot hord. Teszi ezt a 
folyosón és tanórán egyaránt. 
Tudom, hogy első hallásra szi-
gorú intézkedésnek tűnik, de 
két hónap elteltével kijelenthe-
tem, hogy megszokható, hord-
ható. Nagy eredménynek te-
kintem, hogy alig volt fertő-
zöttség az intézményben. Kö-
szönöm is mindenkinek a 
megértő együttműködését eb-
ben a nehéz szituációban.

A pandémia alatt természe-
tesen követjük azokat az ál-
talános szabályokat, melye-
ket ajánlásként megfogalmaz-
tak számunkra. Folyamatosan 
fertőtlenítünk, testhőmérsék-
letet mérünk és fokozottan fi-
gyeljük a hiányzásokat.

– Köztudomású a jó hír, 
hogy végre sor kerülhet egy 
alaposabb rekonstrukcióra. 

– Igen, több év várakozás 
után, most érkezett el a gim-
názium energetikai felújításá-
nak megkezdése. Ez több hó-
napos munkavégzést jelent az 
intézményben, melynek során 
az iskola egyes területeit majd 
át kell adni az építést végzők-
nek. Az ütemezés és a kivi-

telezés tervezése folyamato-
san történik, de az első rész a 
sportcsarnokot és az öltözőket 
érinti. Az iskola többi részé-
nek felújítása ezt követi majd. 

A munkálatok befejezése 
után a gimnázium tetőszige-
telése és homlokzati szigete-
lése megújul, kicserélésre ke-
rülnek a külső nyílászárók és 
megújul a fűtési és szellőzteté-
si rendszer is. Az épületre nap-
elemek kerülnek fel.

A munkálatok után a követ-
kező tanévet már egy szebb és 
modernebb iskolában kezd-
hetjük el. Addig sok megér-
tésre és türelemre kérek min-
denkit. 

– Az elmúlt napok esemé-
nyeire reagálva szeretném el-
mondani, hogy a gimnázi-
umban vegyes rendszerű ok-
tatásra tértünk át. Az alsóbb 
évfolyamokon (5-8. osztály) 
hagyományos tantermi okta-
tás folyik, még a 9. évfolyam-
tól kezdve áttértünk az online 
digitális oktatásara. A tavaszi 
időszakhoz hasonlóan kiemelt 
figyelmet fordítunk a végzős 
diákok oktatására.

Katona M. István
A szerző felvétele

Nyiri István igazgató 
büszkén mutatja, hogy a 
Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium sok éves kiváló 
munkája eredményeként - 
sok egyéb mellett - elnyerte 
az akkreditált kiváló 
tehetségpont minősítést

Kezdődik az oktatási intézmény felújítása
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körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótársaim!

Izgatottan vártam a decembert, mert 
egyik kedvenc szívügyem, a 10 év 100 
emlék kiadvány minden háztartásba 
eljut. Már a nyomdai munkálatok 
zajlanak, az előkészületek utolsó 
fázisában tartottuk meg a családi 
fotózásokat. Köszönjük Önöknek a 
részvételt, és a sok emléket, amellyel 
hozzájárultak a munkánkhoz. 
Remélem, sokaknak tudtunk örömet 
szerezni a fényképpel.

Nem volt ilyen lélekemelő az idei 
október 23-i megemlékezés, hiszen 
a járvány miatt nem ünnepelhettük 
meg méltóképpen hőseinket. Ennek 
ellenére, a kormány kérésének eleget 
téve, szűk körben igyekeztünk leróni 
tiszteletünket. Örömmel láttam 
azonban, hogy sokan vélték úgy, 
nem elég csak otthon, csendben 
fejet hajtani, és estére, a számtalan 
gyertyalángtól fényárban úszott a 
Gólya emlékmű.

Bízom benne, hogy sokak 
mindennapjait könnyítettük meg 
azzal, hogy végre a környékünkön is 

van pénzfelvételi lehetőség. Kérem, 
használják minél többen a Széchenyi 
utcai orvosi rendelő mellé telepített 
ATM-automatát, hogy a bank felé 
bizonyítsuk, nagy szükségünk volt 
már rá.

Tudjuk, hogy a csapadékcsatorna 
munkálatai miatt a növényzetért 
sokaknak fáj a szíve. Garantálom, 
hogy városunk főkertésze, Tóth 
Eszter szakmai hozzáértése nélkül 
semmilyen fát, vagy cserjét nem 
vágunk ki. 

Tóth Eszter mindig a munkások 
előtt jár, visszametszi a fákat, hogy 
segítse a nyugvó állapot elérését, 
földlabdával elviszi tárolásra, hogy 
tavasszal új helyre ültethessék a 
városban. Helyükre pedig az építési 
munkálatok tovább haladásával 
új facsemetéket ültetnek. Kérjük, 
bízzanak szakértelmében, és 
segítség munkáját.

Jól haladunk a Határ úti kerékpárút 
építésével is, az aszfaltozást már 
befejeztük, most a kiegészítő 
munkálatok zajlanak, úgy mint a 
pollerezés (az autósok oszlopokkal 
való kizárása), korlátok kihelyezése, 
festési- és forgalomtechnikai 

munkálatok. Ha ezekkel is 
elkészülünk, következik a faültetés, 
így még zöldebb lesz Dunakeszi.

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

 Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. válaszókerület képviselője

A koronavírus járvány máso-
dik hullámának felerősödé-
se továbbra is nehezíti életün-
ket, egyre feszültebbé válnak 
az emberek, a vírustól való fé-
lelem napjaink állandó részé-
vé vált.   A miniszterelnök nov-
ember 4-től újra rendkívüli jog-
rendet léptetett életbe. Ennek 
alapján mindenhol szigorítják 
a maszkviselés ellenőrzését és 
komoly büntetésre számíthat, 
aki megszegi a szabályokat. 
Kérem, hogy saját jól felfogott 
érdekünkben mindenki hasz-
nálja ezt a védőeszközt. Ezzel 

nem csak embertársainkat, ha-
nem saját magunkat is védjük a 
fertőzéstől, de legalábbis meg-
előzhetjük súlyos betegség ki-
alakulását szervezetünkben, 
hiszen már számos alkalom-
mal lehetett olvasni virológus 
szakértők véleményét a külön-
böző híroldalakon, hogy a fer-
tőzés következtében kialakuló 
betegség súlyosságát alapve-
tően befolyásolja a szerveze-
tünkbe kerülő vírusmennyiség. 
A maszk külső felületén a víru-
sok nagy része megtapad, így 
védve használóját a súlyos fer-
tőzés kialakulásától. Tehát min-
dig használjunk maszkot, ha tö-
megközlekedési járművön uta-
zunk, ha az üzletekben vásá-
rolunk és ezeken túl minden 
nyilvános helyen! Ez természe-
tesen vonatkozik a Dunakeszin 
közlekedő helyi járatokra is.

A helyi buszközlekedés me-

netrendjével, a járatok útvo-
nalával kapcsolatban igen sok 
megkeresést kaptam az elmúlt 
időszakban és a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen sze-
mélyesen is szót kértek Duna-
keszi lakosok, hogy változtas-
sa meg az önkormányzat úgy 
a menetrendet, hogy egy járat-
tal, átszállás nélkül, ismételten 
el lehessen jutni a városi intéz-
mények bármelyikéhez. Öröm-
mel mondhatom, hogy a kéré-
sek teljesítésre kerültek, a me-
netrend változás technikai elő-
készítése már folyamatban van 
és várhatóan december 1-től 
érvénybe lép. A változtatás lé-
nyege, hogy mind a 2. számú, 
mind a 3. számú buszjárattal 
gyakorlatilag el lehet jutni Du-
nakeszi város bármely olyan 
pontjára, melyek elérése szük-
séges lehet napi teendőink in-
tézéséhez. A két buszjárat kö-

zötti különbség csupán any-
nyi lesz, hogy ugyanazon az út-
vonalon, de ellenkező irányba 
fognak közlekedni.

Az időjárás mostanában nyir-
kos, párás, ködös napokkal „ör-
vendeztet” minket és így na-
gyon fontos, hogy a közleke-
désben részt vevők jól látha-
tóak legyenek. Ez különösen 
érinti a gyalogosan közleke-
dőket, hiszen saját testi épsé-
güket védik, ha fényvisszaverő 
elemekkel ellátott felsőruhá-
zatot viselnek s így az autósok 
már messziről észlelni tudják 
az úttesten, a gyalogátkelő he-
lyen közlekedő gyalogosokat. 

Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk saját magunkra!

Telefonszámom: 
06 20 336 9294
email címem: 
ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!



11Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

11

Új parkoló épül gyártelepen
A tervezett ütemezés szerint ha-
marosan elkészül a gyártelepi új 
P+R parkoló a Béke utca- Köny-
ves Kálmán utca találkozásánál.

A burkolások elkészültek, már 
csak apró simításokat végeznek 
a kivitelező cég munkatársai. A 
beruházás a MÁV Zrt-vel együtt-
működésben valósul meg. A 
projekt során 30 parkolóhely és 
kerékpártárolók is kialakításra 
kerülnek. Mivel a Gyártelepnél 
található korábban kialakításra 
került P+R parkolót teljes kihasz-
náltsággal veszik igénybe a he-
lyiek, így az Önök igényeit szem 
előtt tartva igyekeztünk bővíte-
ni a parkolási lehetőséget. 

A fejlesztés időtartama alatt 
türelmüket és megértésüket 
kérjük!

SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK 
felújítása és bővítése. A Szak-
orvosi Rendelőintézet mellett 
az elkészült pszichiátria épüle-

tébe ideiglenesen kiköltözte-
tett szakrendelések helyén már 
folynak a belső terek felújításai. 
Már vannak olyan területek a 
fő épületben, melyek elkészül-
tek. Az építkezés során folya-
matosan változik a parkoló te-
rületek kijelölése. Az ezzel járó 
kellemetlenségeket a beruházó 
igyekszik minimalizálni. Az oda 
érkezőktől türelmet és megér-
tést kérünk.

Krisztus Király Katolikus Iskola
Örvendetes módon elkészült az 
iskola építése. A tornacsarnok 
épületét, a játszóudvart birtok-
ba vehetik már a gyerekek. Elké-
szült az iskolai parkoló és többi 
kültéri terület is.

Advent
Sajnos a járványhelyzet miatt 
elmaradnak az adventi progra-
mok. Azonban rendhagyó mó-
don, szűk körben minden hét-
végén meggyújtjuk a városi ad-
venti koszorú 1-1 gyertyáját a 

Casalgrande téren. Idén is elin-
dítottuk a Karácsonyi adomány-
doboz akciónkat. Kérem, csatla-
kozzanak hozzá minél többen, 
most különösen fontos, hogy 
figyeljünk egymásra! Részlete-
ket ezen kiadványban is olvas-
hatnak.

Faültetés
A közterületek faültetési prog-
ramja a vegetáció megindulá-
sával, a szakemberek javaslatára 
újra indult. Arra kérem Önöket, 
hogy jelezzék számomra faülte-
tési igényüket. Az faültetések az 
időjárástól függően folyamato-
san zajlanak. A faültetéssel kap-
csolatban most is arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé 
környezetünket egy-egy fa ül-
tetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra:

 joszabo61@gmail.com

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyek-
szem szolgálni a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

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

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Tisztelt Lakótelep Szívében élő 
polgárok! 

A buszmenetrend átalakítása 
megtörtént. Véleményem sze-
rint mi lakótelepiek jobban já-
runk evvel a megoldással, több 
lehetőség is van a városon belü-
li utazásra! Persze lesznek, akik-
nek ez sem lesz megfelelő, de ez 
minden átszervezésnél így van.

A pandémiás időszak miatt 
több fejlesztési, felújítási ter-
vünk csúszik, ezért türelmüket 
kérem, s ígérem nem fogom 
hagyni, hogy teljesen el is ma-
radjanak! 

A kutyafuttató az egyik ilyen 
projekt, amely csúszásban van, 
de folyamatosan igyekszem 
ennek mielőbbi megvalósítá-
sában. A társasházak előtti zárt 
szemétgyűjtők kialakításának 
ügye, már előrehaladott álla-
potban van, a társasházakkal 

egyenként kell majd megálla-
podást kötni, de jó úton hala-
dunk.

A társasházak körüli kiskertek-
re is van hasonló programunk, 
ott is több esetben nagyot lép-
tünk előre, ez folyamatos lesz, 
s remélem mindenki részt tud 
majd venni benne, hogy még 
szebb legyen közös környeze-
tünk!

Sokan keresnek meg kutyapi-
szok gyűjtők kihelyezése ügyé-
ben, ezeket azonnal intézem, s 
a hivatal munkatársai is nagyon 
segítőkészek az ügyben, köszö-
net érte mindenkinek! Kérem 
használjuk is ezeket a megfele-
lő módon!

Faültetés folyamatosan van, 
de természetesen, ahol ez szük-
séges, a főkertészünk segítsé-
gével egyedileg is eljárunk az 
ügyekben!

Ami a legnagyobb szív-
fájdalmam jelenleg, hogy a 
Casalgrande térre tervezett Ka-
rácsonyi Vásár és jégpálya nem 
tud az idén megvalósulni. Leg-
alább az ünnepi díszkivilágítás-
sal igyekszünk megteremteni a 
kellemes hangulatot!

Nagyon sok jó lehetősé-
get rejt a Dunakeszi App, ké-
rem minél többen telepítsék 
okoseszközeikre, mert nagy se-
gítség lehet a lakossági bejelen-
téseknél, s a Dunakeszi Kártya is 
működhet ezen keresztül, ami 
egyre több alkalommal lesz elő-
nyös az itt élők számára!

Közeledik az igazi tél, kérem 
vigyázzunk egymásra a közleke-
désben is, kiemelt figyelemmel 
a gyermekeinkre, időseinkre!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakó-

telep Szívének életét! E-mail-
ben a Seltenreich.j@dunake-
szi.hu címen, telefonon a 06-
70-337-16-06 számon hétköz-
nap 8-19 óra közt számon, 
levélben a Garas utca 4. szám 
alatt, s természetesen szemé-
lyesen is! A Facebookon a La-
kótelep Szíve csoportban, és 
a képviselői oldalamon is elér-
hetők információk!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!



körzeti képvi  selőink jelentik

Szeptember végén volt város-
unkban -, mert tavasszal most 
sajnos elmaradt - a lakossági 
elektronikai és veszélyes hulla-
dékgyűjtés. Úgy, mint tavaly, idén 
is felkínáltam a lehetőséget a kör-
zetünk lakóinak, hogy ne keljen 
pár darabbal a hosszú sorba be-
állni a Közüzemi Kft telephelyé-
re leadni a veszélyes hulladéko-
kat, hanem három helyszínen a 
körzetünkben reggel 07:30-tól 
13:30-ig bárki leadhatta nekem 
és én a saját teherautómmal vit-
tem be az összest. Nagyon sokan 
éltek a lehetőséggel, köszönöm 
Nekik. Több mint 11m³ és közel 2 
tonna gyűlt össze. 

Egy autós társunk kidöntötte a 
Konrád és a Legindi utcák sarkán 
lévő „zsákutca” táblát, bevittem 
a teherautómmal a Közüzemi 
Kft telephelyére és kértem a cse-
réjét. A körzetünkben található 
Kispiac területén kihelyezték a 
kért közösségi sporteszközöket. 
Kettő darab fém futballkaput és 
kettő kosárlabda palánkot, a pá-
lyák felfestése is megtörtént, igy 
ismét bővült a sportolási lehető-
ség mindenki számára. 

Bevezették a Fóti úti temető 
közparkolójában is az időkorlá-
tos parkolást. Maximum 3 órás 
intervallumig lehet ott parkolni. 
A Repülőtéri úton az Idősek Ott-
honánál elvégeztek a fák galy-
lyazását, megszüntetve a bal-
eset veszélyt. A lakóparki és a 
régi kertes házas övezetben is el-
kezdték a közterületi csapadék-
víz szikkasztó árkok tisztítását, 
mélyítését. Három évente köte-
lező, igy most is December 15-ig 
az eb tartó lakótársainknak ösz-
sze kell írni a tulajdonukban, in-
gatlanjukban található házi ked-
venceket. 

Befejeződött a fásítási igények 
bejelentése. Volt egy szeren-
csés kimenetelű baleset is nem-
rég, a Fóti úton egy személygép-
kocsi beleszaladt az ÉFOSZ-nál 
lévő buszmegállóba. Személyi 
sérülés szerencsére nem történt. 
A buszmegállót pedig az UNO 
Reklám Kft és a Közüzemi Kft 
munkatársai már másnap hely-
reállítottak. 

November végén kihelyezik a 
megállni és várakozni tilos táb-
lákat a Szent István iskola után a 

Repülőtéri út jobb oldalára, egé-
szen a Kispiacig. Sajnos nagyon 
sokan, akik gépjárművel közle-
kednek arra nem minden eset-
ben biztosítják a gyalogosan a pi-
acra igyekvők biztonságos közle-
kedését, elsőbbségét. Elkezdjük 
jövőre annak a megtervezését és 
megvalósítását, hogyan lehet a 
Kispiacra gyalogosan is biztonsá-
gos körülmények között eljutni. A 
pénteki napokon a piac idején a 
városi ingyenes buszjárat is csak 
a Szent István iskoláig közlekedik. 
November 30-tól ismét változott 
a városi ingyenes busz útvonala, 
igazodva az újabb lakossági igé-
nyekhez. 

Közeledik a Határ úti kerek-
párút átadása, a DMRV elvégez-
te a csatorna kivitelezést is igy az 
utolsó fázisban a Határút út bur-
kolatot is kap. 

Az Alagi lakóparkban a napok-
ban a DMRV szennyvíz szivaty-
tyú telepén egy üzemi balesett 
történt, szeretném megköszö-
ni annak a két lakótársunknak a 
segítségét, akik azonnal jelez-
ték számomra az üzemzavart igy 
rögtön tudtunk intézkedni, vala-

mint a DMRV munkatársainak a 
gyors helyreállítását a hibának. 
Kérek mindenkit, hogy a szenny-
víz rendszerbe csak olyan egész-
ségügyi terméket juttasson, ami 
megengedett. Itt van nemsoká-
ra a december és közeledik az 
egyik legfontosabb keresztény 
ünnep, ezért elsőként szeretnék 
meghitt adventi ünnepeket kí-
vánni minden kedves lakótár-
sunknak.

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: 

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!

A korábbi hónapokban megírt 
beszámolóimban többször ki-
tértem már az éjszakai hangos-
kodók problémájára, mely fő-
leg – de nem egyedül – a Barát-
ság útja 16-18. lépcsőházak du-
nai oldalán élőket érinti, az ott 
kialakított parkban tapasztal-
ható problémák miatt. Az ügy-
ben továbbra is kaptam jelzése-
ket, emiatt a városvezetés felé 
küldött sokszori figyelmezte-

tést követően végül a Dunake-
szi Rendőrkapitánysághoz for-
dultam az ügyben, immár a ha-
tóságnak jelezve a problémát. 
Tóth Csaba rendőrkapitány vá-
laszában tájékoztatott, hogy a 
területen visszatérő ellenőrzést 
rendelt el, különösen az esti, il-
letve az éjszakai órákban, továb-
bá jelezte, hogy ők nem kaptak 
ilyen irányú bejelentést, kérte 
ugyanakkor, hogy ha újra ismét-
lődnének a problémák, értesít-
sük a hatóságot. A gond a hideg 
idő beköszöntével vélhetően 
némiképp enyhült, ugyanakkor 
a jövő év tekintetében fontos, 
hogy a hatóság folyamatosan 
ellenőrzi a területet.

A képviselő-testület nov-
ember végi, az elrendelt ve-
szélyhelyzet miatt csak kon-
zultációs formában megtar-
tott ülésén döntött arról, hogy 
a lakótelepi társasházak kuka-
tárolóinak megvalósítását mi-
lyen módon segíti annak ér-
dekében, hogy a Barátság útja 
1-3. mellett és több más he-
lyen tapasztalható, előbbihez 
hasonló állapotokat, hosszú 
évek késlekedése után végre 
meg lehessen szüntetni. A ren-
delet tudomásom szerint e so-
rok megírásakor ugyan még 
nem lépett hatályba, de ad-
dig is a konkrét – itt nem rész-
letezett, technikai jellegű – te-

endőkről a körzet társasházai-
nak közös képviselőit tájékoz-
tatom.

Kisebb jelzéseket kaptam a 
körzetből hibásan felszerelt 
utcanévtáblákról, melyek he-
lyes kihelyezése érdekében a 
szükséges lépéseket megtet-
tem. Sok „apróbb” – persze ap-
róbb ügy valójában nincs, he-
lyesebb úgy mondani, hogy ke-
vesebb embert érintő – meg-
keresés is érkezett legutóbbi 
beszámolóm óta, melyekről a 
jelen beszámoló tartalmi kor-
látai miatt itt nincs módom be-
számolni.

A lakótelepi piac kérdése a 
korábbi hónapokban egy tel-

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

12 Dunakeszi Polgár
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A Tábor és a Mátyás király ut-
cában lehelyezett forgalom-
csillapító küszöbök helyett 
viacolorból építendő fekvő-
rendőr kérelme, mivel a fenti 
utcák lakói jelezték, hogy a kü-
szöbön áthaladó járművek za-
varják nyugalmukat. A bead-
vány leadását követően osztály 
árajánlatokat kér be a munkála-
tok elvégzése érdekében 

- Sok év után meghallgatásra 
talált a Rákóczi és Királyhágó sa-
rok csapadékvíz elvezetésének 
megoldása. Két szikkasztókút 
kialakítása, négy-négy kútgyűrű 
lehelyezésével megtörtént

- A Klapka-Dobó utca köze-
lében lévő aluljáró villanyosz-
lop világítását takarta a mellet-
te lévő fa, melyre a Harcművé-
szeti Központ egyik edzője hív-
ta fel a figyelmet. A probléma 
az edzésre járó gyerekeket érin-
ti, mivel az aluljáróban nincs vi-

lágítás és nem mernek átmenni 
az ott „bandázó” fiatalok, vagy 
rosszabb esetben a dolgát vég-
ző részeg ember miatt.  A gallya-
zás rövid időn belül megtörtént. 

- Több gallyazási kérelmet 
benyújtottam: - Rákóczi út 3. - 
Krúdy utca 22. és a Klapka utca 
eleje ismételten, míg újabb cí-
men a Királyhágó utca 20. előt-
tit is jeleztem. A szemlét köve-
tően egyedi elbírálás alapján 
fognak dönteni  

- Görgey sarkon a rácsos víz-
nyelő körül az aszfaltozás meg-
történt

- Bulcsú utca 4. előtt a sze-
gélyek melletti aszfaltozást a 
Penta elvégezte

- Hunyadi utca 41. sarokingat-
lan előtti csatornafedél helyre-
állítását a DMRV illetékese felé 
jeleztem. Legutóbb 05.25-én 
cserélték az aknafedelet, de a 
forgalom végett újra szüksé-
ges a zajártalom megszünte-
tése érdekében. A közös szem-
le eredményeként a helyreál-
lítást megrendelték. 11.23-án 
ismét a DMRV illetékeséhez for-
dultam, másnap tájékoztattak, 
hogy a fedlaphoz való zajcsilla-

pító cseréjét a kivitelező hama-
rosan elvégzi 

- Hó közepén a Közüzemihez 
fordultam a Klapka utcai alul-
járó közelébe kért kutyapiszok 
tároló kihelyezésével kapcso-
latban. 11.19-én a tároló kihe-
lyezése megtörtént   

- A Mányoki Ádám téri zebrá-
ra való figyelemfelhívás és bal-
esetveszély elkerülése érdeké-
ben fényvisszaverős táblák ki-
helyezését ígérték. A táblák ki-
helyezésének időpontja felől 
érdeklődtem írásban. Értesítet-
tek, hogy még idén kihelyezés-
re kerül a tábla  

- A bizottsági ülésen sokak 
örömére a tagság egyhangúlag 
elfogadta a Zápolya utca végén 
mindkét oldalon a Várakozni és 
Megállni Tilos táblák kihelyezé-
sét. Beadványban a KRESZ táb-
lák kihelyezésének időpontja fe-
lől érdeklődtem, melyek végül 
11.23-án kihelyezésre kerültek. 

- Előzőleg megrendelték a 
Mikszáth-Bajtárs sarkon a sze-
gélyeket cseréjét, ill. a Báthory-
Bulcsú sarkon martaszfaltos fel-
töltést. A munkálatok elvégzé-
se várhatóan idén elmarad    

- A Hunyadi utca 5. előtt a 
járda beszakadt. Előbb egy fi-
gyelemfelhívó bak kihelyezé-
sét a Közüzemi Kft. – aznap ki-
helyezésre került –, majd a jár-
da helyreállítását az osztály ille-
tékesétől kértem.

- Az Invitel a telefonközponti 
alegység állomás föld alá vite-
lét több mint fél éve ígéri /Kál-
mán utca 42./, ezért a rendezett 
körülmények érdekében az ál-
lomás lebetonozását kértem

- Klapka utca 26. előtti tele-
fonközponti állomás a földön 
hever, melynek helyreállítását 
előzőleg már kértem. A 11.24-
i ellenőrzés végeztével panasz-
szal éltem az osztály felé, mivel 
az Invitel továbbra sem rögzí-
tette a telefonközponti alegy-
ség állomást. Gyakorlatilag az 
alegység házat visszaállították 
a betontalapzatra. Ez a hozzá-
állás minősíti a cég dolgozóit, 
mellyel csak lejáratja magát az 
Invitel.   

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

Egy hónappal az év vége előtt

jes beszámolót kitöltött, melyben 
másról szinte nem is volt szó. Itt egy-
előre azóta is a megfelelő jogi eljá-
rások zajlanak. Amennyiben újra 
olyan előrelépés történik az ügyben, 
amelynek érdemes nagyobb terje-
delmű beszámolót szánni, a követ-
kező hónapok valamelyikében ter-
vezem, hogy újra egy teljes havi be-
számolót szentelek majd a témának.

Miután a vírus második hullámá-
ra tekintettel önkéntesként egy fő-
városi kórház COVID-intenzív osz-
tályán dolgozom önkéntesként 
és a betegellátás során saját sze-
memmel látom, tapasztalom a va-
lós helyzetet, nagy tisztelettel to-
vábbra is arra kérem Önöket, hogy 
vigyázzanak magukra! Nyilván nem 
szükséges eszelős pánikban élni 
és ez nem is egészséges, de azért 
kérem, hogy emellett vegyék na-

gyon komolyan a vírust és tegye-
nek meg minden szükséges óvin-
tézkedést saját maguk és szeretteik,  
különösen idős családtagjaik védel-
mében.

Elérhetőségeimen továbbra is vá-
rom megkereséseiket. Közvetlen te-
lefonszámom: 06-70-379-92-11, 
elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com vagy 
varga.zoltan@jobbik.hu. 

Elérhető vagyok a közösségi médi-
ában, alábbi hivatalos oldalaimon is: 
www.facebook.com/zpvarga, illetve  
www.twitter.com/zpvarga. 

Postai levelet a 2120, Dunakeszi, 
Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánk-
ba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

2020. augusztus 27.   Makaró László Jácint és Fricz Noémi
 Ducsai Tamás és Ujfalusy Csilla Ágnes
 Engel György és Ziegler Viktória
2020. augusztus 29. Lewadowski Gábor és Hidi Lívia
 Tószegi Bence és Horváth Bernadett
 Zábrádi Zsolt és Patály Klaudia Krisztina
2020. szeptember 3. Korbéli Zsolt és Kékesi Nikolett
2020. október 1. Pikács László és Lakatos Nikoletta
 Tóth Gábor és Nyerlucz Krisztina

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek



14 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

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

Nagyon jó hírrel tudok szol-
gálni a Kiserdő utcában és a 
környékén élőknek, mivel az 
önkormányzat nyert azon a pá-
lyázaton, amelyet az utca felújí-
tásának ügyében nyújtott be. A 
kivitelezésre reményeink sze-
rint a jövő évben kerül majd sor.

A hónap folyamán kivitele-
zésre került az a víznyelő rács, 
amelyet a Kisfaludy utca végé-
re telepítettek, hogy az össze-
gyűlt esővíz ne folyjon rá a Rév 
útra. Nagy esőzések esetén a 
víz átbukott az úttesten és be-
tört a szemközti, páros házszá-
mú ingatlanok pincéjébe. Bí-
zom benne, hogy a beruházás-
sal legalább a Kisfaludy utca 

irányából nem érkezik majd 
csapadékvíz a Rév útra, amely-
nek nagy aszfaltos felülete min-
dig problémákat okoz felhősza-
kadás idején.

November 13-án került sor 
azoknak a fűzcserje és fűzfa 
csemetéknek az elültetésére, 
amelyeket tavasszal igényel-
hettek és vihettek haza előne-
velésre az érdeklődők. Száz-
két csemete került elültetésre 
a Duna-parton, amelynek cél-
ja a partfal védelme a víz állan-
dó eróziós hatásától, ugyanis a 
növények gyökere a leghaté-
konyabb partmegtartó erő. A 
sajtóban tévesen jelent meg, 
hogy a csemeték elültetése a 
parton álló elöregedett vagy 
kidőlt fák pótlását célozná, a 
most elültetett növények egy 
új partvédő bokros- alacsony-
fás sáv kiépítéséért kerültek ki-
helyezésre. 

Kérésemre a többi köztéri 
emlékhez hasonlóan a Közüze-
mi Kft. letakarta a római kori 
követ a Duna soron. A vélemé-
nyem szerint a közeljövőben az 
erődmaradvány konzerválásra 
elengedhetetlenül szükséges.

Átadásra került a Malomárok-
ban a terület új játszótere tíz 
játszóeszközzel. A lakóparkban 
nagyon sok kisgyermekes csa-
lád él, akiknek régi vágya volt 
a saját játszótér. A jövőben ter-
vezzük a játszó parkosítását és 
belső gyalogútjainak kialakítá-
sát is. A parkosításból egyelő-
re öt facsemete elültetése tör-
tént meg.

Szintén a Malomárok lakó-
parkban sor került több úthiba 
javítására. A lakópark úthálóza-
ta jelenleg még az ingatlanbe-
ruházó tulajdonában van. A Vá-
rosüzemeltetési Osztály több 
hónapos egyeztetés után álla-
podott meg az út tulajdonosá-
val a javításokról mintegy har-
minc helyszínen. A körzet más 
területein az Eper, Diófa és 
Kagyló utcákban várunk kátyú-
zásra, a Rózsakert közben és az 
Uszály utcában pedig útstabili-
zálásra.

Komoly gondot okoz a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek 
kezelése a városban, mivel saj-
nos vannak olyanok, akik kom-
munális hulladékot is elhelyez-
nek ezeken a szigeteken. Az 

önkormányzat szeretné min-
den ilyen szelektív szigetét 
bekamerázni, hogy az illegá-
lis hulladékelhelyezést felderít-
hesse. A körzetünkben a Kiser-
dő utcai és a Liget utcai szelek-
tívnél mutatkoznak nagyobb 
problémák. A hónap folyamán 
bejelentést kaptam arról, hogy 
a Felhő és az Üdülő utca sarkán 
lévő területen is megjelent az 
illegális szemételhelyezés. Az 
esetről a Közüzemi Kft. értesült.

November végén ismét vál-
tozott a városi buszmenetrend. 
A változtatásokra a városban 
élő idősebb korosztály kifeje-
zett kérésére volt szükség, eb-
ben idősügyi tanácsnoki mivol-
tomban közvetítettem.

A hónap folyamán nyolc ba-
bacsomagot kézbesítettem. Is-
ten hozta a kis jövevényeket a 
közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Örömmel tudatom Önökkel, 
hogy előre leptünk a Szabad-
ság téri játszótér ügyében. 
Szülői megkeresésre találko-
zót szerveztünk a helyszínen, 
ahol megmutatták a konkrét 
problémákat, és elindult egy 
közös ötletelés az igényekről. 
Miután Budapesten, de az or-
szágban már több helyen ala-
kítanak ki egy téma köré ját-
szótereket, így ez az ötlet itt is 
felvetődött. A felújítás és kor-
szerűsítés szükségessége nem 
kérdés, a tematizálás gondo-
latát pedig a testület elé ter-
jesztem. Ha elfogadják, indí-
tunk egy szavazást az irányvo-
nalakról.

A következő játékötletek ér-
keztek: a katonadombihoz ha-
sonló földbe süllyesztett tram-
bulin, kisház asztallal, székek-
kel, baba-mama hinta, fészek 
hinta, csőcsúszda, hosszabb ka-
nyargós csúszda, alagút, asztal 
és padok, hogy leülhessenek 
uzsonnázni a gyerekek, olyan 
mászóka, amelynek a tetején 
alagút, házikó, átjáró, kötélhíd 
is van. Felmerült újra a zebra hi-
ánya és a vízcsap balesetveszé-
lyes volta. Ezek orvoslása is sze-
repel a tervek között.

Az egyeztetésen jeleztük, 
hogy az önkormányzat pénz-
ügyi helyzete a jövő év elején 
lesz világos a számunkra, ami-

kor látjuk, hogy a járványhely-
zet mit okozott a 2020-as adó-
év bevételeiben. Így a szülők és 
nagyszülők türelmét kérem, a 
jövő évi költségvetés megsza-
vazása után tudunk újra tájé-
koztatást adni a fejlesztés meg-
kezdéséről.

Körzetünkben nemrég halá-
los kimenetelű elektromos tűz-
eset történt, ezúton is őszinte 
részvétemet küldöm a gyászo-
ló családnak.

De örömhírrel is szolgálhatok, 
újabb két újszülöttel gyarapo-
dott körzetünk. Szeretettel gra-
tulálok Olivér és Anasztázia szü-
leinek, babacsomaggal köszön-
töttük a gyermekeket. Remél-
jük, hasznos segítség számukra 
ajándékunk. 

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

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik

November közepén elkészült a 
Fóti úti sporttelep újabb ékkö-
ve, a Városi Sportegyesület ké-
zilabdacsarnoka, amelynek hi-
vatalos átadására a vírushelyzet 
miatt majd a későbbiekben ke-
rül sor. A nagyszabású beruhá-
záshoz kapcsolódóan a Szakáll 
Ferenc utcában a közeljövőben 
megkezdődik majd parkolók és 
járda kialakítása is.

Az alagi körzetrészen több 
évtizedes várakozás után elké-
szült az alagi nagyállomás fel-
újítása és a hozzáépített kor-
mányablak modern épületré-
sze. Hamarosan beköltözhetnek 
a Pest Megyei Kormányhivatal 

Dunakeszi Járási Hivatalának 
egyes egységei. Eközben a Ver-
seny utca elején javában zaj-
lik a törzshivatal építése, és jö-
vőre kezdődnek a bíróság és az 
ügyészség új épületének kivite-
lezési munkálatai is.

November utolsó hetében a 
Dunakeszi Tőzegtó Sporthor-
gász Egyesület– az önkormány-
zat által biztosított több mint 
100 köbméter zúzott kő fel-
használásával – elvégeztette a 
tőzegtavi üdülőházas övezet út-
hálózatának javítását.

Október végén számos duna-
keszi lakos jelezte, hogy nagy 
területen zajlik fakitermelés 
Alsónak a Gizella utca mögöt-
ti részén, illetve távolabb, az 
M2-es és az M0-s autóutak irá-
nyában lévő zöldterületeken. 
A hozzám eljuttatott jelzések 
alapján soron kívül felvettem 
a kapcsolatot az önkormány-
zat illetékeseivel (jegyző, lakos-
ságszolgálati osztályvezető, fő-
kertész, mezőőr), akiktől azt a 
választ kaptam, hogy az érin-
tett területek nem önkormány-
zatiak. Mint kiderítettem, a fák 

nagy kiterjedésben történt ki-
vágása az Eurotrust Kft. tulaj-
donát képező területeken zaj-
lottak. Ezután levélben kértem 
magyarázatot a tevékenység-
re a cég ügyvezető igazgatójá-
tól, aki telefonon az alábbiak-
ról tájékoztatott: a kft. a tulaj-
donában lévő földterületein – 
nem csak Dunakeszin, hanem 
az M2-es mentén egészen Mári-
anosztráig, amerre csak rendel-
keznek tulajdonnal – a rájuk vo-
natkozó előírásoknak megfele-
lő karbantartási munkálatokat 
végezteti el. Fontosnak tartotta 
rögzíteni azt a tényt, hogy azok 
az Alsó mögötti, az Alagi major-
ság felé eső területek, amelye-
ken fákat vágtak ki, kivétel nél-
kül szántó besorolású terüle-
tek (a mezőgazdasági területe-
ik közül rendelkeznek szántók 
mellett legelőkkel és erdőkkel 
is, utóbbiakon nem végeztet-
tek fakivágásokat). Ezek a szán-
tók az elmúlt évtizedekben 
részben – de azért elég számot-
tevő területen – beerdősödtek, 
a karbantartásuk már régóta 
esedékes volt, most jutottak el 

a rendbetételükhöz. Az elmúlt 
hetekben a cég földmérőkkel 
kimérette a területeit, a kar-
bantartásukat engedélyeztette 
az illetékes hatóságnál és meg-
kezdte az eredeti – a tevékeny-
ségüknek és a terület funkció-
jának megfelelő – állapot hely-
reállítását. A „beerdősödött” 
részek ugyanis árnyékolják a 
megművelt részeket, onnan vi-
zet szívnak el, a mezőgazdasági 
gépek nem férnek hozzá a mű-
velendő földekhez – tulajdono-
si érdek, sőt kötelezettség ezek 
előírásszerű karbantartása.

Dunakeszi 7. számú – az alagi 
és az alsói városrészt, az alagi 
majorságot és a tőzegtavi terü-
letet is magában foglaló – kör-
zetének egyéni önkormányzati 
képviselőjeként a benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com címen, 
valamint a +36 20 41 91 533-as 
telefonszámon is várom a kör-
zetben élők javaslatait, észrevé-
teleit, kér(d)éseit.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

A 7. számú körzet beszámolója

Újabb parkoló épül
Eltörölték a 3 órás parkolási idősávot 
SZÉPEN HALADNAK DU-
NAKESZI GYÁRTELEPEN, A 
VASÚTÁLLOMÁS MELLETT 
ÉPÜLŐ ÚJ, P+R PARKOLÓ 
ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI. A 
BERUHÁZÁS A MÁV ZRT-
VEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
VALÓSUL MEG, AZ ÚJ PAR-
KOLÓ A MÁR MEGLÉVŐ 
P+R PARKOLÓVAL SZEM-
BEN ÉPÜL. 

Tapasztalataink alapján a 
már meglévő parkoló ki-
használtsága maximu-

mon van, így az új, állomáshoz 
szintén közel eső parkoló meg-
építésével újabb lehetőséget biz-
tosítunk a lakosok számára, hogy 
Budapestet tömegközlekedés-
sel közelítsék meg, ezzel is csök-
kentve a városban kialakuló reg-
geli és délutáni csúcsforgalmat – 
tájékoztattak a Városházán. 

Az új parkoló építése mellett 
az önkormányzat a kormány-
rendelettel kihirdetett vészhely-
zet idejére könnyít a parkoláson 
városszerte.

Dunakeszi az egyre súlyos-
bodó járványhelyzetre való 
tekintettel csatlakozik a kor-
mány felhívásához, és város-
szerte eltörlik a három órás 
idősávot a parkolókban, vala-
mint a korábban megnyitott 

Fő téri két parkoló mellé meg-
nyitja a harmadikat is a lakos-
ság, a forgalom számára este 7 
és reggel 7 óra között.

A részletekről és az érintett 
parkolók listájáról a dunakeszi.
hu-n olvashatnak. 
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– Dunakeszi városvezetésének van 
egy elképzelése arról, hogy hosz-
szú távon egy elkerülő kerékpár-
utat kell építeni – kezdte a tájé-
koztatást az osztályvezető. – A leg-
újabb szakasz a Szent István isko-
lától indul és a Fóti útig tartó része 
a múlt évben elkészült. A második 
szakasz beruházása a Határ úton 
a Toldi utcáig tart. A munkákkal 
már a célegyenesbe fordultunk, fe-
jeződött be az aszfaltozás. Az asz-
faltozás befejezését követően meg-
történtek a forgalomtechnikai utó-
munkák, a táblák kihelyezése, van 
ahová korlát került, sor kerül a fel-
festésekre is. Ezt követően átadhat-
tuk az újabb szakaszt a kerékpáro-
soknak.    

Tudni kell, hogy ez a létesítmény 
egy leválasztott útpályájú bicikli sáv, 
nem az úttestre, hanem a meglévő 
szegélykő mellé épült. A diákoknak 
segíti az eljutást a Szent István isko-
lába ez a két és fél méter széles asz-
faltos szakasz, amely a jelenlegi szab-
ványoknak és előírásoknak megfele-
lő komfortos megoldása a kerékpá-
rozásnak. Távlati tervünk szerint a 
nyomvonal a Tóvárost megkerülve 
a Széchenyi út mellett jut el a Pipa 
utcára és ott fejeződik be a meglévő 
kiserdő mellett.

A Határ úton a gépjárművek par-
kolására - ahol a hely ezt engedi - 
majd a kerékpárút és a járda közöt-
ti területen lesz lehetőség. Változik 
a város. Az utóbbi években alapo-
san megváltozott a forgalom és meg-
nőtt az gépjárművek mennyisége is a 
városunkban, így egyre nagyobb az 
igény a kerékpár útvonalakra. A né-
hány évvel ezelőtt megépült a Szent 
István Iskola a Repülőtéri úton meg-
változtatta környék forgalmát, ahogy 
a kerékpáros forgalmat is.

A Határ út felújításáról
A Határ út útfelújítási munkálata-

ival folytatódott Dunakeszi terület-
fejlesztési programja. 2018-ban kez-
dődtek azok a munkálatok, amelyek 
a Pest megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest megye Te-

rületfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatásnak köszönhe-
tően valósulhattak meg Dunakeszin. 
A projekt összköltsége 116,79 mil-
lió Ft, amiből a támogatás összege 
99,27millió, 17,52 millió Ft pedig sa-
ját forrás összege.

A fejlesztés lezárult szakaszában 
a Hunyadi utca Széchenyi utca – 
Zápolya utca közötti szakasz (Hrsz: 
797) útburkolatát, benne két busz-
megálló burkolatát és forgalomcsil-
lapító elemeit újították fel, a meglé-
vő kerékpársáv felfestése, a zárt csa-
padékvíz elvezető rendszer szerel-
vényeinek cseréje és 487 m2 zöldsáv 
létesítése valósult meg a támogatá-
son belül.

A kivitelező Penta kft. a Határ út 
Fóti út – Rákóczi út közötti szaka-
szán (2903/2) elvégezte az útburko-
lat felújítását, a közműszerelvények 
cseréjét, illetve a napokban befejezi 
219,5 m2 zöldsáv létesítését.

 A december 7-én kezdődő héten 
az autósok már teljes körűen hasz-
nálhatják a felújított Határ utat, mint 
ahogy a kerékpárosok is közleked-
hetnek a városi kerékpárút legújabb 
szakaszán is. 

A támogatott tevékenység az ön-
kormányzat településfejlesztési fel-
adataihoz kapcsolódik.

Katona M. István
A szerző felvételei

ELKÉSZÜLT A DUNAKESZI KERÉK-
PÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK LEGÚJABB 
SZAKASZA. A FEJLESZTÉS A SZENT 
ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁTÓL 
INDULÓ ÉS A FÓTI ÚTIG TARTÓ 
SZAKASZ FOLYTATÁSAKÉNT A HA-
TÁR ÚTON A TOLDI UTCÁIG TART. 
A MUNKÁLATOKRÓL KÉRDEZTÜK 
SOMODI ISTVÁNT, A DUNAKESZI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROS-
ÜZEMELTETÉS OSZTÁLYÁNAK VE-
ZETŐJÉT.  

Felújították a Határ utat
Tovább bővült a város kerékpárút-hálózata
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Az új Kispiac ünnepélyes megnyitója: 
Tuzson Bence, Kovács Zsuzsanna, Dióssi Csaba, Pethő Krisztián

Dunakeszi szemmel

2020. SZEPTEMBERÉBEN KERÜLT ÁTADÁSRA A MEGÚJULT REPÜLŐTÉRI PARKOLÓBAN A PIACTÉR A PANDÉMIA KELLŐS KÖZEPÉN. 
KOVÁCS ZSUZSA ÉS CSAPATA MÁR A TAVASZI, ELSŐ HULLÁM SORÁN KITŰNŐRE VIZSGÁZOTT PROBLÉMAKEZELÉSBŐL, HISZ A DRIVE-
IN PIAC ÖTLETE ORSZÁGOS HÍRŰ KEZDEMÉNYEZÉSSÉ NŐTTE KI MAGÁT ALKALMAZKODVA A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEKHEZ.  
A MEGÚJULT HELYSZÍN PEDIG MÉG SZEBB KÖRNYEZETBEN ÉS MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN VÁRJA A LELKES PIACOZÓKAT.

Kovács Zsuzsával,
a Kispiac alapítójával beszélgettünk

A megújult Kispiac jól vizsgázott a járványhelyzetben

-  Két hónapja élvezhetik mind az 
árusok, mind a vásárlók az igénye-
sen felújított környezetet. Mik az 
eddigi visszajelzések?  

- A rendezett piactér nagyon kel-
lemes és kulturált kereteket biztosít 
a heti piac megtartásához. A Kispi-
ac nyitvatartási ideje alatt használ-
hatóak a mosdók és a térvilágítás is 
jó szolgálatot tesz most, hogy már 
korán sötétedik. Négy évig voltunk 
nomád körülmények között, ezért 
a termelői csapattal nagyra értékel-
jük és megbecsüljük azt a komfortot, 
amit az új piactér biztosít. A vásárlók 
visszajelzései is pozitívak az új hely-
színnel kapcsolatban.

- Jelenleg hány árussal dolgoz-
nak együtt? Bővült a csapat, amió-
ta komfortosabb a piactér?

- Jelenleg 40-44 állandó árusunk 
van, így nagyjából ki is tehetjük a 
"megtelt" táblát. A piactéren 40 da-
rab telepített betonasztalon folyik 
az árusítás és már nyitottunk egy 
új sort is, ahol saját asztalon tudják 
árusítani a portékájukat azok a ter-
melők, akiknek nem jutott telepí-
tett asztal. Termelőinknek fix helye 
van, ez alól kivételt képeznek a sze-
zonális árusaink. A téli időszak mi-
att több termelőnktől elbúcsúzunk 
a tavaszig, a friss termények kibú-
jásáig.  Az ő asztalaikat visszatéré-
sükig más termelők fogják használ-
ni. Rengeteg új árus keresett meg 
az elmúlt időszakban a csatlakozás 
szándékával, néhányukkal már meg 
is egyeztünk.  Ők jellemzően kis-

léptékű termék előállítók, kézmű-
ves termelők, akik tovább színesítik 
a kínálatunkat. 

- A piac parkolási lehetőségeivel 
kapcsolatban mik a benyomások, 
tapasztalatok, visszajelzések?

- A parkolás egyértelműen a meg-
oldandó feladatok közé tartozik. A 
piactér mellett nagyon kevés a kiépí-
tett parkoló, emiatt volt már néhány 
kellemetlen pillanatunk.  De próbál-
juk ezt is a rendelkezésünkre álló 
erőforrásokkal orvosolni: az egyik 
önkéntesünk feladata,  hogy a Repü-
lőtéri útról behajtó autósok áthala-
dását és parkolását segítse. A tervek 
szerint - a 8. választó kerület képvi-
selője, Pethő Krisztián kezdeménye-

zésére - a veszélyes útszakaszokon 
megállni tilos táblák kerülnek ki-
helyezésre, ezzel is csökkenthetjük a 
balesetveszélyes helyzetek kialakulá-
sának kockázatát.

- Tavasszal a kényszer szülte a 
Drive-In Kispiac szolgáltatás meg-
születését, ami olyannyira jó ötlet-
nek bizonyult, hogy országos hírű 
lett. Most, a szigorúbb járványsza-
bályok idején is sikeres a szolgálta-
tás? 

- Egyértelműen érezhető, hogy - 
a vírus terjedésével párhuzamosan 
- vásárlóink körében megnőtt a biz-
tonságos bevásárlás igénye. Kedvelt 
kényelmi szolgáltatásunk a "csoma-
golás", ami azt jelenti, hogy a honla-
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- válaszol a polgármester

punkon (www.kispiadunakeszi.hu)  
beküldött, bevásárlólistán szerepe-
lő termékeket névre szólóan egy lá-
dába összekészítjük, így egy helyen, 
a csomagolós asztalnál lehet min-
dent egyszerre átvenni. A csomago-
lási szolgáltatásunk működését egy 
tároló - előkészítő funkciót ellátó 
konténer segíti. Az új piactéren ez a 
konténer és a csomagolós asztal a pi-
actértől kissé távolabb helyezkedik 
el, így aki összekészítve kéri a ren-
delését, annak be sem kell lépnie a 
piac területére. Hétről-hétre fokoza-
tosan növekszik a csomagolási szol-
gáltatásunkat igénybe vevők száma. 
A járvány helyzet erősödése miatt 
október óta ismét biztosítjuk vásár-
lóinknak, hogy drive-in rendszer-
ben, autóban ülve, érintkezés men-
tesen vehessék át rendelésüket. Arra 
készülünk, hogy minden piacnappal 
többen lesznek, akik élni fognak ez-
zel a gyors, kényelmes és biztonságos 
bevásárlási móddal.

- Több felületen is érte támadás 
a Kispiac árusait, miszerint nem 
is őstermelők, hanem kereskedők 
árulják a nagybanin megvásárolt 
terméket. Kíván erre a felvetésre re-
agálni?

- A Kispiacnak van egy saját FB 
oldala és csoportja (Kispiac Duna-
keszi). A csoportban aktív közössé-
gi élet zajlik, ez az elsődleges kom-
munikációs csatornánk, ami két pi-
acnap között a vásárlók és a terme-
lők közötti kapcsolattartást és hiteles 

információ áramlást segíti. Itt adunk 
hírt az újdonságokról, itt mutatkoz-
nak be termelőink, és itt lehet kér-
déseket feltenni, amelyekre meg 
is érkezik a válasz. Más fórumo-
kon megjelenő - velünk kapcsolatos 
-  bejegyzések, híresztelések valóság 
tartalmát lehet, hogy olykor érdemes 
leellenőrizni.

A Kispiac árusainak 90%-a saját 
áruval érkező ős,- és kistermelő, va-
lamint a saját portékája mellett más 
áruját is kínáló termelő, kézműves. A 
honlapunkon mindenkinek minden 
aktuálisan elérhető terméke - árral, 
kiszerelési egységgel együtt megte-
kinthető, összehasonlítható, ven-
dég-termék forgalmazása esetén an-
nak származási helye megtalálha-
tó. Mindösszesen négy kereskedőnk 
van, akik olyan termékcsoportokat, 
vagy olyan széles termékkínálatot 
hoznak el nekünk, amit kistermelő-
ként más nem tudna biztosítani. A 
90-10%-os arányon a későbbiek so-
rán sem szeretnék változtatni.  Min-
denki, aki péntekenként asztalt állít 
a Kispiacon, megbecsült tagja a kö-
zösségünknek.

- Milyen jövőbeni tervei vannak, 
amikkel fejlesztené a Kispiacot?

- Nagyon sok ötletem és gondola-
tom van a jövővel, a Kispiac továb-
bi fejlődésével kapcsolatban, de ezek 
kivitelezését a járvány miatt el kellett 
halasztanunk. Türelemre, kitartásra 
ösztönöznek ezek a hónapok. Most 
minden erőnkkel arra kell koncent-

rálnunk, hogy a biztonságos bevá-
sárlás feltételeit minél hatékonyab-
ban megteremtsük. Ebben minden 
termelőnk és vásárlónk együttmű-
ködésére számítok.  

Szeptemberben került átadás-
ra a megújult Kispiac a Repülőté-
ri úton. A területet az Önkormány-
zatot adta és Tuzson Bence közben-
járására állami támogatásban is 
részesültek az ötletgazdák. Polgár-
mesterként miért tartotta fontos-
nak beállni egy ilyen kezdeménye-
zés mögé? – kérdezem Dióssi Csa-
bát, Dunakeszi polgármesterét.

- Szívügyem minden helyi, közös-
ségteremtő kezdeményezés. A Kis-
piac története pedig igazi sikertörté-
net. Egy családi ház melletti kis kert-
ben kezdték el működtetni évekkel 
ezelőtt és nagyon gyorsan kinőtte 
magát. Az Önkormányzat támoga-
tásával a piacnak sikerült átköltöznie 
az új helyszínre és ezzel egyidőben 
jött egy pályázati lehetőség, amit el 
is nyertük. Közel 150 millió forintból 
egy kulturált, a huszonegyedik szá-
zad igényeinek megfelelő piac került 
kiépítésre, ami igazi kuriózuma lett 
Dunakeszinek. 

- Nemcsak a helyi lakosok és a 
környékbeliek keresik már fel a Kis-
piacot, egyre több vásárló érkezik 
a fővárosból és más vidéki telepü-
lésekről a parkoló kérdés azonban 
nem megoldott. Az Önkormány-
zat hogyan tud hozzájárulni ahhoz, 
hogy ez a probléma rendeződjön?

- A Repülőtéri út végén jelöltünk 
ki parkolóhelyeket a Kispiac vásár-
lói és árusai számára, ami jelen-
leg egy füves terület. A tervek sze-
rint tavasszal megkezdődnek a terü-
let tereprendezési munkálatai, hogy 
még alkamasabbá tegyük ezt a részt 
a gépjárművel ide látogatók számá-
ra. Tekintettel arra, hogy egyre több 
vásárló érkezik ide, már készülnek a 
piac bővítési tervei, aminek része a 
parkolóprobléma megoldása is. El-
képzeléseink szerint a Repülőtéri út 
egy részét fogjuk burkolattal ellátni.

Zorátti Adrienn
- Szeredi Helga
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Mint ismert a nagy sikerű városi 
mesekönyvek ötletgazdája, Sza-
bóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK 

igazgatónője, akinek elképzelését örömmel 
karolta fel Dióssi Csaba polgármester. 

Az elhatározást gyorsan követte a meg-
valósítás örömteli folyamata, melyben 
szerkesztőként, és meseíróként, dr. Kere-
kes Dóra, a Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője mellett Csoma At-
tila helytörténész, a VOKE József Attila 
Művelődési Központ igazgatója – aki az 
első kötet, Sétáljunk együtt Dunakeszin 
témáit javasolta – lokálpatriótákat jellem-
ző lelkesedéssel vette ki részét az alkotó 

tevékenységből. A város első meseköny-
vének kiadását a Dunakeszi Programiro-
da munkatársai koordinálták.

A könyvnek nagy sikere volt az óvodá-
sok és szüleik körében, amely arra ins-
pirálta az önkormányzatot, hogy megje-
lentesse a Dédi, mesélj még! című hely-
történeti mesekönyv második kötetét is, 
melynek szerzőinek a minap nyilvánítot-
ta ki elismerését Dióssi Csaba polgármes-
ter, aki megköszönte az írók önzetlen te-
vékenységét, akik társadalmi munkában 
vállalták ezt a nemes feladatot, amellyel 
számtalan gyermeknek szereznek nap, 
mint nap örömet.

„Ezúton is köszönöm Kerekes Dórának, 
Szabóné Ónodi Valériának, Varjas Edit-
nek, Vingender Anikónak, Dócs Mihályné-
nak, Soósné Budai Brigittának, Fekete Ani-
kónak, Novák Juditnak, Leskó-Pittel Bar-
barának és Pásztor Szilviának. A borítót és 
az illusztrációkat Szilas-Dohányos Ágnes 
készítette. Közreműködésükkel a gyere-
kek mesékbe rejtve ismerhetik meg város-
unk múltját és hagyományait.” – fogalma-
zott Dióssi Csaba polgármester, aki aján-
dékcsomaggal fejezte ki köszönetét a me-
sekönyv szerzőinek. 

(Vetési)
Fotó: sunnyphoto.hu

A 2018-BAN MEGJELENT „SÉTÁL-
JUNK EGYÜTT DUNAKESZIN!” CÍMŰ 
HELYTÖRTÉNETI MESEKÖNYV 
FOLYTATÁSAKÉNT GYEREKEK, FEL-
NŐTTEK IMMÁR KÉZBE VEHETIK ÉS 
FELLAPOZHATJÁK A KÖZELMÚLT-
BAN NAPVILÁGOT LÁTOTT MÁSO-
DIK KÖTETET „DÉDI MESÉLJ MÉG!” 
CÍMMEL. A KÖNYVBEMUTATÓVAL 
EGYBEKÖTÖTT JÓ HANGULATÚ 
MESEOLVASÁSRA SZÉP SZÁMMAL 
JÖTTEK EL A KATONADOMBRA KIS-
GYERMEKES CSALÁDOK – TUDÓ-
SÍTOTTUNK A TARTALMAS ÉS JÓ 
HANGULATÚ NYÁRI RENDEZVÉNY-
RŐL, MOST PEDIG A MESEKÖNYV 
SZERZŐINEK ELISMERÉSÉRŐL AD-
HATUNK HÍRT. 

Polgármesteri elismerés 
a Dédi, mesélj még! című könyv íróinak

MÉLY MEGRENDÜLÉSSEL TUDATJUK, HOGY 68 ÉVES KORÁBAN 
ELHUNYT BOGYÓ LÁSZLÓ, A DUNAKESZI TENISZKLUB ALAPÍ-
TÓJA, DUNAKESZI SPORTÉLETÉNEK KIEMELKEDŐ ALAKJA.

Néhány nappal 69. szüle-
tésnapja előtt elhunyt Bo-
gyó László, aki több mint 

negyedszázada alapította a Du-
nakeszi Teniszklubot, Dunakeszi 
sportéletének kiemelkedő alakja, 
a Magyar Tenisz Szövetség egy-
kori elnökségi tagja, a Pest Me-
gyei Tenisz Szövetség elnöke. Bo-
gyó Lászlót az elmúlt hetekben sú-
lyos betegség miatt kórházban ke-
zelték, onnan már nem tért haza 
otthonába.

Bogyó László sokat tett Duna-
keszi sportéletéért, klubja a társa-
sági tenisz mellett nagy hangsúlyt 
fektet az utánpótlás nevelésre. Ma 
már több mint 100 gyermek teni-
szezik az egyesület színeiben, kö-
zülük többen korosztályos válo-
gatottak is. A fiatal teniszpalántá-
kat féltő gondoskodással és atyai 
szeretettel oktatta a tenisz rejtel-
meire. Munkásságával, kitartásá-

val vált országos hírűvé a helyi te-
niszklub.

Bogyó László kivette a részét a 
Dunakeszi Sportmodell kialakítá-
sából is, az ő felügyelete alatt jutott 
el az általános iskolákba a sport-
ág. Ő vezette a Dunakeszi Vasutas 
Sportegyesületet azokban az évek-
ben, amikor a labdarúgócsapat az 
egyesület történetében a legmaga-
sabb szinten játszott. Felújíttatta 
és felvirágoztatta a Vasutas Sport-
telep 1970-es és ’80-as években 
épített teniszpályáit. Több nem-
zetközi teniszverseny megszerve-
zése is a nevéhez fűződik.

A városi sportéletért végzett 
fáradságos munkája elismerése-
ként 2014-ben Dunakeszi Városi 
Sport Díjjal kitüntetett edzőt a vá-
ros saját halottjának tekinti. Nevét 
a Dunakeszi Városi Teniszklub is 
viselni fogja – ismertette Dunake-
szi Város Önkormányzata.

Elhunyt Bogyó László, 
a Dunakeszi Teniszklub elnöke

Bogyó László
1951-2020
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Az első világháborút követően sok magyar tisztvi-
selő, így MÁV-család menekült az utódállamok-
ból Magyarországra. Sokáig szegényes körülmé-

nyek között, vagonvárosokban tengették napjaikat. A 
mai gyártelepi megálló Főműhely irányába vezető mel-
lékvágányain is működött ilyen vagonváros, amelyben 
számtalan gyermek is élt. Számukra 1919 nyarán isko-
lapótló tanfolyam indult a leendő főműhely „F” épületé-
ben (bár az épület üvegtetővel rendelkezett, így nyáron 
nagyon forró volt). A tanítást a Horvátország területéről 
érkezett menekült vasutas oktatók, özv. Máthé Jánosné 
és Kocsner (Szilvágyi) Róbertné kezdték meg. Sikerült az 
elveszettnek tűnő iskolai évet megmenteni: a királyi tan-
felügyelőség előtt minden tanfolyamot járt gyermek si-
keres vizsgát tett, év végi bizonyítványukat megkapták, 
így a következő tanévben felsőbb osztályba léphettek.

Az 1920/21-es tanévben immár rendesen folyt az okta-
tás, igaz, iskolaépületük nem volt. A Munkásotthon már 
akkor álló termeiben kaptak elhelyezést a diákok. Ek-
kor 133 tanítványa volt az intézménynek, amelynek el-
nevezése Dunakeszi-hadikórházi Elemi Népiskola volt – 
utalva a Munkásotthon színháztermében az első világ-
háború alatt működő hadikórházra. Négy tanító, négy 
tanteremben, egyre bővülő felszereléssel kezdte meg az 
oktatást. A felszerelés egy része a horvátországi MÁV is-
kolákból került Dunakeszire. 1921-ben az intézményt 
nyilvános iskolává minősítette a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter. Az 1921/22-es tanévtől az iskola helyisé-
geiben délelőtt a Kocsner (Szilvágyi) Róbert által vezetett 
polgári iskolások (194 fő), míg délután az elemi iskolások 
(130 fő) tanultak. 

1924 elején került a telep iskolába Körmendy 
(Krusóczky) Lajos hadnagy, okl. tanító, aki a következő 

tanévtől az iskola igazgatója lett. Az oktatás – tekintet-
tel arra, hogy a polgári iskola 1924. júniusban megszűnt 
– ismét délelőtt zajlott. A menekült gyerekek nagy része 
elhagyta a telepet, mivel szüleik lakást, munkát kaptak.

1926-ban azonban megnyílt a MÁV Dunakeszi Főmű-
helye, ekkortól kezdve az iskola tanulói a főműhelyi dol-
gozók gyermekei közül kerültek ki. 1926/27-ben 97 ta-
nuló látogatta az iskolát, amely még mindig a Munkás-
otthonban kapott elhelyezést. Vasár- és ünnepnapokon a 
termek átalakultak szükségkápolnává, amelyet az itt lakó 
hívek látogattak. 

Ahogyan a MÁV-telep nőtt – a Főműhely és a Mun-
kásotthon mellett eddigre már állt a legtöbb lakóház 
is – a „Magyarság” Kulturális Egyesületnek egyre na-
gyobb szükség volt az oktatási célokra használt termek-
re, így újra felvetődött a gondolat, hogy elengedhetet-
len az eredeti terveken is szereplő iskola megépítése. Dr. 
Györkössy Endre MÁV főtanácsos, tanügyi előadó és 
Gyenes Kálmán főtanácsos, műhelyi szakosztályfőnök 
hathatós közbenjárására 1928 őszére elkészült a mai Bár-
dos Lajos Általános Iskola főépületének középső része: 
három tanteremben kezdték meg az oktatást a 108 tan-
köteles gyermek számára. Az épület tágas volt, világos, 
a tanulókat kényelmes padok, levegős tantermek várták. 
Az épület földszintjén rendezték be a római katolikus 
szükségkápolnát, amely egészen a Jézus Szíve-templom 
1944. évi megépítéséig itt működött.

Ezzel a műhelytelepi (ma: gyártelepi) gyerekek iskolája 
megkezdte működését, és folytatja mindmáig.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

100 éves az oktatás Gyártelepen
A MÁV DUNAKESZI TELEPÉNEK ÉPÍTÉSE 1911-BEN KEZDŐDÖTT MEG, MAJD AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN ÚJ LEN-
DÜLETET VETT. A MÁV FŐMŰHELY (A MAI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. ELŐDJE) 1926-BAN NYITOTTA MEG KAPUIT. EDDIGRE 
ELKÉSZÜLT AZ ÜZEMEN KÍVÜL A MUNKÁSOTTHON (MA: VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT), ILLETVE A 
MÁV-LAKÓTELEP IS. KEZDETEKTŐL FOGVA KOMPLEX, AZ ITT DOLGOZÓK MINDEN IGÉNYÉT KIELÉGÍTŐ TELEPET TER-
VEZETT AZ ÁLLAMVASUTAK, ÍGY NEM HIÁNYZOTT EGY ISKOLAÉPÜLET SEM A TERVEKRŐL. A MAI BÁRDOS LAJOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK HÁROM TANTERME 1928-TÓL FOGADTA A GYEREKEKET, AZ OKTATÁS 
AZONBAN JÓVAL KORÁBBAN, MÁR 1919 NYARÁN MEGKEZDŐDÖTT MŰHELYTELEPEN.

A mai Bárdos Lajos Általános Iskola (1930-as évek) Tanterem (1930-as évek)
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FACSEMETÉT A JÖVŐNEK ÜLTE-
TÜNK. VÁROSUNKBAN EGYRE TÖBB 
HELYEN LÁTHATÓK AZ „1000 FÁT 
DUNAKESZINEK” PROGRAM KERE-
TÉBEN KIHELYEZETT FIATAL FÁCS-
KÁK. ENNEK KOORDINÁLÁSA MEL-
LETT SOK EGYÉB FELADATA IS VAN 
TÓTH ESZTERNEK, TELEPÜLÉSÜNK 
FŐKERTÉSZÉNEK AZÉRT, HOGY VÁ-
ROSUNK MÉG OTTHONOSABBÁ, 
„SZÍNESEBBÉ” VÁLJON.  

– A közelmúltban rendezték meg az 
immár kilencedik országos „Év Táj-
építésze Díj 2020” átadó ünnepsé-
gét, melyen Ön a Közönségdíj nyer-
tese lett. Hogyan érintette ez a ran-
gos elismerés? 

– Nagyon örülök, hiszen a szakmá-
nak ez az egyik legnagyobb elismeré-
se. Külön öröm számomra, mert azt 
jelenti, hogy a lakosság meg van elé-
gedve a munkámmal.

– A laudációban kiemelték, hogy 
a városban augusztus 29-én átvo-
nult hatalmas erejű vihar következ-
ményeként keletkezett óriási károk 
felmérésében és a minél gyorsabb és 
költséghatékonyabb újratelepítés ki-
dolgozásában fontos szerepet töltött 
be. Jelenleg hol tart a kármentesítés?   

– A viharkárok elhárításában kö-
zel másfél hónap alatt jutottunk el 
oda, hogy a veszélyesen kidőlt vagy 
nagyon megsérült fákat kivágtuk, el-
szállítottuk, feldolgoztuk. Még a Ma-
lomároknál kell az átfolyást biztosí-
tanunk, illetve a Madárbarát kert-
nek azon részein, melyek pillanat-
nyilag nem látogatottak, találtunk 
még olyan fákat, amelyek megha-
sadtak, vagy repedések vannak raj-
ta. Ezeket is fokozatosan lebontjuk, 
azonban egy sűrű állomány köze-
pén vannak, így viszonylag nehéz el-
távolítani. De ez a munka is ebben a 
hónapban befejeződik. A Duna-par-
ton a megmaradt tuskók kiemelésé-
re van egy évünk, mert ezek a közle-
kedést nem gátolják. A helyüket majd 
feltöltjük, és új fákat ültetünk. A Kis-

csurgó medrébe is a patakparti társu-
lásra jellemző fajokat ültetünk, ame-
lyek a Duna-parton honosak, így fő-
leg nyárfákat, fűzfákat, égereket, me-
zei juhart, tölgyeket. 

– Mi történik a kidőlt és megsérült 
fákkal? 

– A hasznosítható faanyagot haso-
gatjuk, majd feldolgozás után szociális 
tűzifaként juttatjuk el a lakosságnak. 
Ehhez az igényeket a városházán lehet 
leadni. Amit már nem lehetett feldol-
gozni, darálék formájában elszállítot-
ták egy erőműbe és áram lesz belőle.

– Hogy állnak a fásítási program 
folytatásával? 

– A faiskolai rendeléseket leadtuk, a 
szállítás november közepére várható. 
Mivel későn jött az ősz, a faiskolai ki-
termelés is kicsivel később indult meg. 
Földlabdás növényeket fogunk ültetni, 
amikor a földlabdát jól ki tudják ter-
melni, és a növényekben a nedvkerin-
gés már leállt. Ez a folyamat október 
végére volt várható, így november 15-
én már jöhet a szállítmány. Először a 
városi fasorokat ültetjük ki, utána a la-
kossági megrendelések teljesítésére és 
a kiültetésre is sor kerül. A faállomány 
Dunakeszin nagyon vegyes, vannak 
nagyon elöregedett részek és persze 
frissen ültetett telepítések is. Remél-
jük, a jövőben elkerül minket a na-
gyon viharos időjárás. 

– Milyen munkákat javasol a tél 
beállta előtt a lakossági kiskertek tu-
lajdonosainak? 

– Már el lehet végezni a cserjék, fák 
metszését, sor kerülhet a lemosó re-
zes permetezésre, amely a mostani 
időjárás - változás miatt a kórokozók 
elszaporodása, vagy a gombafertőzé-
sek miatt fontos. Lehet virágokat ül-
tetni, melyek télen is színesebbé vará-
zsolják a kertünket és a gyepet is fel 
lehet készíteni a télre. Ehhez el kell 
végezni a gyepszellőztetést, a lomb-
takarítást, mert a lehullott falevelek-
től könnyen befülled, gombásodhat 
a gyep. Ha gombás, nagy, sárga fol-
tok jelennek meg, gombaölővel kell 
permetezni a gyepet, de ehhez kell 
3-4 száraz nap. Fontos a locsolórend-
szer téliesítése. Az idei utolsó nyírás-
ra november közepén kerülhet sor, de 
ez az időpont hőmérséklet és csapa-
dékfüggő.  

– Kérem, beszéljen a városszépí-
tést elősegítő további terveiről. 

– Már tervezem a jövő évi egynyá-
ri virágkiültetéseket, ezzel párhuza-
mosan fokozatosan áttérünk az egy-
nyáriról az évelőágyak használatára, 
mert az egész éves talajborítás sokkal 
hasznosabb. A Fő téren négy virág-
ágyást alakítunk át, illetve a Postánál 
az épülő kormányhivatallal szemben 
lesz egy nagy évelőágy cserjékkel tar-
kítva. Az újonnan épült parkolókat 
fásítjuk, igyekszünk nagy lombkoro-
nájú fákkal beültetni, hogy majd le-
gyen árnyék. Minden módon igyek-
szünk szebbé tenni a várost. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Hogy otthonosabb, 
„színesebb” legyen a város 
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A díjátadás: Nyíri Márton alpolgármester, Juhász Terézia, Szilassi András, Pas Dezső, Dióssi Csaba polgármester

A Duna-parti vízimadár etetés to-
vábbra is gondokat okoz: a kihe-
lyezett tiltó tábláknak nem sok ha-

tása van, ezért kompromisszumos meg-
oldáshoz nyúltunk. Egyeztetve a Magyar 
Madártani Egyesület helyi csoportjával és 
az Élővizeinkért Alapítvány képviselőjé-
vel, az a megoldás született, hogy kacsaete-
tő-automaták kerültek kihelyezésre a vá-
rosi strand területére illetve a Rév úthoz. 
Az automaták ellenőrzött minőségű, a ví-
zimadaraknak megfelelő tápanyaggal van-
nak feltöltve, így nem tesznek kárt a ma-
darak egészségében. Ezzel együtt ezúton is 
kérjük, hogy kenyérrel, süteménymorzsá-
val, csipsszel és egyéb más, kártékony táp-
lálékkal ne etessék a vízimadarakat!

Csoma Attila körzeti képviselő és Vörös  
István, a Művelődési Ház munkatársa kez-
deményezte azt az akciót, melynek kere-
tében a Jane Goodall Intézet szervezésé-
ben használt-mobil visszagyűjtő doboz ke-
rült kihelyezésre a Művelődési Házban. Az 
akció lényege, hogy az otthon kallódó, el-
avult, nem használt telefonok visszagyűj-
tésre és újrahasznosításra kerüljenek. A 
mobilok olyan értékes anyagokat tartal-
maznak, melyek visszagyűjtésével mérsé-

kelhető az esőerdők pusztítása, arról nem 
is beszélve, hogy a készülékek nem a kom-
munális hulladékba, esetleg erdőbe/mező-
re kerülnek. Az önkormányzat segítségé-
vel az akciót kiterjesztettük több általános 
iskolára is: mai napig csatlakozott a Bár-
dos, a Szent István és a Fazekas Általános 
Iskola is. 

Az elmúlt hónapban a Fővárosi Önkor-
mányzat kezdeményezésében online kon-
ferenciát tartottak az agglomerációs tele-
püléseknek, a szmogriadós szabályozások 
lehetséges újragondolásával és újraszabá-
lyozásával kapcsolatban: a szervezők cél-
ja, hogy jöjjön létre egy olyan egyeztető fó-
rum, amely a fővárossal közösen dolgoz-
za ki Budapest és az agglomeráció riadóz-
tatási tervét és a végrehajtás módszereit. 
Az első összejövetel még csak az ötletelés 
szintjén zajlott, ezzel együtt Dunakeszi je-
lezte további részvételi szándékát az egyez-
tetéseken. 

Elmúlt ülésén a képviselő-testület elfo-
gadott egy szerződés-tervezetet, amely-
nek lényege, hogy az önkormányzat 50%-
ban részt vállal társasházak zárható konté-
ner-tárolóinak megépítésében. A lehetősé-
get azoknak a társasházaknak kínáljuk fel, 

ahol problémát okoz a kommunális hulla-
dék kulturált tárolása. Célunk, hogy olyan 
megoldás szülessen, amellyel közösen vál-
laljuk a közterületek tisztaságának felelős-
ségét. A közeljövőben e lehetőséggel keres-
sük a közös képviselőket. 

Október hónaptól a „Zöld Dunakeszi” 
kiadvány digitális formában jelenik meg: 
egyrészt azért, mert tapasztalatunk szerint 
több lakótársunkhoz eljut így, mint nyom-
tatott formában, másrészt azért, mert azzal 
is szeretnénk kifejezni elköteleződésün-
ket a környezetvédelem iránt, hogy nem 
adunk ki papír alapú kiadványt. 

Az őszi lakossági faültetési kérelmek fel-
dolgozásra kerültek, és Tóth Eszter főker-
tész irányításával az új facsemeték ültetése 
folyamatos. A főkertész asszony tájékozta-
tása szerint idén is meghaladjuk az évi ezer 
facsemetét. 

Az elmúlt időszakban számos lakossági 
kérést, panaszt, észrevételt sikerült kezel-
ni. Ezúton is köszönjük a jelzéseket. 

Továbbra is várom észrevételeiket a 
nyiri.marton@dunakeszi.hu e-mail címen.

Tisztelettel: 
Nyíri Márton alpolgármester

EREDMÉNYT HIRDETTÜNK A TAVASSZAL KIÍRT „ZÖLDÜLŐ DUNAKESZI” FOTÓPÁLYÁZAT KAPCSÁN: 15 ALKOTÓTÓL TÖBB, MINT 200 
KÉP ÉRKEZETT A PÁLYÁZATRA, AMELYET 3 FŐBŐL ÁLLÓ ZSŰRI ÉRTÉKELT: KOVÁCSNÉ SZABÓ ERIKA FOTÓS, TÖBB VÁROSI KIAD-
VÁNY MUNKATÁRSA, PETI SÁNDOR FOTÓMŰVÉSZ, A DUNART KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYESÜLET ELNÖKE, ÉS VÖRÖS ISTVÁN FOTÓS, A 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MUNKATÁRSA. ELSŐ HELYEZÉST KAPOTT JUHÁSZ TERÉZIA – LÓSPORT-TELEP C. ALKOTÁSA, 
MÁSODIK HELYEN VÉGZETT SZILASSI ANDRÁS – FŐTÉRI PADOK. C. KÉPE, HARMADIK HELYEZÉST ÉRT EL PAS DEZSŐ – VÁROSHÁZA 
VIRÁGOKKAL C. ALKOTÁSA. A DÍJÁTADÓRA A POLGÁRMESTERI IRODÁBAN KERÜLT SOR. 

Környezetvédelmi hírek 
az elmúlt időszakból
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AZ „EGY A TERMÉSZETTEL” VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI VILÁGKIÁLLÍTÁS 
AZ OMVK FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK KÖZ-
REMŰKÖDÉSÉVEL MADÁRODÚ KIHELYEZÉSI AKCIÓPROGRAM KERETÉN 
BELÜL A BÁRDOS ISKOLA 2 DB MADÁRODÚ KIHELYEZÉSÉT VÁLLALTA. 

Évtizedek óta szoros kapcso-
latot ápolunk a MME Bör-
zsöny csoportjával, akikkel 

közösen készítettünk már madár-
odút. Ezekből néhányat kihelyez-
tünk iskolánk épületei előtt talál-
ható fákra. Rendszeresen ellen-
őriztük az odúkat, és minden év-
ben örömmel tapasztaltuk, hogy 
voltak lakói. 

Az OMVK által felkínált lehe-
tőséggel élve lecseréltük az alsós 
épület előtti fákon lévő két odút, 
megvizsgáltuk a tartalmukat.

Az új odúk kihelyezésében az 
MME Börzsöny csoport két tagja  
Varga Péter (iskolánk volt tanuló-
ja) és édesapja valamint a 3. a osz-
tály vett részt 2020. november 20-
án. A két madarász vezetésével 

egy rendkívüli természetismeret 
óra keretében a gyerekek megtud-
ták, hogy miért van szükség odúk 
kihelyezésére, mely madarak be-
költözése várható, melyik a leg-
gyakoribb vendég/lakó ezekben 
az odúkban. A két szakember se-
gítségével megfigyelhették a gye-
rekek hogyan néz ki egy fészek, 
megbeszélték, hogy milyen anya-
gokat használnak a madarak en-
nek elkészítéséhez. Megnézték a 
gyerekek az odúkat kívülről-be-
lülről, majd az odúk kihelyezésre 
kerültek. 

Érdeklődve várjuk a tavaszi köl-
tési időszakot!

Ezúton is köszönjük az OMVK 
által felkínált lehetőséget!

Tolnai Erzsébet

Újabb madárodúk a Bárdos iskolában 

Épül az EuroVelo6 kerékpárút
Újabb szakaszok kaptak aszfalt burkolatot

A szociális szektorban dolgozók munkája lehetővé teszi többek között 
azt, hogy a fogyatékkal élők családjai egy időre lélegzethez jussa-

nak, hogy az egyedül élő idősek gyermekei, unokái is nyugodtan alhas-
sanak. Itt helyben fő célunk, hogy a szociális háló minél szélesebb kör-
ben kiterjedhessen a hátrányos helyzetű gyermekekre, családokra is. Kö-
szönjük nekik! – fejezte ki elismerését Dióssi Csaba polgármester. 

A Budapest és Dunakeszi között épülő 
EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút 
újabb jelentős szakasza kapott asz-

falt burkolatot a napokban. A főváros hatá-
rától induló, a 2. számú főút mellett hala-
dó kerékpárút pályája Dunakeszi déli kör-
forgalmi csomópontjánál fordul a dunai ol-
dalra, ahol a vizes kertek érintésével éri el a 
Barátság úti lakótelep peremét, ahonnan a 
Katonadomb és a Duna-parti szabad strand 
között haladva a Liget utcánál csatlakozik a 
már évek óta kiépített – egészen Szobig ka-
nyargó – kerékpárútba. 

A beruházást várhatóan 2021 tavaszán 
adják át.  Fotó: KesziPress

VILÁGSZERTE NOVEMBER 12-ÉN ÜNNEPELJÜK A SZOCIÁLIS SZEKTOR 
DOLGOZÓIT. E NAPON ELISMERÉSÜNKET ÉS KÖSZÖNETÜNKET FEJEZ-
ZÜK KI MINDAZOKNAK, AKIK VÁLLALJÁK, HOGY MÁSOKÉRT, MÁSOK 
EMBERI MÉLTÓSÁGÁÉRT DOLGOZNAK, ÉS AKIK AZ INTÉZMÉNYEK-
BEN, HIVATALOKBAN, UTCÁKON, TEREKEN, MELEGEDŐKBEN, IDŐSEK, 
BETEGEK OTTHONAIBAN FOLYAMATOS SZOLGÁLATOT TELJESÍTENEK. 

Szociális szektorban 
dolgozók köszöntése
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Mangol Tamás 
és a tanfolyam 
résztvevői közül 
négyen, akik nagy 
érdeklődéssel 
ismerkedtek 
a legkorszerűbb 
kommunikációs 
eszközökkel

A WIFI, EMOJI, FELHŐ, JELSZÓ, 
ALKALMAZÁS, GPS, IKON, PIN 
KÓD, APP stb. virtuális fogalmak 

erdeibe vezetett, irányított egy klubtagunk 
kérése. A háttér tartalom ismereteinek, és 
az alkalmazó képes tudásnak az elsajátí-
tását, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub kíváncsi, merész, és vállalkozó tagjai 
örömmel vállalták. 

Mint oly sokszor kérésünket felkarolta  
Dióssi Csaba úr Dunakeszi város polgár-
mestere, és Csoma Attila úr tanácsnok, 
képviselő, a VOKE JAMK igazgatója.

A tanfolyamok tagjainak okítását, kép-
zését teljes körűen Mangol Tamás úr, a 
VOKE JAMK művelődés szervezője vál-
lalta el.

Klubunk vezetőségi tagja, Kovács Ilona 
felkérésemre vállalta a tanfolyam szerve-
zési feladatainak teljes körű végig vitelét.

Tematika, óravázlat, szemléltető anyag, 
gyakorlati foglalkozás, házi feladat, tanfo-
lyami záró vizsga töltötte ki a résztvevők 
tanfolyami idejét. A sok-sok részletekig le-
menő ok-oksági magyarázat, megmutatás, 
gyakorlás, kérdezési lehetőség adta a tan-
folyam gerincét. 

A sikeres vizsgázók örömmel vették át az 
elismerő oklevelüket a tanfolyam elvégzé-
séről. Hogy miért került sor ennek a tan-
folyamnak a meghirdetésére, és megszer-
vezésére?

Okként elsőnek a tudásvágyat kell meg-
említeni, melyhez a „haladni kell a korral”, 
meg tudom csinálni, önálló alkalmazási 
képesség megszerzése, kíváncsiság stb. ve-
zetett.

Bővebben kifejtve:
Szenior életévet megélt klubtagjaink nap 
mint nap szembesülnek azzal a késztetés-
sel, hogy a technika fejlődésével is lépést 
kell tartani. 

Ennek egyik elkerülhetetlen mindenna-
pi eszköze az "OKOS" telefon, ami a roko-
ni, baráti kapcsolattartásokban, intézke-
désekben, hírforrások elérésében, infor-
mációk begyűjtésében, stb. nélkülözhetet-
len eszközzé vált. 

Az ismeretek elsajátítása viszont idősö-
dő tagjaink számára nem kis feladat, mert 
rohan a család, a gyerek, az unoka, a ba-
rát, és máris ismét kérdőjelek, ismeretlen 
használati módok sorakoznak megoldat-
lanul.

Ezt megértve vezetőségünk  az ismeretek 
elsajátításához, a hiányosságok pótlásához 
szeretett volna segítséget nyújtani, mivel jó 
pár klubtagunk jelentkezett a megpróbál-
tatásra.

Mangol Tamás ”Tomi”, amikor felvál-
lalta e nehéz feladatot, és bedobta magát 
a mély vízbe, még csak sejtelmei sem le-
hettek arról a tudás szintről, amivel meg 
kellett birkóznia, amiről el kellett rugasz-
kodnia. Gyermeki, és nagyiknak kijá-
ró türelemmel, megértéssel, és szeretet-
tel igyekezett a fontos, és a leggyakrabban 
használatos kezelési megoldások elsajá-
tításában. Remekül, és magabiztosan hi-
dalta át a különböző telefonok kezelésé-
ben rejlő új meg új lehetőségeket, és azok 
ismertetését. Köszönet Tamásnak mind-
ezekért.

Ha nehezen is rögződtek a fontos, nél-
külözhetetlen alkalmazási megoldások 
a résztvevők számára, a jegyzetelések, a 
gyakorlati próbák biztos, hogy nem let-
tek eredménytelenek.  Reméljük, hogy a 
továbbiakban egy kicsit bátrabban tudják 
kézbe venni klubtagjaink az okos telefont, 
és próbálkoznak majd minél több funkció 
használatával, alkalmazásával.

Úgy gondoljuk, hogy az ötlet eredmé-
nyeként a kivitelezés, a személyes sikerél-
mény tagjaink számára határozott közele-
dést eredményezett a mindennapi okos te-
lefonhasználatához.

A klub vezetésének célja az volt, hogy a 
tagjait a szórakozás, az új ismeretek be-
fogadása, a kirándulási élményszerzé-
sek mellett ösztönözze a lépéstartásra, a 
technikai fejlődés ismeretére, elfogadá-
sára.

Nehéz időszakot élünk mindannyian, de 
ennek ellenére nálunk a Dunakeszi Nyug-
díjas Klubban nem állt le az élet, és ilyen 
szorító körülmények között is jövőbe látó-
an tervezünk, megvalósítunk, tájékozta-
tunk, és éltetjük, aktivitásra ösztönözzük 
tagságunkat. 

Összeállította:        
Kovács Ilona

a tanfolyam szervezéséért 
felelős Dunakeszi Nyugdíjas 

Kiránduló Klub vezetőségi tagja

Zupka Sándor
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 

Klub Klubvezető

„NEM MI HASZNÁLJUK A KÜTYÜINKET, HANEM AZOK MINKET. ÚGY ÉLÜNK, AHOGY PARANCSOLNAK NEKÜNK.” 
„VAN, HOGY ÉPP ARRA VAN SZÜKSÉGÜNK, AMI ELLEN TILTAKOZUNK.”

Korszerű kommunikációs 
eszközökkel ismerkedtek 
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub „Okos telefon Alfától-Omegáig”
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A Városi Sportegyesület Dunake-
szi november 26-án rendezte meg 
szokásos évzáró Küldöttgyűlését, 
mely ezúttal több szempontból is 

rendhagyó eseménynek számított. A koro-
navírusra való tekintettel a személyes jelenlé-
tet elkerülendő – a szabályokat maximálisan 
betartva - online felületen zajlott az esemény. 
Hogy minden az előírások szerint történjen a 
VSD sportjogásza vezette le a Küldöttgyűlést, 
amelyet a Felügyelőbizottság tagjai ellenőriz-
tek, és amelyen minden tag, különösen a VSD 
Elnökségének tagjai is, részt vettek.

A Küldöttgyűlésen ezúttal online felüle-
ten történt az elnökválasztás. Temesvári Ist-
ván elnöki beszámolója a 2020-as év összeg-
zésével indult, majd ezt követően összefoglal-
ta a 2013-ban történt megválasztása óta eltelt 
időszak fontosabb eseményeit, munkássá-
gának mérföldköveit. 2013-ban azzal az cél-
lal vállalta el az egyesület irányítását, hogy 
a városi sportélet fontos szereplőit fogja ösz-
sze annak érdekében, hogy minél több Duna-
keszin és a környékén élő találja meg a saját 
sportágát, a sportolással kapcsolatos elkép-
zelését. Megválasztásakor a Kinizsi Utánpót-
lás Sportegyesület mindösszesen 5 szakosz-
tályból állt (labdarúgás, sakk, asztalitenisz, 
strandröplabda és kézilabda). Az a dinami-
kus fejlődés és bővülés, ami mindmáig érez-
hető a VSD-n a 2014-es szakosztálybővülés-
sel indult, ekkor lett harcművészet és korfball 
szakosztály Dunakeszin. A Kinizsi Utánpót-
lás Sportegyesület jogutódjaként 2016-ban 
alakult meg a Városi Sportegyesület Dunake-
szi, melynek mára már 17 szakosztálya műkö-
dik (2021. januártól csatlakozik a 18., az Atlé-
tika Szakosztály), több mint 3000 sportolóval.  
Az elnök úr munkásságában talán még beszé-
desebb az az infrastrukturális fejlődés, amely 

az elmúlt években a VSD-ben megvalósulha-
tott. A nagymúltú Kinizsi Utánpótlás Sport-
egyesület 2014-ben ünnepelte megalakulásá-
nak 100. évfordulóját, melyre az alkalomhoz 
illő sportos rendezvénysorozattal és a Fóti úti 
Sportcentrum lelátójának felújításával emlé-
keztek meg. 2015-ben ugyanitt a régi földes 
pálya is megújult egy modern, locsolófejek-
kel ellátott füvespálya került a helyére. A je-
lenlegi öltöző- és irodaépület 2016-ban nyerte 
el mai formáját, a Sportcentrumban találha-
tó homokos pálya homokcserén és szegélye-
zésen esett át 2019-ben és így jött létre a Ho-
moksport Központ. 2020-ra megvalósult lab-
darúgóink régóta dédelgetett álma, a modern 
pályavilágítás, valamint a kézilabda munka-
csarnok műszaki átadására is november 26-
án került sor. Szintén az idén kezdte meg mű-
ködését a VSD Jégcsarnok, valamint átadásra 
került a Nyíltvízi Edzőközpont is. Temesvá-
ri István rendkívüli eredményeinek hátteré-
ben a városvezetéssel és a sport szakszövetsé-
gekkel való hatékony és jó együttműködés áll, 
valamint egy erős VSD-s munkatársi csapat.

 „Nem volt könnyű év ez a mostani, - ösz-
szegzi gondolatait Temesvári István - , hiszen 
a koronavírussal időről időre kalkulálni kel-
lett. Volt, hogy „Online sportolt Dunakeszi!” 
hiszen az edzéseinket online felületeken tud-
tuk csak megtartani, de a csendesebb időkben 
megrendeztük a nagysikerű VSD-s táboro-
kat itt Dunakeszin, és Balatonakarattyán egy-
aránt. 

Visszatekintve az elmúlt néhány évre, azt 
gondolom, hogy hihetetlenül szerencsés em-
ber vagyok, hogy olyan csapatom van, akik 
ezekben a projektekben mindvégig támogat-
tak és akikre mindig számíthattam. Nagy do-
log újabb 5 évre bizalmat kapni, nagyon jó ér-
zés, hogy úgy látja az egyesület vezetése, hogy 

érdemes vagyok a folytatásra. Nagy várako-
zással és kíváncsian tekintek előre! Hajrá Du-
nakeszi, hajrá VSD!” 

Mészáros-Schäffer Zsuzsa 
kommunikációs vezető

2013: labdarúgás, sakk, asztalitenisz, 
strandröplabda és kézilabda a Kinizsi 
Utánpótlás Sportegyesületből

2014: harcművészet és korfball szakosz-
tály

2017: cheerleaders, a triatlon és az ame-
rikai foci, jégkorong és az úszás-és vízi-
labda

2018: küzdősport, vívás, tollaslabda és 
kendó 

2019: futsal szakosztály a Dunakeszi Ki-
nizsi beolvasztásával

2021: atlétika szakosztály a Vasutasból

Újabb 5 évig a VSD 
élén Temesvári István

A DUNAKESZI SPORTÉLET 
MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉ-
GE, A VÁROSI SPORTEGYE-
SÜLET DUNAKESZI (VSD) EL-
NÖKE, TEMESVÁRI ISTVÁN 
ÚJABB 5 ÉVRE KAPOTT BIZAL-
MAT A VSD KÜLDÖTTGYŰLÉ-
SÉN, HOGY FOLYTASSA MEG-
KEZDETT ÉPÍTŐMUNKÁJÁT. 

2014-ben a labdarúgók is megünnepelték az egyesület 100. születésnapját
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A beruházás első pályá-
zati tervei még 2015-
ben készültek, akkori-

ban egy fémvázas, alapfunk-
ciókkal felszerelt csarnokban 
gondolkozhattak a VSD-sek. 
A pályázati lehetőségek folya-
matos bővülésével több ízben 
módosultak az elképzelések, és 
egy sokkal színvonalasabb és 
műszakilag modernebb sport-
csarnok közbeszerzését kezd-
hette meg a sportegyesület. Az 
alapkőletételre 2019 szeptem-
berében kerülhetett sor, ünne-
pélyes keretek között.

A modern sportcsarnok 
mellett egy háromszintes egy-
ség is az épület részét képezi 
irodákkal, tárgyalókkal, öltö-
zőkkel, játékvezetői öltözőkkel 
és raktárral. A legfelső szinten 
kialakításra került egy kon-
diterem is, amely nagy segít-
ség lesz a sportolók számára a 
téli felkészülési időszakban. A 
napelemes technológiával mű-
ködtetett hőszivattyús rend-
szer, amely biztosítja az épü-
let fűtését és hűtését, egyben 
jól példázza, hogy műszakilag 
is egy nagyon modern épüle-
tet sikerült felépíteni.  Mind a 
LED-es világítás, mind a kor-
szerű technológiával kialakí-
tott parkettás pályaborítás le-
hetővé teszi majd a VSD-s ver-
senyek és rendezvények szerve-
zését.  Az épület körül kibővült 
a parkoló, külső világítást ka-
pott ez a terület is, és immá-

ron elektromos kapun keresz-
tül lehet megközelíteni a léte-
sítményt. A csarnok mögöt-
ti belterületen kapott helyet az 
épület és a parkolók csapadék-
vizének elvezetéséhez szüksé-
ges egyik legmodernebb szik-
kasztórendszer. 

Fontos kiemelni, hogy a ké-
zilabda sportcsarnok megépü-
lésében óriási szerepük volt tá-
mogatóinknak: Dunakeszi vá-
rosvezetésének, a MARKET 
Építő Zrt-nek, a MOL Pet-
rolkémia Zrt-nek, a Trei Rea 
Estate Hungary Kft-nek és a 
Lighttech Lámpatechnológiai 
Kft-nek. A kivitelezést a köz-
beszerzési eljárás győztese, a 
Csomiép-ENTER Kft. valósí-
totta meg. Köszönet érte min-
denkinek!

A sportcsarnok hamarosan 
a kézilabda szakosztály köz-
pontja lesz, amint a használat-
bavételi engedély megérkezik. 
A tervek között szerepelt egy 
nagyszabású, ünnepélyes meg-
nyitó és csarnok átadó is, de a 
jelenlegi járványhelyzet miatt 
ezt egyelőre a tavaszi időszak-
ra halasztotta a sportegyesü-
let. A VSD vezetősége bízik ab-
ban, hogy a 2021-es év elején 
már bajnoki mérkőzések meg-
rendezésére is sor kerülhet az 
új csarnokban. Hajrá Dunake-
szi, hajrá VSD!

Mészáros-
Schäffer Zsuzsa 

kommunikációs vezető

KEVÉS BOLDOGABB SZAKOSZTÁLYA VAN MOST A VÁROSI 
SPORTEGYESÜLET DUNAKESZINEK A KÉZILABDA SZAKOSZ-
TÁLYNÁL, HISZEN NOVEMBER 26-ÁN SOR KERÜLHETETT A 
KÉZILABDA SPORTCSARNOK MŰSZAKI ÁTADÁSÁRA. A VSD 
„KÉZISEI” VÉGRE BIRTOKBA VEHETTÉK AZT AZ ÉVEK ÓTA VÁRT 
SPORTCSARNOKOT, AMELY A FÓTI ÚTI SPORTCENTRUM TERÜ-
LETÉN ÉPÜLT FEL, NEM EGÉSZ EGY ÉV ALATT.

Elkészült a kézilabda 
sportcsarnok

Defekt javítás soron kívül!

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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DUNAKESZI A LEGDINAMIKUSAN FEJLŐDŐ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉS A FŐVÁROS 
MELLETT, 2017-BEN ÜNNEPELTE VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 40 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT. AMENY-
NYIBEN SZERETNE RÉSZESE LENNI ENNEK A FEJLŐDÉSNEK, EGY ÚJ TÍPUSÚ, A KÖZÖS-
SÉGRE ALAPOZÓ, PROFESSZIONÁLIS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÓ MŰKÖDÉSÉNEK, VÁRJUK 
JELENTKEZÉSÉT A DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL CSAPATÁBA,

Az új munkatársunk feladatai 
az alábbiak lesznek:

• Gondoskodik a pénzügyi és bizonylati fegyelem be-
tartatásáról az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
működésének vonatkozásában 

• A Jegyző irányításával előkészíti az éves költségvetés-
sel, módosításokkal, költségvetési beszámolóval kapcso-
latos rendelettervezeteket, előterjesztéseket, egyéb dön-
téseket 

• Kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel, a 
belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, Magyar 
Államkincstárral, társhatóságokkal

• Gondoskodik a költségvetési előirányzatok alakulá-
sának és azok teljesítésének elszámolásáról, a költségve-
tés végrehajtásáról és az évközi szükséges módosítások 
előkészítéséről

• Figyelemmel kíséri az önkormányzat likviditási hely-
zetét

• Közreműködik az állami támogatások igénylésében, 
módosításában, elszámolásában; elkészíti, aktualizálja a 
pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokat

• Részt vesz a pályázatok kidolgozásában, belső kont-
rollfolyamatok működtetésében

• Irányítja, felügyeli az önkormányzat tevékenysége 
során előforduló, a vagyoni-, és pénzügyi helyzetre ható 
gazdasági események jogszabály szerinti könyvvezetését

• Segíti, felügyeli, ellenőrzi a pénzügyi-gazdasági te-
rületen dolgozó munkatársak által elvégzett feladatokat, 
gyakorolja az osztály köztisztviselői és munkavállalói te-
kintetében az átruházott munkáltatói jogokat

• Részt vesz a képviselő-testület ülésén, az osztály fel-
adatkörét érintő napirend tárgyalásánál a bizottsági ülé-
seken, segíti a tanácsnokok munkáját.

A munkakör betöltését a következő 
feltételekkel képzeljük el:

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntet-
len előélet

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Költségvetési pénzügyi/számviteli területen szerzett 

legalább 3 év szakmai és vezetői tapasztalat
• Felsőfokú végzettség (pénzügyi, számviteli, közgaz-

dasági területen) és emellett: okleveles könyvvizsgálói 
vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesí-
tés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenérté-
kű szakképesítés. Elfogadható gazdasági vezetői belső el-
lenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 
1.előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői-, vagy a számvitelről 

szóló 2000.évi C. törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése sze-
rinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett 
legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mér-
legképes könyvelői szakképesítés, vagy a felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzettség is.

• 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdésben előírt re-
gisztráció (hatósági igazolvány) megléte, illetve könyv-
viteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel történő 
rendelkezés

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Of-
fice, egyéb irodai programok).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• ASP, és a hozzá tartozó pénzügyi-számviteli (gazda-
sági) modulok ismerete 

• Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte
• Önkormányzati pénzügyi-számviteli területen szer-

zett legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalat.

A kiválasztási eljárás rendje, 
egyéb információk:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a 
munkáltatói jogkör gyakorlója (Jegyző) választja ki a 
polgármester egyetértésével, többkörös állásinterjút kö-
vetően. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. A munkavégzés helye: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25. A munkakörrel kapcsolato-
san további információt Pállné Kovács Mária – osztály-
vezető nyújt, a 06-27-542-800 telefonszámon. Önéletraj-
zát kérjük, hogy a jancso.tamas@dunakeszi.hu e-mail 
címre küldje el. 

Kérjük, hogy pályázati anyagában tüntesse fel a mun-
kakörre vonatkozó fizetési igényét!

Amit az új munkatársunk részére 
tudunk ajánlani:

• Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, tel-
jes munkaidő

• A kiválasztási eljárás során történt megegyezés sze-
rinti illetmény

• Cafeteria, illetve egyéb juttatási elemek
• Családbarát szervezeti kultúra
• Szakmai fejlődési lehetőség.

Gazdasági osztályvezető 
munkakörre.
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DUNAKESZIN HAGYOMÁNYA VAN AZ ÖKÖLVÍVÁSNAK. AZ 1990-ES 
ÉVEKBEN ERDEI ZSOLT, SZALAY VIKTOR, LESTÁR ISTVÁN SZEMÉLYÉ-
BEN ADOTT KIEMELKEDŐ SPORTOLÓKAT A MAGYAR SPORTNAK. 2020-
BAN ISMÉT EGY KITŰNŐ ÖKÖLVÍVÓRÓL ADHATUNK HÍRT, A 18 ÉVES 185 
CM MAGAS KISS LEVENTE HUNORRÓL, AKI IDÉN GYŐRBEN A MAGYAR 
ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉG 95. JUBILEUMI ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN BAJNO-
KI CÍMET NYERT. LEVENTE A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM 
ELSŐ ÉVES HALLGATÓJA.  

- Fiatalkorod ellenére már-
is nagyszerű sportsikerekkel 
büszkélkedhetsz. Hogyan in-
dult el a sportpályafutásod? – 
kérdeztem Leventétől.

-  Sportoló családban szület-
tem. Nagyapám Korányi Emil 
Szeged NB I-es labdarúgó csa-
patának volt a kapusa, édes-
apám Kiss István válogatott 
kajakos volt. Hatéves korom-
tól járok ökölvívó edzésre és 
14 éves koromig versenyszerű-
en birkózással és judóval is fog-
lalkoztam. 

- Korán jöttek a sikeres 
sportállomások?

- Igen.  Birkózásban és ju-
dóban, álltam magyar bajno-
ki dobogó tetején. 2015 óta  az 
UTE versenyzője vagyok, majd 
2018-tól az újpesti Madárfészek 
edzésére járok, ahol több kesz-
tyűpartnerrel tudok közösen 
edzeni. A 2016-os évben kezd-
tem el ökölvívó versenyeken 
indulni, elsőszámú válogatott 
tag voltam.  Horvátországban 
a serdülő Európa-bajnokságon 
szerepeltem +75 kilós súlycso-
portban és bronzérmet szerez-
tem.  Ekkor éreztem, hogy az 
ökölvívás lesz a kedvenc sport-
ágam, amiben nagyobb ered-
ményeket is el tudok érni. Év 
végén, a Magyar bajnokságon a 
serdülő kategóriában +75 súly-
csoportban aranyérmet szerez-
tem. 2018 márciusában a diák-
olimpián, aranyérmet szerez-
tem + 81 súlycsoportban. Ma-
rokkói Gymnasiade versenyen 
a döntőben kiütéssel győztem 
és megszereztem az aranyér-
met. A magyar bajnokságon 
minden ellenfelet KO-val győz-
tem le, így a bajnoki cím mel-
lé megkaptam, a legjobb ver-
senyzőnek járó díjat.  Októ-

berben junior EB-n sikeresen 
szerepeltem, a selejtezőkön ki-
ütésekkel győzedelmesked-
tem. A döntőben könyöksérü-
lés akadályozott, s így ezüstér-
mes lettem.  2020-as esztendő 
nem éppen úgy sikerült, ahogy 
elterveztük.  Ifjúsági világbaj-
nokságot a koronavírus miat-
ta elhalasztották 2021-re.  Eu-
rópa-bajnokságon Magyar-
ország, a vírus miatt nem in-
dult. Itthon ifjúsági magyar 
bajnokságon aranyérmes let-
tem és reménykedtem, hogy a 
két hétre rá megrendezésre ke-
rülő felnőtt magyar bajnoksá-
gon nyerhetek. Sikerült a + 91 
súlycsoportban megszereztem 
az első felnőtt magyar bajnoki 
címemet.  A bajnoki cím mellé 
megkaptam a legjobb férfi ver-
senyzőnek járó díjat. 

- Ki a példaképed? 
- A példaképem a profi világ-

bajnok Gennady Golovkin.

- Miben kell fejlődnöd az 
ökölvívás terén?

- Az én koromban még gyor-
san tud tanulni és fejlődni az 
ember, így azt várom, hogy 
mindenben - erő, állóképes-
ség, technika – előre tudok lép-
ni, amely hozzásegít a további 
sportolói sikereimhez. 

- További terveid?
- A mostani szövetségi kapi-

tány, ha úgy gondolja, hogy ki-
visz a kvalifikációs versenyre, 
utána indulhatnék az olimpiá-
ra, ez a kapitányon múlik. Ké-
szülők az U 22-es EB-re és az 
Ifjúsági világbajnokságra.

- További sok sikert kívá-
nunk!    

Solymosi László

Kiss Levente Hunor 
18 évesen felnőtt 
magyar bajnok

ÖKÖLVÍVÁS

Az országos bajnok Kiss Levente Hunor, 
valamint Kóczián József és Anatoly Gablov



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 


