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Tuzson Bence és Szabó József

Szabó József és Sipos Dávid

Benkő Tamás

Adventi gyertyagyújtás 
a Casalgrande téren

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT IDÉN SAJNOS ELMARADNAK 
AZ ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK, EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK LÉLEKEME-
LŐ ADVENTI MŰSORAI, A NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVENDŐ 
ADVENTI VÁSÁR SEM NYITOTTA KI KAPUJÁT A FŐTÉREN. ÁM AZ 
ÖNKORMÁNYZAT AZ ÚJ HELYZETBEN IS SZERETNÉ ÜNNEPÉLYES-
SÉ TENNI AZ ADVENTI VÁRAKOZÁST A DUNAKESZIEK SZÁMÁRA. 
IDÉN A DUNA-PARTI BARÁTSÁG ÚTI LAKÓTELEP SZÍVÉBEN, A 
CASALGRANDE TÉREN HELYEZTE EL A DÍSZES KARÁCSONYFÁT, 
A VÁROS ADVENTI KOSZORÚJÁT, A KICSIKET ÉS FELNŐTTEKET 
EGYARÁNT HÍVOGATÓ BETLEHEMI JÁSZOLT – ÍRTA KÖZÖSSÉGI 
OLDALÁN DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER.  

Az első adventi gyertyát Dunakeszi or-
szággyűlési képviselője, Tuzson Bence, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda köz-

szolgálati államtitkára és Szabó József önkor-
mányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért 
felelős tanácsnok gyújtotta meg. 

Az idei Advent sajnos más, mint amilyenek a 
korábbiak voltak. A koronavírus-járvány elleni 
hatékony védekezés megváltoztatta az életün-
ket. Minden bizonnyal ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy szívünkben, lelkünkben még nagyobb 
szeretettel és várakozással éljük meg Advent 
napjait, készülünk az év legszebb ünnepére, Jé-
zus születésére – nyilatkozta lapunknak Sipos 
Dávid alpolgármester, aki Szabó József önkor-
mányzati képviselővel együtt gyújtotta meg az 
adventi koszorún a második gyertyát. 

A koronavírus elleni védekezés rákényszerít, 
hogy lassítsunk végre és fordítsunk több ener-
giát és figyelmet önmagunkra, egymásra, sze-
retteinkre, a lelki békénk megtalálására – ezt 
már Benkő Tamás önkormányzati képviselő 
mondta a harmadik gyertya meggyújtásakor.

„… Az adventi időszak eleve a várakozásról 
szól, de a mai kor embere már nem csak év köz-
ben rohan, stresszel, hajt, kapkod, hanem a kará-
csonyi ünnepeket megelőző hetekben is, sokszor 
sajnos egészen szentestéig... Folyton sietünk, ál-
landóan úton – vagy emiatt talán csak félúton... 
– vagyunk. A vírus, a járvány terjedésének fé-
kezését célzó intézkedések, a védekezés viszont 
valamennyiünket rákényszerít arra, hogy visz-
szavegyünk ebből az őrült, embertelen, semmi 
jóra nem vezető tempóból; rákényszerít, hogy 
lassítsunk végre és fordítsunk több energiát és 
figyelmet önmagunkra, egymásra, szeretteink-
re, a lelki békénk megtalálására. Ma este, advent 
harmadik vasárnapján a város adventi koszorú-
ján az öröm gyertyáját gyújthattam meg, majd 
visszatérve otthonunkba, családi körben ugyan-
ez a feladat fiamra hárult. Hiszem, hogy a világ 

és benne hazánk hamarosan legyőzi, legyőzzük 
a koronavírust és remélem, hogy a járvány okoz-
ta sok-sok keserűség, félelem, gyász, szomorú-
ság után újra öröm költözhet a szívekbe." – zárta 
gondolatait Benkő Tamás.

Az adventi koszorún a negyedik gyertyát 
Dióssi Csaba polgármester gyújtja meg decem-
ber 20-án, 16.45-kor a Casalgrande téren, ahol 
az érdeklődők a kivetítőn megtekinthetik az ön-
kormányzat elmúlt évtizedét értékelő 10 év 100 
emlék riport összeállítást, melyben a város pol-
gárai mondják el, hogy miért jó Dunakeszin 
élni, mi az, ami otthonná formálta a települést, 
közösségé az embereket.  A filmben megszólalók 
kifejtik gondolataikat a 10 év 100 emlék című, 68 
oldalas színes kiadványban is, melyet az ünne-
pek előtti napokban kézbesítenek Dunakeszi va-
lamennyi háztartásába. Dióssi Csaba -, aki egy 
évtizede a város polgármestere - így vall az el-
múlt tíz év egyik legnagyobb élményéről: „2014. 
augusztus 20. Katarzisélmény a szívekben. Több 
ezren álltunk akkor a megújult Főtéren megha-
tódva, a szemekben megcsillant a tűzijáték fénye. 
Az az alkalom a közösségé válásunk egyik vitat-
hatatlan pillanata volt. Ott álltam a tömegben, és 
azt éreztem, hazaértünk. Mindannyian.” 

(Vetési)
Fotó: sunnyphoto.hu
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A beteljesült várakozás
MINDEN ÉVBEN ELÉRKEZIK A NAP, AMIKOR SZINTE MEGÁLL 
AZ ADDIG MEGSZOKOTT MEDERBEN ZAJLÓ ÉLET, ÉS A CSA-
LÁDOK A FELDÍSZÍTETT FENYŐ ELŐTT ÖSSZEKAPASZKODVA 
MEGFELEDKEZNEK MINDEN BAJRÓL ÉS GONDRÓL. BIZONY 
MOST VAN MIRŐL, HISZEN A VILÁGOT EGY OLYAN JÁRVÁNY 
SÚJTJA, AMI NEM FIGYEL ARRA, HOGY EZEN A NAPON, KARÁ-
CSONY SZENT ESTÉJÉN A KERESZTÉNY VILÁG SZÁMÁRA MEG-
SZÜLETETT A KIS JÉZUS, A MEGVÁLTÓ.

Az adventi várakozás a 
valódi várakozás szü-
letését jelenti. Vasár-

naponként egy-egy gyertyával 
többet meggyújtva a koszorú-
ra nézve rájövünk arra, hogy 
mindez az otthonunkba vará-
zsolja a várakozást, a meghitt-
séget, összeköt minket lélek-
ben, összeköti otthonainkat Is-
ten házával. És ez a várakozás 
a legszentebb ünnepen betel-

jesedik. Ez az a pillanat, ami-
kor a lelkünk felemelkedik. És 
ahogy elérkezünk a naphoz, az 
igazi Eljövetelhez, akkor a gyö-
nyörűen feldíszített fenyő előtt 
állva a gyertyáit meggyújtjuk 
a Csendes éj dallamaira, akkor 
ez a kis láng a várakozás betel-
jesülését, valamint a szerete-
tet jelképezi. És ekkor, ezekben 
az ünnepi percekben, legalább 
egyszer az évben kizárólag a 

szeretet munkál a szívünkben.
Mert a lélek világában az 

egyetlen létező elem a szeretet, 
amely létrehozta a világunkat, 
és képes azt mindig előrébb és 
előrébb vinni. Mert a szeretet 
hiánya olyan, mintha fény nél-
kül járnánk a köd homályá-
ban. Mert a karácsony min-
den ünnepünk közül a legcsa-
ládibb ünnep, és ha a szelle-
mét egész évben beengedjük 
a lelkünkbe, akkor egész év-
ben örömet, békességet, sze-
retetet és segítőkezet nyújt-
hatunk egymásnak és mások-
nak. Mert a Karácsony szelle-
me nem egy, és nem is három 
napra kell, hogy betöltse az 
egész világot.

A szeretet ünnepén ugyan-
akkor különös hangsúlya van 

mindennek. Mert ott mélyen 
a szívünkben ilyenkor a meg-
bocsátásnak is helyet kell biz-
tosítanunk. Felmerülhet min-
denkiben, vajon őszintén meg 
tudunk-e bocsátani egymás-
nak? Ha azt szeretnénk, hogy 
igazi boldogság szálljon e vi-
lágra, akkor a válasz nem is 
lehet más. Meg kell bocsáta-
nunk és kezet kell nyújtanunk 
egymásnak. Sőt! Még azoknak 
is, akik számára a Karácsony 
nem Jézus születésének, az El-
jövetelnek az ünnepe. Határa-
inkon belül és túl – minden te-
kintetben!

Áldott és békés Karácsonyt 
kívánunk minden olvasónknak.

B. Molnár László

Tisztelt Dunakesziek!
Önkormányzatunk nevében is szeretettel köszöntöm 

mindannyiukat az ünnepek alkalmából. 
Kívánjuk, hogy jövőre visszatérjen a Dunakeszin 

megszokott pezsgő közösségi élet és sok városi 
rendezvényen vehessünk részt. Ezúton kívánunk Önöknek áldott, békés, 

boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet!

Dióssi Csaba polgármester
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Tuzson Bence: A helyi fejlesztések egybeesnek azokkal a kormányzati törekvésekkel, 
amelyek célja, hogy Magyarország biztonságos és családbarát ország legyen

Kiemelten fontos 
az életminőség javítása

A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-
JEKÉNT NAGYON ÖRÜLÖK ANNAK, HOGY 
EGY ILYEN BERUHÁZÁST SIKERÜLT EL-
HOZNI VÁLASZTÓKERÜLETEM LEGNA-
GYOBB TELEPÜLÉSÉRE – MONDTA EL A 
LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TU-
ZSON BENCE ABBÓL AZ ALKALOMBÓL, 
HOGY HARMINCHÁROM ÚJ PARKOLÓHELY-
LYEL ÉS HÚSZ ÚJ KERÉKPÁRTÁROLÓVAL, 
VALAMINT EGY TAXIÁLLOMÁSSAL IS 
BŐVÜLT A P+R ÉS B+R PARKOLÓK SZÁ-
MA DUNAKESZI-GYÁRTELEPEN, A BÉKE 
UTCA ÉS A KÖNYVES KÁLMÁN UTCA TA-
LÁLKOZÁSÁNÁL. AZ ÉLETMINŐSÉG ÉS 
AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA A LEG-
FONTOSABB FELADATAINK EGYIKE – FO-
GALMAZOTT A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁ-
MÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE, AKI SZERINT AZ ILYEN FEJ-
LESZTÉSEK IS HOZZÁJÁRULNAK AHHOZ, 
HOGY MA MÁR RÉGIÓNK TELEPÜLÉSEIT, 
KÖZTÜK DUNAKESZIT, ORSZÁGOS SZIN-
TEN IS HAZÁNK LEGÉLHETŐBB TÉRSÉGE-
KÉNT TARTSÁK SZÁMON.

– Hogyan értékeli a most 
decemberben lezárt beruhá-
zást, milyen pozitív hozadé-
kai lesznek ennek városunk és 
az itt élő emberek szempont-
jából?

– Jó hír számunkra, hogy a 
MÁV kiemelt feladatként ke-
zeli a személyszállítás szolgál-
tatási színvonalának emelését, 
mert ennek köszönhetően va-
lósulhatnak meg olyan beruhá-

zások, amelyek mindnyájunk 
érdekét szolgálják. Az életmi-
nőség és az életkörülmények 
javítása ugyanis nagyon fon-
tos, ehhez pedig szükség van 
a közlekedés fejlesztésére. Las-

san már ötvenezer ember la-
kik Dunakeszin, ami az jelen-
ti, hogy a vasúti és a közúti köz-
lekedés fejlesztése is egyaránt 
fontos. Most decemberben így 
már egy új, harminchárom fé-
rőhelyes P+R parkolót adhat-
tunk át, amelyhez tartozik egy 
új kerékpártároló is, amelyben 
húsz biciklit lehet elhelyezni. 
A csaknem hetvenmillió forin-
tos beruházás hatvan százalé-
kát az önkormányzat, negyve-
net pedig a vasúttársaság fi-
nanszírozta, én pedig, mint a 
térség országgyűlési képviselő-
je, nagyon örülök annak, hogy 
egy ilyen beruházást sikerült 
elhozni választókerületem leg-
nagyobb településére.

– Az ingázók érezhetik majd 
ennek előnyeit?

– Mindenképp, hiszen az a 
célunk, hogy az ingázók gyor-
sabban érjenek célba: reggel 
hamarabb jussanak be a fő-
városi munkahelyükre, dél-
után pedig egyszerűbben és 
biztonságosabban térhessenek 
haza, hogy ennek köszönhető-
en is sokkal több időt tölthes-
senek a családjukkal, a gyer-
mekikkel. A MÁV program-

Dr. Homolya Róbert, 
dr. Tuzson Bence 

és Dióssi Csaba avatta fel 
a 33 férőhelyes parkolót 
a gyártelepi állomásnál
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Az önkormányzat 
díját Sipos Dávid 
alpolgármester 
vette át 

Idősbarát Önkormányzat – 
elismeréssel díjazták Dunakeszit
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELSŐ HUL-
LÁMA IDEJÉN RENDKÍVÜL GYORSAN 
MEGSZERVEZTE AZ IDŐS, RÁSZORULÓ 
EMBEREK SEGÍTSÉGÉRE SIETŐ ÖNKÉN-
TESEK HÁLÓZATÁT DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA, MELYNEK TAGJAI 
ÖNZETLENÜL NYÚJTOTTAK SEGÍTŐ KE-
ZET A RÁSZORULÓKNAK. A FACEBOOK-
ON SZERVEZŐDÖTT NAGY LÉTSZÁMÚ 
KÖZÖSSÉG TAGJAI SEGÍTETTEK A BEVÁ-
SÁRLÁSBAN, A GYÓGYSZEREK KIVÁLTÁ-
SÁBAN, S MINDEN EGYÉBBEN, AMIRE 
IGÉNYÜK VOLT AZ IDŐS EMBEREKNEK. 

A példaértékű összefogás a jár-
vány második hullámának idején 
is tart, melynek elismeréseként 

„Idősbarát Önkormányzat” díjban része-
sült Dunakeszi – tette közzé közösségi ol-
dalán Sipos Dávid alpolgármester. 

„Dunakeszi elnyerte az Idősbarát Ön-
kormányzat díját a koronavírus járvány 
alatt az idősek ellátásában nyújtott tevé-
kenységéért! Dunakeszi Város nevében 
"Idősbarát Önkormányzat" díjat vehet-
tem át Novák Katalin miniszter asszony 

és Pintér Sándor miniszter úr államtitká-
raitól!” – írja az alpolgármester, aki gra-
tulál Csoma Attila önkormányzati kép-
viselőnek, "Gondoskodunk az idősekről" 
önkormányzati tanácsnoknak, a József 
Attila Művelődési Központ igazgatójá-
nak, aki munkájával nagyban hozzájárult 
a város sikeréhez!

Csoma Attila a művelődési központ 
igazgatójaként önzetlenül és rendkívül 
nagy empátiával segíti az intézményben 
működő - több száz fős – nyugdíjas klub 
tevékenységét, tanfolyamok szervezését 
és emellett önkormányzati tanácsnok-
ként a város szép korú polgárait, a rászo-
ruló idős embereket is felkarolja - mondta 
köszönettel a hangjában Sipos Dávid al-
polgármester. 

Az önkormányzat, a civil közösségek 
és az önzetlen emberek közös sikere a két 
minisztérium által adományozott elisme-
rés - tette hozzá az alpolgármester. 

Sipos Dávid kiemelte: az idősekre Du-
nakeszi 47.573.299 millió forintot fordí-
tott, már amit forintban ki lehet fejezni. 

Ebből csak az építményadó kedvezmény 
30 millió forintot tesz ki, de a karácsonyi 
ajándékcsomag is 16 millió forintos tétel.
 (Vetési)

jának egyik kiemelt eleme az 
is, hogy az állomásépületek-
ben szép, tiszta, modern kör-
nyezet várja az utasokat, mert 
manapság már elsődlegessé 
vált a kulturált utasforgalmi 
terek kialakítása. Ennek érde-
kében tavaly kezdődött el az a 
karbantartási program, amely-
hez Dunakeszi is csatlakozott, 
s amelyben országos szinten 
összesen ötven állomás újulhat 
meg a komfortnövelő beruhá-
zásoknak köszönhetően. En-
nek a programnak része az is, 
hogy több helyszínen P+R vagy 
B+R parkolókat alakítanak ki, 
ezek a munkálatok több ütem-
ben valósulnak meg. Dunake-
szi önkormányzata tavaly kez-
dett egyeztetéseket a MÁV-val, 
és megegyeztek abban, hogy a 
Dunakeszi-Gyártelep megálló-
hely Könyves Kálmán út felő-
li részén lévő, akkor még bo-
zótos, fás területen P+R par-
kolót alakítanak ki. A most 
átadott parkoló is hozzájárul 
ahhoz, hogy az itt élő emberek 
a jövőben sokkal kényelmeseb-
ben közlekedhessenek, immár 
emeletes motorvonatokon is, 
hiszen hat darab jár már ezen 
a vonalon. Így már kényelme-

sen lehet utazni, s ha valaki be 
akar menni Budapestre, akkor 
itt leteheti az autóját. Itt átszáll 
a vonatra, és húsz-huszonöt 
perc után a Nyugati pályaud-
varon lehet.

– Térségünkben milyen súly-
lyal van jelen a vasúti forga-
lom a közlekedésben?

– A vasúti forgalomnak 
nemcsak régiónk, de Dunake-
szi szempontjából is kiemelt, 
hangsúlyos jelentősége van. A 
város ugyanis hazánk legrégeb-
bi és legforgalmasabb vasútvo-
nala mellett fekszik, a MÁV-
nak tehát már az 1800-as évek 
végétől fontos szerepe van a te-
lepülés életében. Ez a kapcsolat 
az első magyarországi vasútvo-
nallal kezdődött és azóta csak 
még inkább elmélyült. A P+R 
parkolók építése is a közleke-
désfejlesztés része, amivel elő-
segítjük, hogy nyugodtabbak 
legyenek az emberek, időt spó-
roljanak, és így többet időt tölt-
hessenek a családjukkal. Egy-
általán nem mellékes szempont 
az sem, hogy aki a vasúti közle-
kedést választja, az a légszeny-
nyezést is csökkenti. A MÁV 
egyébként az agglomeráció-

ban, vagyis a Budapest környé-
ki elővárosokban további P+R 
parkolók építését tervezi, 2023 
végére összesen háromezer au-
tónak elegendő parkolóhelyet 
szeretnének átadni.

– Az év végén önkéntelenül 
is felmerül a kérdés: mit vár-
hatunk jövőre?

– Mindnyájan büszkék lehe-
tünk arra, hogy ma már nem-
csak mi érezzük azt, hogy jó 
itt élni, hanem térségünk, és 
annak központjaként Duna-
keszi országos szinten is egy-
fajta hivatkozási ponttá vált. 
Nagy eredmény és nagy siker 
az, hogy a településeinket ma 
már az ország legélhetőbb tér-
ségeként emlegetik különfé-
le fórumokon és felmérések-
ben. Ez egy olyan eredmény, 
amelyet a közösség összetar-
tó ereje nélkül sohasem érhet-
tünk volna el. Egy olyan ered-
mény, ami nem valósulhatott 
volna meg összefogás és konst-
ruktív együttműködés nélkül. 
Szép példája ennek az is, hogy 
Dunakeszi önkormányzata 
nemrég megkapta a családba-
rát munkahely díját, amihez 
ezúton is szívből gratulálok. 

Örömmel látom, hogy a város 
vezetése kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a helyi intézmé-
nyek dolgozóinak olyan mun-
kakörülményeket biztosítson, 
amelyek hosszú távon fizikai 
és anyagi biztonságot is nyúj-
tanak, valamint minden lehet-
séges eszközzel szorgalmazza 
a családbarát gondolkodás ki-
alakítását és meghonosítását a 
településen. A térség ország-
gyűlési képviselőjeként azért 
is nagy öröm ez a számomra, 
mert a kormányzat egyértel-
műen arra törekszik, hogy Ma-
gyarország biztonságos és csa-
ládbarát ország legyen, így te-
hát a céljaink a konkrét lépé-
sek, a gyakorlati intézkedések 
és fejlesztések terén is találkoz-
nak. Ennek a munkának és az 
együttműködésnek az ered-
ményes folytatását képvisel-
jük majd az előttünk álló idő-
szakban is, és ennek a gondo-
latnak a jegyében kívánok ál-
dott karácsonyi ünnepeket, és 
egészségben, eredményekben 
és örömökben gazdag boldog 
új esztendőt a Dunakeszi Pol-
gár minden olvasójának.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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DUNAKESZI VÁROSVEZETÉSE 
2020-BAN SEM TÉTLENKE-
DETT, TÖBBEK KÖZÖTT ÓVO-
DÁT, EDZŐKÖZPONTOT, PSZI-
CHIÁTRIÁT, PIACOT, PARKOT 
ÉS PARKOLÓKAT ÉPÍTTETETT 
A HELYIEKNEK, ÉS JÖVŐRE 
IS NAGY LÉPÉSEK VÁRHA-
TÓK A VÁROS ÉLETÉBEN. AZ 
EREDMÉNYEKET DUNAKESZI 
POLGÁRMESTERÉVEL, DIÓSSI 
CSABÁVAL VETTÜK SORRA.

Sikeres évet zár Dunakeszi, 
számos fejlesztéssel gazdagodott a város
2020-ban is számos átadó és 
esemény zajlott a városban, 
a járvány ellenére is gőzerő-
vel dolgoztak a város vezetői, 
hogy a vállalt fejlesztéseket tel-
jesítsék. A napokban adták át az 
új P+R parkolót a Dunakeszi-
Gyártelep MÁV-állomáson, 
ahol 33 autónak és 20 kerék-
párnak biztosítottak férőhelyet. 
A beruházás a Magyar Állam-
vasutak Zrt.-vel közösen való-
sult meg a 2019-ben elindult 
„50 megújuló állomás” kar-
bantartási program keretében. 
A városüzemeltetési osztálytól 
megtudtuk, ezzel a fejlesztéssel 
együtt Dunakeszin, a vasútállo-
mások környékén 6 P+R parko-
ló szolgálja ki az ingázókat ösz-
szesen 398 férőhellyel.

A P+R parkoló átadója előtt 
alig egy héttel pedig átenged-
ték a forgalomnak a frissen fel-

újított Határ út Fóti út és a Tol-
di utca között szakaszát, ahol az 
útépítési munkálatokkal együtt 
biztonságos, kétsávos kerékpár-
út is épült. Ezzel tovább bővült 
a városi nagy kerékpáros körút.

Nagy volumenű sportfejlesz-
tés végére tettek pontot nem-
régiben. A 2019-es alapkőleté-
tel után november végén meg-
történt a műszaki átadása a Ké-
zilabda Sportcsarnoknak. A 
tavaszra tervezett átadó után 
a VSD sportolói egy korsze-
rű, színvonalas létesítmény-
ben folytathatják az edzéseket, 
meccseket. A sportcsarnokhoz 
tartozik egy háromszintes épü-
letrész irodákkal, tárgyalókkal, 
öltözőkkel, raktárral és kondi-
teremmel. Utóbbi a téli trénin-
gezést könnyíti meg az egyesü-
leti tagok számára. Az energeti-
kailag modern épületben nap-

elem működteti a hőszivattyús 
rendszert, amely télen a fűté-
sért, nyáron a hűtésért felel.

Jó hír a sportolóknak, a vá-
ros aktív tagjainak, hogy a Ma-
gyarság Sporttelepen tavasszal 
átadják a modern, több funkci-
ós sportcsarnokot. 

Szintén sportfejlesztés a nyár 
elejére elkészült Kőrösi park a 
lakótelep szívében. „A kialakí-
tásnál figyelembe vettük, hogy 
a környéken élőknek megfelelő 
mozgási lehetőséget biztosítson. 
Így építettünk benne KRESZ-
parkot a gyermekeknek, ját-
szóteret a legkisebbeknek, 250 
méteres rekortán futókört, va-
lamint teqball és asztalitenisz 
asztalt a sportolni vágyóknak” 
– idézte fel Dióssi Csaba.

„A legfrissebb eredményeink 
közé tartozik a szokásos éves 
beszámoló is, amely idén 10 év 

100 emlék címmel jelent meg. 
Ahogy tőlem már megszokhat-
ták, fontosnak érzem, hogy év-
ről-évre beszámoljak a megva-
lósult célkitűzéseinkről. A „10 
év 100 emlék” kiadványban 
igyekeztünk összegyűjteni az el-
múlt 10 évi Önökkel közös tör-
ténelmünket. Ez az évtized az 
összefogás jegyében telt, és a kö-
zös munkának számos eredmé-
nye született a város szempont-
jából, amelyeket együtt elevenít-
jük fel a kiadványban” – mondta 
lapunknak Dióssi Csaba, Duna-
keszi polgármestere. Az albu-
mot a múlt héten kezdték ter-
jeszteni, karácsonyig mindenki 
postaládájába eljut.

A szeptember több meglepe-
tést is tartogatott, rögtön a tan-
év első napján adták át ünnepé-
lyes keretek között az új, 120 fé-
rőhelyes Aranyalma Tagovódát 

Megújult a Határ, új kerékpárút épült
Átadásra került a Duna-parti 
Nyíltvizi edzőközpont

A megújult Kőrösi parkban KRESZ- és sportpálya, játszótér, 
növényekkel övezett pihehőhely biztosítja a kikapcsolódást
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Alagon. A város lakossága ro-
hamos tempóban növekszik 
mind a beköltözőkkel, mind az 
ide született gyermekekkel. Az 
Aranyalma Tagóvoda megnyi-
tásával már minden dunakeszi 
gyermek óvodai helye biztosí-
tott. Az önkormányzati fenntar-
tású óvodákban ezzel összesen 
1489-re nőtt a férőhelyek száma.

Nem kellett sokat várni, az 
intézmény megnyitása után a 
Nyíltvízi Edzőközpont átadó-
ja következett. Ez a hiánypót-
ló létesítmény a Duna-parton, 
a mintegy negyven éve műkö-
dő gyermektábor helyén épült, 
ahol a fejlesztéssel nemcsak 
a gyermektábor körülményei 
újultak meg, de egy új közössé-
gi térrel is gazdagodott város. A 
több mint 50 fő elszállásolására 
alkalmas komplexum edzőtá-
borok, iskolai, családi vagy vál-
lalati rendezvények lebonyolítá-
sát teszi lehetővé.

Sűrűre sikerült a szeptem-
ber, a Dunakeszi Kispiac hely-
színének teljes körű kialakítá-
sára is nagy szüksége volt már a 
városnak. A térkőburkolat mel-
lett negyven szabadtéri, mo-
bil árnyékolókkal ellátott rögzí-
tett elárusító asztal, mozgóbol-
ti árusításra alkalmas helyek, 
tároló- és szaniter konténerek, 
központi pódium segíti az áru-
sok kitelepülését a korábbi fü-
ves terület helyett. A kényelme-
sebb megközelíthetőségért aka-
dálymentesített járófelülete-
ket és parkolóhelyeket, víz- és 
áramvételi lehetőséget is kiala-
kítottak, valamint megoldották 
a szennyvízelvezetést. „A Kis-
piac fejlesztése itt még nem ért 
véget, a tervek szerint tavasz-
szal megkezdődnek a terület te-
reprendezési munkálatai, hogy 

még alkalmasabbá tegyük ezt 
a részt a gépjárművel ide láto-
gatók számára. A bővítésen is 
dolgozunk már, ugyanis egy-
re több az árus és a vásárló is. 
Ha ilyen tempóban nő a Kispiac 
népszerűsége, hamar kinövik a 
területet” – avatott be a részle-
tekbe a polgármester.

Szeptember utolsó napján pe-
dig ünnepelt a város, szeptem-
ber 30. volt ugyanis az önkor-
mányzatiság 30. évfordulója. 
Ennek alkalmából gálát rendez-
tek, ahol a díszpolgári kitüntetés 
mellett a helyi önkormányzat 
elmúlt harminc évében vezető 
szerepet vállaltakat is díjazták. 
De ezen az eseményen adták át 
többek között az év pedagógu-
sa, az év óvódapedagógusa dí-
jat, a sportért, a közművelődé-
sért, az egészségügyért, közbiz-
tonságért járó elismerést.

A járvány Dunakeszit sem 
kerülte el, de a közösség ösz-
szefogott, hogy ott segítsenek, 
ahol szükséges. Kiemelt szere-
pet játszott az ország márciusi 
leállásában a 2019 novemberé-
ben alakult Gondoskodunk az 
idősekről tanácsnokság. Csoma 
Attila önkormányzati képviselő 
vezetésével és szervezésével se-
gítették és óvták a 65 év felettiek 
életét, egészségét, és részt vettek 
a mindennapi szükségleteik el-
látásában, így a bevásárlások-
ban és a gyógyszerek beszerzé-
sében is. A Gondoskodunk az 
idősekről tanácsnokság mun-
kájának nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a helyi önkormány-
zat „Idősbarát Önkormányzat 
Díj” elismerést kapott Novák 
Katalin családokért felelős tár-
ca nélküli minisztertől és Pintér 
Sándor belügyminisztertől.

Az egészségügyi infrastruk-

túra is tovább fejlődött. Kiala-
kították a Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézet mögött a két-
szintes pszichiátriát, a szakren-
delőben pedig jelenleg a belső 
megújulás zajlik. A pszichiátria 
földszintjén négy rendelő, 1 nő-
vérszoba, 1 asszisztencia, a köz-
ponti váró és a hozzá tartozó 
mosdók, takarítószertár, vala-
mint hulladéktároló kapott he-
lyet. Az első emeleten 2 csoport-
szobát, 1 irodát, 1 teakonyhát, 1 
dolgozói öltözőt és még egy köz-
ponti várót alakítottak ki a hoz-
zá tartozó szociális helyiségek-
kel. A 2. emeleten csak a gépé-
szeti helyiség és egy takarítószer 
tároló található. A pszichiátriai 
ellátás tényleges indulása 2021. 
első felére várható, mert jelen-
leg a szakrendelő felújítási mun-
kálatai miatt a főépületből átköl-
töztek rendelések.

Hamarosan pedig megnyit-
hat a nagyközönség előtt a fel-
újított Dunakeszi-Nagyállomás 
épületében helyet kapó Duna-
keszi Kormányablak. Véget ér-
tek a külső és belső munkála-
tok, jelenleg az ügyfélszolgálat 
berendezése zajlik, majd az in-
formatikai eszközök telepítése 
következik. Mint a kivitelező-

től megtudtuk, várhatóan feb-
ruárban már fogadhat ügyfele-
ket a kormányablak. Az állomás 
szomszédságában pedig javában 
folynak a Kormányhivatal építé-
si munkálatai, amelyet két éven 
belül szintén átadunk. 2021 első 
felében pedig az Eurovelo 6-os 
Dunakeszit a fővárossal össze-
kötő szakaszának átadója várha-
tó. Míg augusztusra teljesen ki-
épülhet a tóvárosi csapadékvíz-
elvezető csatorna, amely végre 
véget vet a nagy esőzések okoz-
ta kellemetlenségeknek.

„Egész évben a két új középis-
kola előkészítésén dolgoztunk, 
menetrendszerűen el is készül-
tek az engedélyes és a kiviteli 
tervek. Várom az év elejét, hogy 
a kezünkbe kaphassuk az épí-
tési engedélyt, majd induljon a 
feltételes közbeszerzési eljárás, 
és jöjjön a végső döntés az is-
kolák építéséről. Ugyanezek az 
egyeztetések zajlottak a Művé-
szetek Háza projektünkkel kap-
csolatban is, melyet még ebben 
az önkormányzati ciklusban  
szeretnénk megnyitni a nagy-
közönség előtt” – zárta beszél-
getésünket a polgármester.

Szeredi Helga
Fotó: sunnyphoto.hu

Elkészült a pszichiátria kétemeletes épülete

Az önkormányzatiság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett 
városi gálán köszöntötték a helyi önkormányzat elmúlt harminc évében vezetőszerepet vállaltakat. 

Az ünnepségén a díszpolgári cím mellett egyéb városi kitüntetéseket is átadtak.
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az év vége felé közeledve a tel-
jesség igénye nélkül szeretném 
összefoglalni a 2020-as eszten-
dő legfontosabb, körzetünket 
érintő eseményeit, fejlesztéseit. 

• Az év folyamán több közös-
ségi akciónk is volt: március 11. 
cserjetelepítés a Duna-parton; 
július 14. parlagfű szedés a Kis-
erdő utcai parkolóban; augusz-
tus 30. vihar utáni romeltakarí-
tás a Katonadombon; szeptem-
ber 12. zöldhulladék-gyűjtés a 
Duna-parton; szeptember 22. 
a Malomárok játszótér megtisz-
títása; november 13. cserjeülte-
tés a Duna-parton

• Megépítésre került a 120 fé-
rőhelyes parkoló a Kiserdő ut-
cában

• Az „1000 fát ültetünk” prog-
ram keretében 105 facsemete 
került elültetésre a Duna-part-
ra, 70 a Fő út mellé, 40 a Kiserdő 
utcai parkolóba és további 50 a 
körzet egyéb területeire

• Nyílvízi Evezős Központ 
épült a Duna soron

• Nyert a pályázatunk a Kiser-
dő utca felújítására

• Folyamatosan haladt a Vá-
rosi Tornacsarnok építése a Ma-
gyarság Sporttelepen, a külső 
munkálatok lényegében befe-
jeződtek

• Tavasszal megkezdődött 
és azóta is ütemezetten halad 
az Eurovelo 6 kerékpárút Du-
nakeszi-Budapest szakaszának 
az építése, amelyen már végig 
aszfaltborítás van

• Megtörtént az útstabilizálás 
az Uszály utcában és a Rózsa-
kert közben

• Pollersor létesült a járda vé-
delmére a Kiscsurgó utcában

• Közlekedésbiztonsági tük-
röt telepítettünk a Magyarság 
pálya bejáratához és decem-
berben a Liget - Kisfaludy és a 
Liget - Stromfeld utca kereszte-
ződésébe

• Két új trambulinnal gazda-
godott a katonadombi játszó-
tér

• Új játszótér épült a Malom-
árok lakóparkba

• Vízelnyelő rács létesült a Kis-
faludy utca - Rév út sarkán

• Kátyúzások az Alsógödi, 
Diófa, Eper, Kagyló, Kiserdő, 
Kiss Ernő, Kisfaludy, Munkás, Pi-
henő, Pozsonyi és Stromfeld ut-
cákban, valamint szorgalmaz-
tuk és elősegítettük a Malom-
árok magánútjainak a javítását

• Az augusztus 29-ei vihar 
után sok háztartásnak segítet-
tünk a nagy mennyiségű zöld-
hulladék elszállításában

• Szorgalmaztuk és elősegí-

tettük, hogy a Tesco áruház jár-
dát építsen az Alsógödi utcából 
az áruház parkolójába.

Nehéz, de dolgos év áll mö-
göttünk, sok előre nem látott 
nehézség és akadály állt az 
utunkba, de ahogy ez a felso-
rolás is mutatja, nem volt ered-
mény nélküli a munkánk. Kö-
szönöm mindenkinek a mun-
káját, tanácsát, véleményét, aki 
a fenti eredmények elérésében 
közreműködött. Külön köszö-
nöm segítő csapatom fáradha-
tatlan munkáját.

Végezetül engedjék meg, 
hogy a körzet minden kedves 
lakójának áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket és egészség-
ben, sikerekben gazdag boldog 
újesztendőt kívánjak!

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

December 10-én 290 darab facse-
mete érkezett Dunakeszire, a ker-
tészek meg is kezdték az ültetése-
ket városszerte. Akik az idei fásí-
tási programban igényeltek fákat, 
márciusig meg is kapják. A város-
üzemeltetési osztály munkatár-
sai sorra minden igénylővel fel-
veszik a kapcsolatot, egyeztetnek 
az ültetés időpontjáról és a to-
vábbi lakossági kötelességről, te-
endőkről. A Botond utcában már 
nagyon várják a fákat, márciu-
sig itt is elültetik őket. Tóth Eszter,  
Dunakeszi főkertésze közvetlenül 
is fogad megkereséseket, a konk-
rét fákról ő tud leghamarabb tá-
jékoztatást adni. Az idei fásítási 
programban egyébként 600 da-
rab fa- és 570 darab cserje igény-
lés érkezett. Még két kamionnyi 
faszállítmányt várnak a követke-
ző hetekben. A faigénylés pedig 
folyamatos, bármikor be lehet 

jelenteni a www.dunakeszi.hu/
ugyintezes_faigenyles interne-
tes oldalon, vagy személyesen az 
ügyfélszolgálaton. És itt is szeret-
ném továbbítani Tóth Eszter fel-
hívását, miszerint segítünk azok-
nak a lakosoknak, akik földlabdás 
fenyőt vásárolnak karácsonyra és 
nincs hova kiültetniük, a város-
ban keresünk neki helyet. Egy la-
kossági felajánlás már érkezett is, 
ez az ezüstfenyő a Kazinczy utca 
környékére kerül karácsony után.

A Károlyi utcából is megkere-
sett bennünket egy idős hölgy 
azzal a problémával, hogy egy 
diófa beleért a villanyvezetékbe. 
Jeleztük a problémát a főkertész-
nek, aki a csapatával már el is há-
rította a bajt. A Magyar utcából 
érkezett közvilágítási ügyben pe-
dig azonnal bejelentést tettünk 
az Eurovill Kft.-nél, hogy mint il-
letékes szolgáltató, végezze el a 

szükséges munkálatokat. Szeret-
ném felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az okostelefonra és tabletre 
letölthető Dunakeszi App elneve-
zésű applikáción keresztül min-
denféle közterületet érintő prob-
lémát be tudnak jelenteni hoz-
zánk, akár fényképpel és pontos 
koordinátával is. 

Volt meghibásodás a Rákóczi 
köz megvilágításával kapcsolato-
san is. Ezt az utcát a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. telephelyé-
nek lámpái világítják meg, a beje-
lentés szerint, mindkettő kiégett. 
A megkeresésünk után azonnal je-
lentettük a problémát a DMRV il-
letékes osztályán, ahonnan a kar-
bantartók segítségével részben 
már meg is oldották a problémát.

De hogy ne csak problémák el-
hárításáról számoljak be, a körze-
tünkben újabb 3 gyermek születé-
séről kaptunk örömhírt. Ezúton kö-
szöntöm Lizit, Zalánt és Lucát. Sok 
boldogságot és jó egészséget kívá-
nok a családnak, szívből gratulálok.

Köszönöm az egész éves támo-
gatásukat és közreműködő segít-

ségüket, hogy Dunakeszi évről-
évre épül, szépül. Áldott, békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünne-
peket és egészségében, sikerek-
ben gazdag boldog új évet kívá-
nok mindannyiuknak. 

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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Tisztelt Lakótársaim!

Megérkezett a nyomdából a 10 év 
100 emlék kiadvány, karácsonyig 
mindenki postaládájába 
eljuttatjuk, többen talán már meg 
is kapták. Köszönjük a támogató 
hozzájárulásukat az emlékek, 
fotók beküldésével, hogy az album 
lapozgatásával együtt eleveníthetjük 
fel, mik történtek városunkban 
2010 óta. Az emlékek többsége a 
Casalgrande téri nagy kivetítőn 
is megtekinthető a kiadványból 
készített adventi videó részeként.

Sajnos a járványhelyzet 
megnehezítette az idei karácsonyi 
előkészületeket, de több önkétes 
segítségével már megkezdtük a 65 
év felettiek karácsonyi csomagjainak 
kihordását. Ha valaki eddig nem 
értesült a lehetőségről, még mindig 
lehet jelentkezni a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatán, ahol 
2021. január 4-től át is vehető az 
ajándékcsomag.

Palancsa Eszter, a Lollipop 
zenebölcsi kezdeményezésére, 
hagyományteremtő céllal december 
1-jén elindult a Tóvárosban és a 
Toldi-Dombliget lakóparkban az élő 
adventi kalendárium, így december 
24-ig estéről-estére új ablakokat 
kereshetnek a környéken sétálók. 
A felfedezőket a Lollipop Facebook 
oldalán minden reggel új találós 
kérdés, vers igazítja útba. Kellemes 
keresgélést kívánok hozzá.

Naponta örömmel tapasztalom, 
hogy sokan használják a Széchenyi 
utcai orvosi rendelő mellé telepített 
ATM-automatát, így bizonyítjuk, 
hogy valóban nagy szükségünk 
volt rá.

Mindannyiuknak nagyon boldog 
karácsonyt és egészségben gazdag 
boldog új évet kívánok! Jövőre 
folytatjuk a közös munkát.

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

 Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. válaszókerület képviselője
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- Hunyadi utca 41. sarokingat-
lan előtti csatorna fedlap zajcsil-
lapító cseréjét a kivitelező elvé-
gezte.

- A Zápolya és a Klapka utca ta-
lálkozásában lévő terület rende-
zését, takarítását a közüzemisek 
12.02-én elvégezték. Köszönet 
Glassza Gábor műszaki vezető-
nek és a Közüzemi Kft. munka-
társainak.

- A Zápolya utca végén a Vá-
rakozni Tilos KRESZ táblák a Hu-
nyadi utcai találkozás előtt kihe-
lyezésre kerültek, de a Megáll-
ni Tilos táblák valamilyen oknál 
fogva feledésbe merültek, me-
lyet előzőleg a Bizottság egy-
öntetűen megszavazott. Saj-
nos a jelenlegi állapot tovább-
ra is problémát okoz, nem nyújt 

megoldást a biztonságos köz-
lekedésben. Több körzeti lakó, 
megjegyzem Dunakeszi más te-
rületén, másik körzetében élők 
is hozzám fordultak ez ügyben, 
akik nap mint nap a Zápolya ut-
cán haladnak. A Klapka utca irá-
nyából érkező járműveknek 
ugyanúgy kerülni kell a parko-
ló autókat, mivel a szemből jövő 
autók megállásra kényszerítik 
őket. Az előzőket a hó eleji be-
adványban is megjegyeztem, 
egyben a hiányzó KRESZ táblák 
kihelyezésének időpontja felől 
érdeklődtem. A balesetveszély 
elkerülése érdekében egy hét-
tel később újabb kérelmet nyúj-
tottam be. 

- A főkertész asszony érdek-
lődésemre tájékoztatott, hogy 
a négy címen kért gallyazási 
munkálatokat megrendelte a 
vállalkozótól. A jövőben változ-
ni fog a rendszer, rendelet fog-
ja szabályozni a gallyazási mun-
kálatok kérelmét. Az új rendelet 
megfogalmazása a magánhá-

zak előtt álló, illetve a magán-
telkekről kinyúló fák gallyazá-
sának elvégzése érdekében ke-
rül megalkotásra 

- A Hunyadi utca 5. előtt be-
szakadt járda helyreállítása 
megtörtént.

- Újabb kátyú bejelentése 
mellett – József utca 27. – a már 
jelzett kátyúk helyreállításának 
időpontja miatt az osztály illeté-
keséhez fordultam. Várhatóan a 
hó végéig a kátyúzási munkála-
tokat elvégzi a Penta Kft.

- Hó közepén a Mányoki Ádám 
téri zebrára való figyelemfelhí-
vás érdekében fényvisszaverős 
tábla kihelyezésére emlékeztet-
tem az illetékest, melyet még az 
idei esztendőre ígértek. A tábla 
kihelyezését a Városüzemelteté-
si Osztály üi.-je még augusztus 
során megrendelte.

- Sokadik kérésem a Sződi ut-
cában hiányzó utca névtáblák 
kihelyezése végett, mely szin-
tén 2020-as évre lett megígérve.

- A Krúdy Gyula utca 22. és a 

Királyhágó utca 20. előtt a galy-
lyazást elvégezték, míg a Klapka 
utca elején – zsákutca – a vállal-
kozóval együtt helyszíneltünk. 
A szemle eredménye nem teszi 
lehetővé az idei esztendőben a 
kért gallyazást. 

Közvilágítási problémák nov-
ember-december hónapban:  
1. Hárs köz 3., 2. Alkotmány 
utca 35., 3. Szabadság és dr. Ke-
mény Ferenc sarok, 4. Batthyá-
ny E. utca 6., 5. Bocskai utca 15., 
6. Klapka és Vasvári Pál sarok-
tól a 2. villanyoszlop, 7. Rákóczi 
és Bajtárs sarok, 8-9., Hunyadi 
utca 2. és 20. előtt, 10. Hunya-
di és Esze T. sarok 

Végül engedjék meg, hogy 
minden Kedves Dunakeszi La-
kosnak Békés, Boldog Ünne-
peket, egyben Egészségben és 
Örömökben Gazdag Új Eszten-
dőt kívánjak! Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

Az év utolsó hónapjában történtekről



körzeti képvi  selőink jelentik

Elérkeztünk az év utolsó hónap-
jához. Tavaly ilyenkor nem ezt 
vártuk, de tudom, hogy most 
már egy erősebb közösséggel 
vágunk neki az új évnek. Duna-
keszi megmutatta, hogy a baj-
ban számíthatunk egymásra, a 
városra. 

Csendes volt ez a hónap a kör-
zetünkben. Megérkeztek azok 
a fák, amiket a lakók igényel-
tek a házaik elé, mindenkihez 
eljuttattjuk. A Határ út rekonst-
rukciója elkészült. A DMRV elvé-
gezte a közmű cserét, új burko-
latot kapott az úttest. Elkészült 
a kerékpárút. Már csak a hazák 

előtti közterületen fogják az ott 
lakóknak kialakítani a parkoló 
helyeket. A napokban Budapest 
mellett történt egy baleset, ahol 
a póráz nélkül sétáltatott kutyák 
megtámadtak egy lovast a me-
zőn. Nagyon sokan sétáltatják 
a kutyáikat a Repülőtéren, illet-
ve a körülötte lévő mezőn. A re-
pülőtér területén, ami veszélyes 
üzem, üzemi terület, tilos. Eze-
ket táblával is jelzik mindenki 
számára. A fel- és leszálló gépe-
ket veszélyeztetik. A mező pedig 
kapcsolódik a lóverseny pályá-
hoz. Ott a kutyákat csak pórazon 
lehet sétáltatni. 

Elkészült, és minden posta-
ládába személyesen vittem ki 
a város legjobb kiadványát. 
10év/100emlék címmel össze-
foglaló az elmúlt 10 évről a vá-
ros fejlődésében. 67 oldalon 116 
helyi lakos, helyi szereplő, városi 
képviselő mondja el, mutatja be, 
hogy miért lett Dunakeszi az ott-
honunk. 

Szeretnék mindenkinek Ál-
dott Karácsonyi Ünnepeket, és 
Boldog Új Évet kívánni. Tisztelet-
tel és Szeretettel.

Bármilyen kéréssel keresse-
nek bátran az alábbi elérhető-
ségeimen: 

Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: dunakeszi.petho@

gmail.com címen, vagy a 
Facebookon a: Dunakeszi 8.vk. 
Pethő Krisztián képviselő online 
fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Minden kedves Dunakeszin 
élő lakótársamnak, kicsinek és 
nagynak, fiatalnak és már nem 
annyira fiatalnak Boldog Ka-
rácsonyi Ünnepeket kívánok! 
Őszintén bízom benne, hogy 
valóban boldogan, nyugodtan 
ünnepelhetünk családi körben, 
hogy nem fogja a járvány telje-
sen tönkre tenni legnagyobb és 
legbensőségesebb ünnepün-
ket. Más lesz ez az ünnep, mint 
amilyenek eddigi életünkben 
voltak, hiába próbáljuk kizárni a 
külvilágot, csak ott lesz velünk a 
tudat, hogy sokan kórházakban 
küzdenek életükért. Ne felejt-
sük el a szépen feldíszített kará-
csonyfa mellett, hogy az orvo-
soknak, a nővéreknek, az ápo-
lóknak még ekkor is a gyógyí-
tásról szól az életük. 

Tisztelet és köszönet nekik 
és a teljes kórházi személyzet-
nek áldozatos munkájukért! Kö-

szönet mindenkinek, akik azért 
dolgoznak erejük megfeszítésé-
vel, hogy ne a szomorúságról és 
a fájdalomról szóljanak minden-
napjaink és ünnepeink. Ők az 
igazi hősök az én szememben.

Sokaktól sokat olvashatunk 
helyzetünkről és én szerettem 
volna azt is megtudni, hogy 
mit gondol egy tinédzser nap-
jainkról. Ezért megkértem uno-
kámat, hogy írjon néhány gon-
dolatot arról, amit ő lát, amit ő 
érez. Következzen hát Kulcsár 
Kamilla:

„Hogy milyennek élem meg 
ezt a helyzetet, főleg úgy, hogy 
még csak tini vagyok? A ko-
ronavírus nem csak az én ter-
veimet húzta át és mondta ki, 
hogy mától ez meg ez tilos. Ha 
felnőtt leszek és lesznek gyere-
keim, majd elmondhatom ne-
kik, hogy „amikor ez a vírus súj-
totta az egész emberiséget, ak-
kor én jártam iskolába, de iga-
zából mégsem…”. A helyzetre 
való tekintettel korlátozásokat 
vezettek be: van olyan, amelyik 
kevésbé zavaró, néhány pedig 
egyáltalán nincs ínyünkre. Sok 
velem egyidős lánynak és fiú-
nak a legnagyobb problémája, 
hogy ritkábban láthatja a távo-

labbi családtagjait, barátait; en-
gem mindkettő nagyon rosszul 
érint. Nem mondom, hogy fél-
vállról veszem ezt a világszin-
tű problémát, de diákszem-
mel számunkra nem csak hát-
rányai vannak, például az on-
line tanórákon akár séta közben 
is részt tudunk venni és telefon-
ról simán bejelentkezhetünk az 
órákra anélkül, hogy magunk-
kal rángatnánk anyu céges lap-
topját vagy az otthoni számí-
tógépet. Az idén ballagókkal 
együtt érzek, nagyon is, mivel 
második éves gimnazista va-
gyok és ismerőseim panaszko-
dása alapján el tudom képzel-
ni, hogy min mennek keresztül 
lelkileg. Mindannyian tudjuk, 
hogy a koronavírus az időseb-
beknek ártott a legjobban, de 
tőlünk is elvett olyan élmé-
nyeket, melyek egy egész élet-
re szóltak volna. Tinédzserként 
többnyire úgy vagyunk vele, 
hogy „ó, már nemsokára vége 
lesz ennek” vagy a tipikus „én 
úgyse fogom elkapni” gondo-
lat. Az utóbbit a szülők 90%-a 
biztos, hogy tapasztalta már. Mi 
gyerekek egyszerűen nem tud-
juk ezt úgy felfogni, mint a fel-
nőttek. Nehezen éljük meg eze-

ket a napokat, nem mutatjuk 
ugyan, de sokat izgulunk a sze-
retteinkért, hogy hogy vannak, 
és mi történik velük. Azt sem 
mutatjuk ki, hogy hiányzik az is-
kola, az ottani barátok, a szemé-
lyes találkozások, a közös játék. 
Online tanórán tanáraink nem 
véletlenül kérik, hogy kapcsol-
juk be a kamerát, hiányzunk ne-
kik és nem egy betűhöz szeret-
nének beszélni. Nem tudom, 
hogy csak én vagyok-e így vele, 
de rossz érzéssel fogott el ez a 
tanévkezdés, amikor néhány 
osztály, köztük a miénk is új ta-
nárokat kapott és csak maszk-
ban láthattuk őket. A Karácsony 
is más lesz. Nem utazhatunk el a 
nagyihoz, az unokatesókhoz és 
a többiekhez, kiket régen nem 
láttunk, pedig annyira hiány-
zik, hogy átöleljük őket. Talán 
az egyetlen dolog, ami nem a 
rossz ebben a csúnya vírusban: 
most kiderül, kik azok az embe-
rek, akikre számíthatunk, akik 
mindent megtesznek, hogy ön-
zetlenül segítsenek másokon.” 
Telefonszámom: 
06 20 336 9294
email címem: 
ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
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A Dunakeszi Polgár előző lap-
száma óta alig két hét telt el, 
ezen idő alatt - az ünnepekre 
készülve - arányaiban kevesebb 
lakossági megkeresést kaptam 
a körzetből. A megkeresések 
többsége most a járványhely-
zet miatti városi segítség - be-
vásárlásban, gyógyszerkivál-
tásban önkéntesen közremű-
ködők segítségének - igénybe-
vételére, az ezzel kapcsolatos 
lehetőségekre irányult.

Másrészt sokan érdeklődtek 
a nyugdíjasok városi ajándék-
csomagjának idei évben spe-
ciális átvételi lehetőségeiről, az 
igényléses rendszerről. Sajnos 
utóbbiban én is csak a városi 
felületeken megjelenő tájékoz-
tatásra tudtam hagyatkozni és 
azokat továbbítani az érdeklő-
dők számára.

E soraim írásakor néhány perc 
van hátra az idei utolsó bizott-
sági ülés kezdetéig, ahol né-
hány további, kevesebb em-
bert érintő - és emiatt itt nem 
részletezett - ügyben fogom 
kérni a hivatal intézkedését.

A következő évre sok meg-
oldandó feladat maradt. A la-

kótelepi piac -, melyről ha ele-
gendő új információ indokol-
ja, a terjedelmi korlátok ellené-
re is egy teljes havi beszámolót 
szánok -, a kutyafuttató helyze-
te, de más ügyekben is folyta-
tom a megkezdett és megígért 
feladatok elvégzését, amely ré-
szükig az rajtam múlik. Az is-
mételt figyelmeztetéssel, ké-
réssel eddig is sok apróságot 
tudtam elérni, ezzel a mód-
szerrel tudom tovább folytatni 
munkám ellátását.

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. 

Közvetlen telefonszámom: 
06-70-379-92-11, elektroni-

kus levélcímem: zpvarga.du-
nakeszi@gmail.com vagy var-
ga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető 
vagyok a közösségi médiában, 
alábbi hivatalos oldalaimon is: 
www.facebook.com/zpvarga, 
illetve www.twitter.com/
zpvarga. Postai levelet a 2120, 
Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. 
alatti irodánkba várok.

Áldott, békés, boldog ünne-
peket és sikeres új esztendőt 
kívánok minden körzetben élő-
nek és valamennyi dunakeszi 
lakosnak.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, 
tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

December elején újabb fázisá-
hoz érkezett a csapadékvíz-el-
vezetésével kapcsolatos helyi 
problémák kezelése a körzet-
ben, elsősorban azokon a – jel-
lemzően – családi házas öveze-
tekben, ahol az ősszel megtör-
tént a szemmel láthatóan, illetve 
lakossági tapasztalatok szerint 
rossz és/vagy helytelen műsza-
ki megoldások önkormányzat 
általi feltérképezése. Az októ-
ber leginkább a meglévő szik-
kasztóárkok kimélyítésével, vala-
mint újabbak kijelölésével és lé-
tesítésével telt. Ennek oka, hogy 
nagy mennyiségű esőzéskor szá-
mos mélyponton okoz kellemet-
lenséget néhány ingatlanon be-
lül az összegyűlő esővíz, de van, 
ahol a részben emiatt kiöntő 
szennyvíz is. A képviselő-testü-
let még a nyáron alkotott rende-

letet a csapadékvíz elszikkasztá-
sával kapcsolatos önkormányza-
ti és lakossági feladatokról an-
nak érdekében, hogy az egyre 
sűrűbben jelentkező özönvíz-
szerű esőzések idején e régóta 
megoldásra váró problémát az 
eddigieknél hatékonyabb mó-
don lehessen kezelni. Az elmúlt 
évek esős időszakainak tapasz-
talatai, a korábbi és felhívásom-
ra jelzett újabb lakossági beje-
lentések, helyszíni szemlék alap-
ján jónéhány terület ismert volt 
már az önkormányzat előtt, eze-
ket előzetesen végig jártuk és 
ahol indokoltnak tűnt, oda szik-
kasztóárok került. Ezek a részek 
jellemzően nem a kritikus pon-
tok, hanem az oda áramló víz 
útja mentén – szikkasztásra al-
kalmasnak tűnő – „ártalmatlan-
nak tűnő” részek. Hiszen a cél 
ebben a fázisban az, hogy a fel-
hőszakadások idején „hömpöly-
gő” és az alacsonyabban fek-
vő ingatlanoknál gondot okozó 
víz mennyiségét menet közben 
csökkenteni lehessen.

A hónap elején az önkormány-
zat felszólítást küldött ki azon in-

gatlanok tulajdonosainak, ame-
lyeknél a korábban elvégzett 
közterületi bejárások alkalmá-
val felmerült a gyanú, hogy az in-
gatlanról direkt módon kivezetik, 
vagy egyszerűen a lejtési viszo-
nyok miatt kifolyik a csapadék-
víz a közterületre. Természete-
sen amennyiben ezen feltétele-
zés az érintett tulajdonos szerint 
hibás, akkor ezt levélben jelez-
ni szükséges a hivatal felé a vsz.
erika@dunakeszi.hu e-mail cím-
re (érdemes fotót is mellékelni 
az érintett, a felszólításban kifo-
gásolt ingatlanrészről). Ezt köve-
tően újabb, immár a tulajdonos-
sal közös helyszíni szemlére kerül 
majd sor a feltételezés ellenőrzé-
se céljából. Az ilyen esetekben a 
hivatal meghosszabbítja a határ-
időt, és ha bebizonyosodik, hogy 
helytelen volt a feltételezés, a fel-
szólítás hatályát veszti.

November végén az önkor-
mányzat és a fenntartó evangé-
likus egyház közös beruházásá-
ban megkezdődött a Kincsem 
közi idősek otthona épületének 
belső, régóta szükségszerű fel-
újítása.

A Verseny utca Posta és Kin-
csem utcák közötti szakaszán, a 
régi bírósági és ügyészségi in-
gatlan – jelenleg üresen álló – 
helyén fog megépülni a járási bí-
róság és ügyészség új épülete. A 
beruházás keretében a Kincsem 
utcában – a zöld növényzet, a 
fenyves megőrzésével – továb-
bi parkolók kialakítására kerül 
majd sor. Az önkormányzat ezen 
kormányzati beruházáshoz iga-
zodva szeretné a Vöröskereszt 
épületéhez és az ott lévő társas-
házhoz vezető egyik utat – az ott 
élőkkel korábban megbeszéltek 
szerint – megszüntetni és fák-
kal beültetni. Szintén a Kincsem 
utcai fenyveshez kapcsolódik, 
hogy a lakók részéről felmerült 
kutyafuttató iránti igényt is sze-
retnénk kielégíteni.

Valamennyi dunakeszi lakó-
társamnak áldott ünnepeket, 
egészségben és boldogságban 
gazdag 2021-es esztendőt kívá-
nok!

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

A csapadékvíz-elvezetési problémák megszüntetése 
lakosság és önkormányzat közös érdeke
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körzeti képviselőink jelentik

Békés, Szeretetteli 
Ünnepeket, 

és Boldog Új Esztendőt 
Kívánok, minden 

„Lakótelep Szívében” 
élőnek!

Seltenreich József
önkormányzati képviselő

A FENTI CÍMMEL JELENT MEG AZ A 68 OLDALAS SZÍNES KIADVÁNY, AMELYBEN TANÁROK, 
SPORTOLÓK, SZÜLŐK, FIATALOK, MŰVÉSZEK, ORVOSOK, POLITIKUSOK VALLANAK ARRÓL, 
HOGY AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN HOGYAN ÉREZTÉK MAGUKAT DUNAKESZIN, MI AZ, AMI KÖZÖS-
SÉGÉ FORMÁLTA AZ ITT ÉLŐKET, OTTHONUKKÁ A VÁROST. 

Dunakeszin a legjobb élni!

 - Ez a kiadvány egy fantasztikus 
csapatmunka eredménye, amely 
csapatnak nemcsak a polgár-
mester úr, a kollégáim, a külsős 
munkatársak és az önkénteseink 
a tagjai, hanem a Dunakeszi la-
kosok is. Dióssi Csabának fon-
tos, hogy évről-évre beszámol-
jon az ígért és elért eredmények-
ről. Idén koncepció volt, hogy ne 
termelési jelentést adjunk, ha-
nem a közösséget bevonva te-
kintsünk vissza az elmúlt 10 év 
közös munkájának gyümölcsére. 
Egy olyan színvonalas kiadványt 
álmodtunk meg, amit jó kézbe 
fogni, végig lapozni. Azt hiszem, 
a végeredmény is önmagáért be-
szél – nyilatkozta a Dunakeszi 
Polgárnak Zorátti Adrienn a ki-
advány projektvezetője.

„Nagy öröm számomra, hogy 
az elmúlt években teljesen át-
alakult és megújult Dunakeszi 
egészségügyi ellátása.” – írja el-
ismerően Dr. Szentléleki Károly, 
a váci Jávorszky Ödön Kórház 
nyugalmazott igazgatója. Du-
nakeszi díszpolgára így folytat-
ja: „Új háziorvosi körzetet alakí-
tottak ki, felújítottak minden há-
ziorvosi rendelőt és a Szakorvo-
si Rendelőintézetet, valamint a 
hosszú várakozás lerövidítése ér-
dekében minden rendelőben be-
vezettek egy modern beteghívó 
és időpont foglaló rendszert. A 
sok fejlesztés láttán Sík Sándor 
verse jut eszembe, amit talán vá-
rosunk vezetői is ismernek, hi-
szen évek óta épp ez történik Du-
nakeszin:

Tégy minden jót, amit megte-
hetsz, / ott ahol vagy, úgy, ahogy 
teheted. / Akkorát, amekkorát te-
hetsz, de mindig szüntelen / ez le-
gyen a programod!”

- Büszke vagyok, hogy Du-
nakeszin élek, megtisztelő szá-
momra, hogy ezt a várost vezet-
hetem. Köszönöm Önöknek az 
elmúlt 10 évet. A jubileum alkal-
mából sok-sok dunakeszi polgár 
személyes emléke is helyt kapott 
ebben az albumban. 

- Ha kezébe veszi ezt a rend-
hagyó polgármesteri beszámo-
lót, biztosan megtalálja a vála-
szokat arra, hogy miért szeretjük 
mi annyira Dunakeszit, mitől 
otthonunk ez a város – olvasha-
tó Dióssi Csaba polgármester kö-
szöntőjében. (Vetési)

Tisztelt Lakótársaim!
Mivel a Gyártelepnél található ko-
rábban épült P+R parkolót tel-
jes kihasználtsággal veszik igény-
be a helyiek, így az Önök igényeit 
szem előtt tartva igyekeztünk bő-
víteni a parkolási lehetőséget. En-
nek megfelelően a tervezett üte-
mezés szerint elkészült a gyárte-
lepi új P+R parkoló a Béke utca 
- Könyves Kálmán utca találkozá-
sánál. A beruházás átadó ünnep-
ségére december 11-én került sor. 
A beruházás a MÁV Zrt-vel együtt-
működésben valósult meg. A pro-
jekt során 33 parkolóhely és 20 
kerékpár elhelyezésre alkalmas 
tárolókat is kialakítottunk.

SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK fel-
újítása és bővítése. A Szakorvo-
si Rendelőintézet mellett az elké-
szült pszichiátria épületébe ideig-
lenesen kiköltöztetett szakrende-
lések helyén már folynak a belső 
terek felújításai. Már vannak olyan 

területek a fő épületben, me-
lyek elkészültek. Az építkezés so-
rán folyamatosan változik a par-
koló területek kijelölése. Az ezzel 
járó kellemetlenségeket a beru-
házó igyekszik minimalizálni. Az 
oda érkezőktől türelmet és meg-
értést kérünk.

Gimnázium energetikai felújí-
tása
Megkezdődött a Gimnázium fel-
újítása, melynek keretében az 
épület homlokzatának külső szi-
getelésére, külső nyílászárók cse-
réjére, a lapostető és a tetőzet cse-
réjére, valamint fűtési rendszer 
felújítására kerül sor. A beruházás 
során a felújított tetőre napele-
mes rendszert is telepítenek. Az 
első ütemben a sportcsarnok fel-
újítására kerül sor.

Advent
Sajnos a járványhelyzet miatt el-
maradnak az adventi programok. 
Azonban rendhagyó módon, szűk 

körben minden hétvégén meg-
gyújtjuk a városi adventi koszorú 
1-1 gyertyáját a Casalgrande té-
ren. Idén is elindítottuk a Karácso-
nyi adománydoboz akciónkat. Ké-
rem, csatlakozzanak hozzá minél 
többen, most különösen fontos, 
hogy figyeljünk egymásra! 

Faültetés
A faültetések az időjárástól füg-
gően folyamatosan zajlanak. Arra 
kérem Önöket, hogy jelezzék szá-
momra faültetési igényüket. A fa-
ültetéssel kapcsolatban most is 
arra buzdítom Önöket, hogy te-
gyük szebbé környezetünket egy-
egy fa ültetésével. Az ültetést az 
Önkormányzat által megbízott 
szakemberek végzik el. Az Önök 
feladata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, melyre ezúton is ké-
rem Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra:

Email: joszabo61@gmail.com

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy ke-

ressék fel oldalamat a Facebookon 
is, ahol folyamatos, naprakész in-
formációkkal igyekszem szolgálni 
a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo

Engedjék meg, hogy ezúton is 
kívánjak minden kedves dunake-
szi polgárnak Kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog, sikerek-
ben gazdag újesztendőt!

 
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

Új parkoló épült gyártelepen
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HAZÁNKBAN A HÁROM JÁRÁS ISKOLÁIT IRÁNYÍTÓ DUNAKESZI TANKERÜLET KÖZPONTHOZ TARTOZÓ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEKBEN TANUL A LEGTÖBB DIÁK, AKIK KÖZÜL ÖTEZREN DUNAKESZIN JÁRNAK ISKOLÁBA. A KORONA-
VÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI EREDMÉNYES VÉDEKEZÉS A TANTESTÜLETEKTŐL ÉS A DIÁKOKTÓL EDDIG SOHA NEM TA-
PASZTALT HELYTÁLLÁST KÖVETEL EGYARÁNT, AMI MEGMUTATKOZIK - TÖBBEK KÖZÖTT – A MINDENNAPI TANÍTÁS 
ÚJ FORMÁJÁBAN IS. DUNAKESZI ÁLTALÁNOS ISKOLÁI KÖZÜL HOL KÉNYSZERÜLTEK ÁTÁLLNI A DIGITÁLIS OKTATÁS-
RA? – KÉRDEZTÜK SZABÓNÉ FORGÁCS GABRIELLÁT, A DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT IGAZGATÓJÁTÓL.

A tanulók két százaléka 
fertőződött meg a koronavírussal

- Dunakeszin, a Radnóti Miklós 
Gimnázium 9-12. évfolyamain kívül, 
amelyek a kormányrendelet értelmé-
ben november 11-től folyamatosan 
tantermen kívüli digitális munka-
rendben dolgoznak, több más iskola 
osztályában is szükséges volt átme-
neti időszakokra rendkívüli szünetet 
vagy tantermen kívüli digitális tan-
rendet bevezetni. Ez minden eset-
ben az intézményvezető jelzése alap-
ján történt, aki tanulói vagy dolgozói 
fertőzöttség, illetve karantén intéz-
kedés miatt kérte egy adott osztályra 
vagy osztályokra vonatkozóan az el-
rendelést az Operatív Törzstől, illet-
ve az Oktatási Hivataltól – ilyenkor a 
jelzést követő naptól már bevezetésre 
is került a kért intézkedés, elkerülve 
az esetleges további fertőzésveszélyt. 
Eddig jellemzően egy-egy osztálynál 
volt szükség ilyen intézkedésre, majd 
november végén-december elején a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola felső tagozata, illetve a Fazekas 
Mihály Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskolában a teljes in-
tézmény állt át a tantermen kívüli di-
gitális munkarendre kb. másfél hét-
re. Ez utóbbi esetekben a hiányzások 
miatt már ésszerűbb volt a tanter-
men kívüli digitális munkarend sze-
rint folytatni a munkát. A karantén 
lejártát követően mindkét iskolában 
a normál rend szerint folytatódha-
tott az oktatás.

- Hogyan tudták segíteni a digi-
tális oktatásban résztvevő, ám esz-
közökkel nem rendelkező rászoruló 
diákokat, hogy ne maradjanak le a 
tanulásban?

- Ahogyan tavasszal, úgy ősszel 
is megkértük az intézményvezető-
ket, hogy mérjék fel, van-e olyan ta-
nuló, aki nem rendelkezik eszköz-
zel a tantermen kívüli digitális mun-
karendben való részvételhez, illetve 
ha van ilyen, akkor az iskola tud-e a 
meglevő eszközeiből biztosítani szá-
mukra. Nem kaptunk olyan visz-
szajelzést, hogy a meglévő eszköz-

állományon kívül szükség lenne to-
vábbi eszközökre. Tavasszal egyéb-
ként volt olyan eszközadományozás, 
amelynek a szétosztásában iskoláink 
is részt vettek, ennek köszönhetően 
több rászoruló család is hozzájutott 
laptopokhoz.

- Milyen volt a koronavírussal 
fertőzött diákok aránya?

- A Tankerületi Központ fenntar-
tásában lévő helyi intézmények közel 
5000 tanulójának összesen 2%-áról 
derült ki - a december 16-i adatok 
szerint - a koronavírus-fertőzésben 
való érintettség a rendelkezésünkre 
álló információk szerint, de a napra-
kész hivatalos járványügyi adatokat 
a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont gyűjti és kezeli.

- A város pedagógusai közül há-
nyan vettek részt a központilag 
szervezett tesztelésen? Hány peda-
gógus koronavírus tesztje lett po-
zitív?

- A mi információink alapján a 
tesztelésben az első héten az  579 
dolgozó 67%-a, a második héten már 
csaknem 74%-a vett részt, közülük 
összesen kilenc fő eredménye lett 
pozitív, ami dolgozók 6,4%-a.

- Hogyan tudják a tantestületek 
megoldani a rájuk nehezedő rend-
kívüli helyzetet? Milyen hatással 
van a pedagógusok oktató, nevelő 
tevékenységére?

- A Tankerületi Központhoz ér-
kező visszajelzések alapján a peda-
gógusok elhivatottan és felkészül-
ten végzik a feladatukat, és igyekez-
nek mindent megtenni, hogy a ta-
nulók számára a rendelkezésre álló 
eszközökkel biztosítsák az oktatás-
ban való részvételt. Mindeneset-
re mindannyian érzékeljük, hogy 
nagy kihívást jelent ebben az idő-
szakban a feladatok megszervezése, 
az állandó készenlét, a helyettesíté-
sek megszervezése, az óvintézkedé-
sek betartása és betartatása. Rend-
kívül fontosnak tartom ebben a fe-
szültebb helyzetben, hogy még erő-
sebb és gördülékenyebb legyen a 
kommunikáció a pedagógusok és a 
szülők között, mivel a személyes ta-
lálkozásokra nincs hagyományos 
formában lehetőség. Az oktató-ne-
velő munkát is nagyban segíthet-
jük, illetve a pedagógusokra nehe-
zedő nyomást tudjuk enyhíteni, ha 
szülőként, kívülállóként azt keres-
sük, miben lehetünk a segítségükre.

Vetési Imre

Képünk internetes 
illusztráció



16 Dunakeszi Polgár

TOVÁBB GYARAPODOTT VÁROS-
UNKBAN A GÉPJÁRMŰ PARKOLÓK 
ÉS KERÉKPÁRTÁROLÓK SZÁMA. 
DECEMBER 11-ÉN SAJTÓTÁJÉKOZ-
TATÓ KERETÉBEN ÁTADTÁK A 33 ÚJ 
PARKOLÓHELYET ÉS A 2X5 KERÉK-
PÁRTÁMASZT, AZAZ 20 ÚJ KERÉK-
PÁRTÁROLÓT, TAXI ÁLLOMÁSSAL 
KIBŐVÜLVE A BÉKE UTCA KÖNY-
VES KÁLMÁN UTCA TALÁLKOZÁ-
SÁNÁL, A DUNAKESZI-GYÁRTELEP 
VASÚTÁLLOMÁS KÖZELÉBEN. AZ 
ÁTADÁST KÖVETŐEN A P+R VALA-
MINT B+R PARKOLÓKAT A VÁROSI 
KÖZÖNSÉG BIRTOKBA VEHETTE.

 Gyártelepen
–  Olyan együttműködésről tu-
dunk számot adni, amely a vas-
út vállalat és Dunakeszi Ön-
kormányzatával közösen va-
lósult meg. Naponta mintegy 
száz vonat közlekedik ezen a 
vonalon és már eddig is ko-
moly fejlesztéseket tudtunk 
megvalósítani. Az elmúlt évek-
ben már korszerű motorvona-
tokat lehetet látni, és pár hó-
napja üzembe tudtuk helyezni 
az emeletes KISS motorvonat-
jainkat – mondta dr. Homolya 
Róbert, a MÁV elnök-vezér-
igazgatója. 

–  Az utazóközönség kiszol-
gálását segíti a most átadott 
új parkoló is, amelyet közö-
sen alakítottunk ki az Önkor-
mányzattal. Nagyobbrészt a 
város, kisebb részt a MÁV fi-
nanszírozásával valósult meg 
a beruházás. Az elővárosi vas-
útvonalakon szükséges, hogy 
minél több hasonló kezdemé-
nyezést tudjunk végrehajtani 
az önkormányzatokkal. Mi eb-
ben nagyon eltökéltek vagyunk 
– tette hozzá. 

Dr. Homolya Róbert bejelen-
tette: - 2019-ben kezdtük el az 
„50 megújuló állomás” elneve-
zésű programot. Terveink sze-
rint 2023-al bezárólag három-
ezer hasonló parkolót szeret-
nénk az elővárosi vonalakon 
létrehozni. Az S70-es vonalon 
ötven kerékpártárolót adtunk 
át az idén, és a további években 
csaknem háromszáz parkolót 
szeretnénk még kialakítani. 

– A térségben egyik legfon-
tosabb célunk – amellett, hogy 
az ország legdinamikusabban 
fejlődő térségéről beszélünk – 

hogy az itt élő emberek élet-
körülményei, életminőségük a 
lehető legjobb legyen – fogal-
mazott Tuzson Bence, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati államtitkára. 

– E tekintetben az egyik leg-
fontosabb cél, hogy a közlekedés 
fejlesztése minél jobb színvona-
lon valósuljon meg. Az M2-es 
út megépülésével meggyorsult 
a közlekedés, Dunakeszin bezá-
rult a körgyűrű az autópályára 
való kétoldalú feljutással. A vas-
útfejlesztésben is komoly válto-
zások történtek – hangoztatta 
a térség országgyűlési képvise-

lője, aki kiemelte, hogy immár 
hat emeletes motorvonat szol-
gálja az eddiginél komfortosabb 
utazást. - Emellett zajlik a vasúti 

infrastruktúra fejlesztése is, és 
ehhez tartozik a mostani parko-
ló megnyitása. A vasútfejlesztés 
másik jelentős mozzanata a Du-
nakeszi Nagyállomás teljes re-
konstrukciója, kibővülve a kor-
mányablakkal, kormányhiva-
tallal – mondta Tuzson Bence.

– A hazai vasúti közlekedés 
története összefonódik Duna-
keszi történetével,  hiszen ami-
kor 1846-ban elindult az első 
vasút Pest és Vác között, Du-
nakeszin volt a megálló – kezd-
te tájékoztatóját Dióssi Csaba. 
– A MÁV még a 19. században 
úgy döntött, hogy szükséges egy 

vasúti járműjavító telepet létre-
hozni a településen. Ehhez a 
múlthoz jól kacsolódik ez a be-
ruházás is. A város és a MÁV 
döntött úgy, hogy közös forrás-
ból valósítják meg ezt a létesít-
ményt – fogalmazott a polgár-
mester. - Városunkban nagyon 
fontos a közlekedés minősége. 
A települést kettészelő vasút-
vonal szinte egy felszínen járó 
metrószerelvényhez hasonlít-
ható, hiszen mintegy húsz-hu-
szonöt perc alatt be lehet érni a 
fővárosba. Mindehhez fejleszté-
sek is szükségesek, így már ed-
dig is épültek új parkolók mind-
két állomás mellett. A MÁV-val 
közösen további fejlesztéseken 
gondolkodunk, mivel Duna-
keszi már akkora város, hogy 
szükség lenne egy külön vonat-
járatra is, amelyet a gyártelepi 
megállónál létrehozandó fordí-
tóval lehet majd megvalósítani. 
Városunk abban érdekelt, hogy 
a fejlődés töretlen legyen és a 
közösen létrehozott projekt pél-
da lehet a jövőre nézve is.

   Mint megtudtuk a beruhá-
zás teljes összege 59 090 794 Ft. 
volt, az Önkormányzat 57 %-os 
finanszírozásával. A város leg-
forgalmasabb vasútállomásán 
ezzel a beruházással már 3 P+R 
parkoló, több mint 200 autó 
számára biztosít lehetőséget a 
várakozásra. 

Katona M. István
A szerző 

és a sunnyphoto.hu 
felvétele

Új P+R parkoló   

Dióssi Csaba: a hazai vasúti közlekedés története 
összefonódik Dunakeszi történetével
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Épül a csapadékvíz  
 elvezető csatorna

ÉVEK ÓTA KESERÍTI A TOLDI LAKÓ-
PARKBAN ÉLŐ LAKOSOK EGY RÉSZÉT 
A NAGY ESŐZÉSEK SORÁN ÖSSZE-
GYŰLT CSAPADÉKVÍZ, AMELY GA-
RÁZSOKAT, LAKÁSOKAT IS ELÖNT. 
A KÉPVISELŐ TESTÜLET DÖNTÖTT 
ARRÓL, HOGY EZT AZ ÁLDATLAN 
ÁLLAPOTOT MEG KELL SZÜNTETNI.  
A KÖZEL 500 MILLIÓS BERUHÁZÁS 
GŐZERŐVEL ELKEZDŐDÖTT. A JELEN-
LEGI ÁLLAPOTRÓL KÉRDEZTÜK SIPOS 
DÁVID ALPOLGÁRMESTERT, A TÉR-
SÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJÉT 
ÉS SOMODI ISTVÁNT, A VÁROSÜZE-
MELTETÉSI OSZTÁLY VEZETŐJÉT.     

– A beruházás célja, hogy a Toldi-
Dombliget lakóparkból a csapadékvi-
zet el tudjuk vezetni – kezdte a tájékoz-
tatást Sipos Dávid.  

– A Toldi-Dombliget lakóparkban a 
Huszka Jenő utca és a Kacsóh Pong-
rác utca találkozásánál (közismert ne-
vén az „oktogonnál”) iszonyú mennyi-
ségű csapadékvíz gyűlik össze egy na-
gyobb vihar után. Az optimális meg-
oldás összekötni ezt a területet a nagy 
városi csapadékvíz főgyűjtővel a Ko-
lozsvár utcán keresztül. A másik prob-
léma pedig az, hogy a Tóvárosban 
egyes ingatlanokat olyan szinten érint 
az összegyűlt vízmennyiség, hogy pél-
dául a Kassa utcában egy-két ingatlan 
tíz centi híján a plafonig telik meg víz-
zel. Többféle módon igyekszünk ezt a 
problémát kezelni. Egyik a csapadékvíz 
gyűjtő csatorna építése, a másik pár-
huzamos projektünk, hogy vízelveze-
tő árkokat alakítunk ki ott, ahol eddig 
nem volt, vagy korábban betemették. A 
harmadik megoldásunk – amely egyes 
lakosok által kevésbé támogatott – az, 
hogy az országos jogszabályok szerint 
mindenkinek a csapadékvizet saját in-
gatlanán belül kell kezelni, nem enged-
heti ki más területére vagy az utcára és 
nem kötheti rá a szennyvízcsatorná-
ra. Utóbbit szigorúan tiltja a törvény, 
ugyanis kialakulhatnak olyan problé-
mák, hogy egyes lakóknál nagy esőben 
a zuhanyozón, mosdón vagy a mellék-
helyiségen jön vissza a szennyvíz. A cél 
nem a büntetés. Somodi osztályvezető 
úrral megnéztük ezeket a problémás 
helyeket és igyekszünk olyan megoldá-
sokat javasolni, ami a lakók számára is 
kedvező. 

– A munkavégzés ideje alatt a la-
kók eddig is konstruktívak voltak, 

megértik a munka fontosságát tudják, 
hogy a beruházás a Tóváros és a Toldi-
Dombliget lakóparkban élők helyze-
tén segít. De konstruktívak voltak ab-
ban is, hogy ahol szükséges, az utcán 
kell parkolni gépjárművükkel. A kivi-
telező cég is együttműködő, ahol lehet, 
helyreállítják az ideiglenes kocsibejáró-
kat. Ami a legfontosabb, hogy ez a nagy 
volumenű beruházás várhatóan jövő év 
augusztusában fejeződik be és remél-
hetőleg sikerül pontot tenni az áldatlan 
állapot végére.  

– Jelenleg az idei évben a Kolozsvár 
utcán vezet végig a csatorna és közel a 
Kassa utcáig fogunk eljutni – ismertet-
te a munkálatok állását  Somodi István. 

– Ezen a szakaszon ideiglenes visz-
szatömörítés zajlik tavaszig, ekkor ter-
vezzük a burkolatok teljes visszaállítá-
sát. Ennek egyszerű oka az, hogy több 
mint négy méter mély a munkagödör 
és a visszatömörödésig idő kell ahhoz, 
hogy ténylegesen be tudjon állni a terü-
let és a burkolatokat is fel lehessen rak-
ni. A műszaki tartalomról annyit, hogy 
a Tisza utcán a meglévő csatornához 
csatlakozunk, először egy 1000 mm-
es átmérővel a Kismarton utcáig, és in-
nen 800 mm-es átmérővel megyünk el 
a befejezésig. Ez a terület eléggé esővíz 
problémás, ezért nem csak a végpon-
ton, hanem a nyomvonal mentén épí-
tünk be vízelnyelő rácsokat. 

– Jövőre keresztezzük a Kossuth 
Lajos utcát, itt igyekszünk minél ki-
sebb fennakadást okozni a forgalom-
ban. Megvizsgáljuk annak a lehetősé-
gét, hogyan tudunk átsajtolni az úttest 
alatt egy nyolcszázas csövet azért, hogy 
az útburkolathoz ne kelljen hozzányúl-
ni. Ennek az elővizsgálata zajlik most. 

– A kivitelezés várhatóan a jövő év 

nyár vége felé fejeződik be. Idén az ün-
nep miatt már nem lesz munka, de gya-
korlatilag, ahogy az időjárás engedi, a 
jövő év elején folytatjuk a munkálato-
kat, nem várjuk meg a tavaszt.  Műsza-
ki szempontból jelenleg mintegy húsz 
százalékos készültségi fokon állunk. 

– A munkaterületen sajnos fák is ál-
dozatul esnek, van olyan rész, ahol 
nem tudtuk a meglévő közművek mi-
att az útba vinni a csapadék csator-
nát, ugyanis a meglévő közművektől el 
kell tartani különböző távolságokat. A 
nyolcszázas átmérőjű cső lefektetésé-
hez dúcolni is kell, így a valós munka-
gödör körülbelül ezerháromszáz mil-
liméter széles, tehát jóval nagyobb te-
rületet kell megmozgatni, mint maga a 
csőátmérő.  A fák közül – amit lehet – 
megpróbálunk közterületekre átültet-
ni, a helyüket pedig új fákkal pótoljuk 
majd. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Sipos Dávid 
alpolgármester 
és Somodi István 
osztályvezető 
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EMLÉKTÁBLÁT AVATOTT A TÓTH MARISKA HAGYOMÁNYŐRZŐ ALAPÍTVÁNY A VASÚT MELLETT, 
A KÖNYVES KÁLMÁN UTCA VÖRÖSMARTY UTCA SARKÁN TALÁLHATÓ EGYKORI RÁCZ-VILLÁ-
BAN. A VALAMIKOR ITT MŰKÖDŐ MAGÁN ZENEISKOLÁNAK ÉS RÁCZ GABRIELLA LILI ZONGO-
RAMŰVÉSZNŐNEK, ZENEPEDAGÓGUSNAK KÍVÁNTAK EMLÉKET ÁLLÍTANI.

Emléktáblát avattak 
a Rácz-villában

A zenepedagógusra emlékeztek

Horváthné Szentléleki Katalin, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke köszö-
netét fejezte ki az ingatlan mai tulajdo-

nosainak, Vörös Zsuzsannának és Balatoni Gyu-
lának. – Köszönettel tartozunk a házaspárnak, 
amiért hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a gyö-
nyörűen felújított, régi fényében pompázó Rácz-
villában, ahogyan nevezték, a „zenepalotában” 
emlékezhetünk Rácz Gabriella Lili zenetanárra, 
zongoraművészre, aki Dunakeszin elsőként lé-
tesített zeneiskolát. Városunk kulturális életében 
kiemelkedő helyen áll a zenei élet, amely az 1900-
as években gyökeresedhetett meg. 

– A villa kultúrtörténeti jelentősége abban áll, 
hogy itt élt Rácz Gabriella Lili zongoraművész, 
1907-től 1944-ig, majd magán zeneiskolát indí-
tott, amely 1935-től 1944-ig működött és itt ál-
landóan kamaramuzsika volt hallható – idézte fel 
a művésznő életútját Szakáll Lászlóné Lujzi néni. 

–  A villa hírét az a tény is emeli, hogy Lili Ka-
talin nevű húgát dr. Horusitzky Zoltán zongora-
művész, zeneakadémiai tanár, zeneszerző vette 
feleségül. Miután az esküvő megvolt, a házaspár 
itt töltötte nyári hónapjait 1928-tól 1944-ig.     

Rácz Lili a ’20-as években diplomázott a Zene-
akadémia zongora szakán, majd Dohnányi-nö-
vendékként tanult tovább. Kalandos élete során 
férjével Párizsba is eljutott, ahol művészkurzuson 
vett részt. Dunakeszin 1935-ben indította el ma-
gán zeneiskoláját, ahol a zongora mellett többek 
között hegedűt is oktattak. 

– Eljutott hozzám a harmincas években Gödön 
szerkesztett Dunavidék című folyóirat, melyben a 
régió kulturális- és sporteseményeiről adtak hírt 

– folytatta Lujzi néni: – „A Dunakeszi-Alag ze-
neiskola növendékei bemutató hangversenyt ad-
tak a Pavilonban, kiegészítve a zenetanárok játé-
kával.” A cikk befejező mondata: „Az iskola oly 
neves művészek vezetése alatt áll, hogy méltán 
megérdemli a legnagyobb pártfogást.” Az 1937-
ben pedig ezt közölte: „A református egyház ma-
gyar estet rendezett Dunakeszi kultúrházában, 
ahol fellépett a Dunakeszi Mandolin Zenekar és 
Rácz Lili.” A zeneiskola 1944 decemberéig mű-
ködött. A háborús zűrzavar miatt a Rácz-csa-
lád Pestre menekült. A ház a szovjet katonák és 
a község akkori vezetőségének prédája lett. Rácz 
Lili 1947-től a Szegedi Állami Konzervatórium-
ban kezdett dolgozni, először zongoratanárként, 
később tanszékvezetőként. A tanítás mellett Sze-
geden nagyon sok hangversenyen, mint kamara-
zenész működött. Kitudódott, hogy városunk ze-
neiskolájának két – jelen lévő – nyugdíjas tanára, 
Lakos Lászlóné 3 évig, Papp Károlyné 1 évig Lili 
tanítványa volt.

– Amikor Lili néni idős volt, akkor is mindig 
a zenetermében tartózkodott – emlékezett Lakos 
Lászlóné. 

– Nagyon visszavonultan élt. Csendes, befelé 
forduló egyéniség volt. Úgy gondolom, hogy Bach 
megnyugtathatta, mert mindig Bach-ot játszott. 
Magáról sohasem beszélt. A szegedi konzerva-
tórium tanulóihoz képest mi vidékiek voltunk 
és mindenből duplán kellett bizonyítanunk. Az 
órán a skálázás után minden esetben Bach-ot kel-
lett játszani, külön egy kézzel, majd két kézzel fej-
ből. Csak ezután következhettek a többi darabok. 

Lujzi néni elmondta még, hogy a Rácz-vil-

la hosszú ideig volt eladó. A város szerencséjé-
re 2012-ben Balatoni Gyula és Vörös Zsuzsanna 
kétgyermekes házaspár vásárolta meg ezt az ék-
szert. A Balatoni-házaspár hozzátette, hogy le-
romlott állapotban vásárolták meg az ingatlant, 
melyet aztán finom ízléssel, sok anyagi és fizikai 
ráfordítással évekig újítottak fel. Az emléktábla 
leleplezésére is – melyet Lengyel István művész-
tanár készített – őket kérték fel.

Az avatás befejezéseként Horváthné Szentléle-
ki Katalin így fogalmazott: - Minden olyan épü-
let, amelyen emléktáblát helyezünk el, összekö-
ti a múltat a jelennel. Ennek az emléktáblának is 
ezt szántuk, és kívánom a házaspárnak, hogy jó 
egészségben, erőben töltsék el itt az éveiket.

Közreműködött a Trio Brilló vonós kamara-
együttes.  (Cikkünk a Telekeszi Tv tudósítása 
nyomán készült.)

Katona M. István 
Fotó: Vörös István

A Rácz-villa tulajdonosa, a Balatoni-házaspár

Horváthné Szentléleki Katalin, 
Terbe Józsefné, Szakáll Lászlóné
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Az itthon maradottaknak el kellett látniuk a gazda-
ságokat, nevelték gyermekeiket, folytatták min-
dennapi életüket. A nehéz, dolgos hétköznapok 

egyhangúságát békeidőben is az ünnepek törték meg, 
még inkább így volt ez a háború idején. Az asszonyok – 
amellett, hogy szükségből a távollévő férfiak munkáját is 
elvégezték – a világháború idején is készülődtek az ün-
nepnapokra. Megtartották Szent Miklós ünnepét (dec-
ember 6.), elvégezték a Luca napi (december 13.) időjós-
lást (ami ekkor talán még fontosabb volt, mint más évek-
ben), és a Dunakeszin is divat adventi szokásnak, a Szent 
család látogatásának is kiemelt szerep jutott. Ekkoriban 
már Dunakeszin is állítottak karácsonyfát, de nem volt 
szokás egy méternél magasabbat vásárolni a pesti piaco-
kon. A fát takarmányrépa „tartóba” állították, és maguk 
díszítették. Díszítésként azt használták, amilyük éppen 
volt: almát, diót, papír- és kalácsfigurákat. A diót ezüst-
papírba csomagolták, és színes papírból füzért is készí-
tettek – leggyakrabban a gyerekek.

Nemcsak otthon, de az iskolában is folyt a lázas készü-
lődés adventre és karácsonyra. Rendszerint apróbb dí-
szeket készítettek és pásztorjátékot tanultak, amelyet a 
falu lakosságának adtak elő. A Jézus születését állandó 
szereplőkkel (Jézus, Mária, József, a három királyok, an-
gyal, pásztorok, bárány, ökör, szamár) bemutató pásztor-
játéknak nagy hagyománya volt e Pest közeli faluban, és 
ezt a hagyományt a háború idején is továbbvitték. Baj-
nok Géza (1887‒1963) dunakeszi kántortanító – aki maga 
is megjárta a háborút, de megsebesült, így 1914 karácso-
nyára hazatért – 1916 decemberében is megrendezte a 

Római Katolikus Elemi Iskola tanulóinak közreműkö-
désével a viszonylag sok előkészületet igénylő pásztorjá-
tékot. A gyerekek lázasan tanulták szerepüket, elkészí-
tették a díszleteket, és tanítóik segítségével a jelmezeket 
is. A közönség, elsősorban a szülők, nagyszülők és roko-
nok csekély belépődíjat fizettek, amelynek teljes össze-
gét rendszerint jótékony célokra fordították. Nem volt ez 
másként 1916-ban sem: ebben az évben a bevételből 263 
korona 26 fillért a hősi halált halt tanítók özvegyei és ár-
vái számára létesített alapnak, további 20 koronát pedig 
a katonák karácsonyára ajánlottak fel. 

Bajnok Géza a Tanítók Lapja szerkesztőségének küldte 
meg a felajánlásokat az alábbi szöveggel: „Magyar gyer-
mekek, kis gyermekek első iskolán kívüli munkájának 
gyümölcse e csekély összeg. Odaadással, szeretettel ál-
lottak a nemes cél szolgálatába és kétszeres iparkodás-
sal tanultak, figyeltek, mert kis szívük érezte, hogy egy 
szent kötelességet rónak le, árva testvérkéik szenvedésé-
nek, fájdalmának némi enyhítésére.”

A jótékony célú felajánlás a faluban nem volt egyedül-
álló. A dunakesziek vérében akkor is benne volt az össze-
fogás vész idején, az egymás segítésének szándéka. A vi-
lágháború kezdetétől folyamatosan adakoztak a katonák 
és a hátramaradottak részére. Ebből a gyerekek is kivet-
ték a részüket, a maguk módján. 

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Dunakeszi iskolások karácsonyi 
felajánlása az első világháború idején
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VILLÁMHÁBORÚNAK INDULT, MAJD HOSSZAN TARTÓ, NAGY ÁLDOZATOKAT KÖVETELŐ, 
VÉRES VILÁGÉGÉSSÉ VÁLT. A FEGYVERES CSATÁK UGYAN ELKERÜLTÉK DUNAKESZIT, DE A CSALÁDOK CSAK PIL-
LANATOKRA FELEJTKEZHETTEK EL A HÁBORÚRÓL, HISZEN FIAIK, FÉRJEIK, APÁIK, TESTVÉREIK VOLTAK TÁVOL ÉS 
HARCOLTAK, KI TUDJA PONTOSAN MIÉRT. 

A Néptanítók Lapjának címlapja Bajnok Géza kántortanító (1901) A Csitai család frontra küldött fotója (1915)
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Készül az interjú: 
Szeredi Helga 

és Zorátti Adrienn

Dunakeszi szemmel

MÉLYVÍZBE DOBVA LEHET MEGTANULNI ÚSZNI – VÉLEKEDNEK SOKAN. A PROGRAMIRODA ÚJ MUNKATÁRSA IS 
MEGTAPASZTALTA EZT, HISZ PRÓBAIDEJE ALATT VETTE ÁT A POLGÁRMESTERI HIVATAL JUBILEUMI KIADVÁNYÁ-
NAK, A 10 ÉV 100 EMLÉK ALBUMNAK A SZERKESZTÉSI MUNKÁLATAIT. A FIATAL ANYUKA ELMESÉLTE NEKÜNK, HO-
GYAN ÁLLT HELYT ISMERETLEN KÖZEGBEN AZ ÉV EGYIK LEGFONTOSABB KIADVÁNYÁNAK PROJEKTVEZETŐJEKÉNT. 

Újként mélyvízbe dobva 
– interjú Zorátti Adriennel

a 10 év 100 emlék album projektvezetőjével

- Hogyan kezdődött a kapcsolata a 
Programirodával?

- 2020 augusztus végétől dolgo-
zom a Programirodánál. Sorssze-
rű, ahogy idekerültem, ugyanis 
pár hónappal azelőtt, hogy a kom-
munikációs referensi állás meg 
lett hirdetve, jött egy isteni sugal-
lat, hogy nagyon szeretnék részt 

venni Dunakeszi pezsgő életében 
nemcsak helyi lakosként, hanem a 
szaktudásommal is. Két éve élek itt 
a kisfiammal, nagyon szeretem ezt 
a várost.  Mindig is fontos volt szá-
momra a közösség, amiben élek, és 
az a közösségi élet, amit itt tapasz-
taltam, magával ragadott: a ren-
dezvények, a programok, az ösz-

szefogás jó ügyekért. Úgy éreztem, 
ennek a részese szeretnék lenni, 
úgyhogy eldöntöttem, hogy itt sze-
retnék dolgozni.  Gondolkodtam, 
hogy elküldöm az önéletrajzom a 
központi címre, és ha úgy van, ak-
kor hátha megkeresnek. Végül ad-
dig-addig gondolkodtam ezen, míg 
egyik nap szembejött velem az ál-
lásajánlat a kommunikációs refe-
rensi pozícióra, megpályáztam és 
most itt vagyok.  

- Nem kisebb projektet kapott, 
mint a város elmúlt 10 évének fej-
lődését összefoglaló kiadvány meg-
szerkesztését. Hogyan állt össze az 
album?

- Ez a kiadvány egy fantasztikus 
csapatmunka eredménye, amely 
csapatnak nemcsak a polgármes-
ter úr, a kollégáim, a külsős mun-
katársak és az önkénteseink a tag-
jai, hanem a Dunakeszi lakosok is. 
Dióssi Csabának fontos, hogy év-
ről-évre beszámoljon az ígért és el-
ért eredményekről. Idén koncepció 
volt, hogy ne termelési jelentést ad-
junk, hanem a közösséget bevonva 
tekintsünk vissza az elmúlt 10 év kö-
zös munkájának gyümölcsére. Egy 
olyan színvonalas kiadványt álmod-
tunk meg, amit jó kézbe fogni, végig 
lapozni. Azt hiszem, a végeredmény 
is önmagáért beszél. 



21Dunakeszi Polgár

Dióssi Csaba 
polgármester: 
fontosnak tartom, 
hogy időről időre 
visszajelzést adjak 
a dunakeszieknek 
a fejlesztésekről, 
a fejlődésről

Zorátti Adrienn projektvezető 
büszkén mutatja a közös alkotást

- válaszol a polgármester

- A fejlesztések mellett a dunake-
sziek is megszólalnak a kiadvány-
ban. Mennyi munkával járt az em-
lékek begyűjtése?

- Sok munka volt összeszedni az 
emlékeket. Forgattunk az utcán, a 
Duna-parton, a Kispiacon és szervez-
tünk egy családi fotózást a helyiek-
nek, amiért cserébe csak annyit kér-
tünk, osszanak meg velünk egy-egy 
emlékezetes pillanatot Dunakeszi-
ről az életükből. Jó volt látni az em-
berek örömét és lelkesedését és azt, 
hogy nekik is fontos volt, hogy adja-
nak egy kicsit magukból a kiadvány-
ba. Még óvodás megszólalónk is van. 
Az eredményt pedig nemcsak az al-
bumban, de az adventi időszakban a 
Casalgrande téri kivetítőn is nyomon 
követhetik, akik arra járnak. 

- Milyen érzés volt először kézben 
tartani a kiadványt?

- Megható és boldog pillanat volt 
egyszerre. Tényleg sok munkánk, tü-
relmünk és figyelmünk van a 10 év 
100 emlék albumban. Több szem-
pontból is kihívást jelentett számom-

ra ez a projekt: a vállalkozói létből 
csöppentem vissza egy 8 órás mun-
kába kisgyerekes anyaként, próbaidő 
alatt kaptam meg az év legfontosabb 
kiadványának menedzselését, ráadá-
sul egy olyan jubileumi kiadványról 
van szó, amihez nagyon kell ismerni 
a várost. Nem utolsó sorban, ez még-
iscsak a polgármester úr elmúlt tíz 
évének a munkáját összefoglaló ki-
advány, szóval éreztem a felelősséget. 
Ezek mind-mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy a végeredmény számomra 
nemcsak egy feladat végét jelentette, 
hanem közben kicsit a gyermekem-
mé is vált. A kisfiam volt az első, aki-
nek megmutattam. Minőségi és szép 
kiadványt sikerült létrehoznunk. 

Kérdezem Dióssi Csabát, Duna-
keszi polgármesterét, hogy jövőre 
milyen, a várost népszerűsítő kiad-
ványokat várhatunk.

- Olyan polgármesterként, aki szá-
mára kiemelkedő szempont a kö-
zösségépítés, milyen kiadványokat 
tervez a jövőre nézve?

- Gazdasági emberként fontosak 
számomra a számok. Azonban azt 
is szem előtt kell tartanom, hogy a 
hétköznapi ember számára unalmas 
lehet egy nyers beszámolót olvasni. 
De fontosnak tartom, hogy időről 
időre visszajelzést adjak a dunake-
szieknek a fejlesztésekről, a fejlődés-
ről. Ezért a 10 év 100 emlék album 
koncepcióján tovább haladva, lakos-
ságbarát kiadványokkal készülünk a 
jövőt illetően. 

- Milyen típusú kiadványok vár-
hatóak 2021-ben?

- Dunakeszi egy nagyszerű vá-
ros, izgalmas történelemmel. Sze-
retném, ha a tősgyökeres dunakeszi-
ek történetei alapján az új beköltö-
zők egy kicsit jobban megismernék a 
város történelmét. Hálásak vagyunk 
annak a sok családnak, akik az el-
múlt években Dunakeszit választot-
ták otthonukul, így készülünk több 
meglepetés kiadvánnyal is.

Szeredi Helga
Fotó: sunnyphoto.hu
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- Kérlek, mesélj a kezdetek-
ről! Miért pont a Dunake-
szi Járműjavítónál kezdtél el 
dolgozni?

- 1970-ben kezdtem dolgoz-
ni a Járműjavítóban, mint mű-
szerész szakmunkástanuló. A 
gyárnak szerződése volt a 201. 
sz. Gárdonyi Géza Ipari Szak-
munkásképző Iskolával, így az 
iskolapadban tanultakat fo-
lyamatosan át tudtuk ültetni 
a gyakorlatba. Elvégezve az is-
kolát 3 év múlva kezdődött a 
nagybetűs élet és munka, im-
már büszke munkavállaló-
ként. Mivel mindig lelkes vol-
tam, szerettem az új kihívá-
sokat, hamarosan megkeres-
tek, hogy nem lenne-e kedvem 
a villanyszerelőknél dolgozni. 
Első önálló munkáim egyike 
volt a CAK-kocsin végzett vil-
lanyszerelési munka. Ez egy 
egyszerű felépítésű igazi fa-
pados kocsi volt, fekete színű, 
lakkozott ülésekkel, hagyomá-
nyos üvegezéssel, 70-es évek-
beli berendezéssel, elektroni-
kával. Szakemberektől les- 
tem el a technikát, mit hogyan 
kell csinálni. Ezt követően na-
gyon sokféle kocsitípus ke-
rült a kezeim alá, soha nem 
unatkoztam, mindig keres-
tem a lehetőségeket, így iga-
zán aktívan és gyorsan repült 
el ez az ötven év. Mindig érez-
tem a feletteseim megbecsü-
lését, szakmailag és anyagi-
lag is, ami jó érzéssel töltött el.  

Ez talán furcsán hangzik, de 
úgy gondolom, a pontosság, 
az előírások, ígéretek betartá-
sa, a hibák beismerése és kor-
rigálása, a tanulságok levoná-
sa mind hozzájárult a pozi-
tív megítéléshez. Lépcsőfokról 
lépcsőfokra haladtam a rang-
létrán. Egyszer csak felfigyelt 
rám a MEO, megkerestek, 
hogy szükségük lenne jó szak-
emberre. Hosszú éveken ke-
resztül dolgoztam ezen a terü-
leten, majd felajánlották, hogy 
intézzem a garanciális ügye-
ket. Ezt is több éven keresztül 
végeztem, sőt egy évig az egész 
MEO-ért én feleltem. Később 
Profit Centerek alakultak. Az 
egységek önállóak lettek, a 
MEO-t szétosztották, önme-
ózás került bevezetésre. Én a 
Fővizsga Centerhez kerültem. 
Az utolsó pozícióm a szerviz 
vezetése, amit kb 3 éve kaptam 
feladatként. Nagy álmom va-
lósult meg ezzel, hiszen régóta 
szerettem volna kialakítani és 
vezetni olyan ütős csapatot, 
akik szívvel-lélekkel dolgoz-
nak és hasonlóan maximalis-
ták, mint én. Most ez sikerült. 
Az emberek itt a saját munká-
jukra koncentrálnak és nem 
másokkal foglalkoznak renge-
teg energiát és időt takarítva 
meg ezáltal. A fiatalok is lelke-
sek, lelkiismeretesek, ha mun-
kaidő után vagy hétvégén van 
munka, akkor is számíthatok 
rájuk.

- A cégen belüli álmod meg-
valósult. Van-e egyéb vágyad?

- Igen, de az is a gyárhoz kö-
tődik. Szeretnék betanítani ma-
gam helyett egy olyan kollég át 
– már ki is szemeltem magam-
nak -, aki úgy és ott folytat-
ná a munkámat, ahogy és ahol 
én befejezem. A mi csapatunk 
most olyan, mint egy kis család. 
Szeretném, ha az utódom is szí-
vén viselné a sorsukat.

- Volt-e kedvenc projekted?
- Mindegyik az volt. Mindig 

arra koncentráltam, mi ben-
ne az érdekes. Sose unatkoz-
tam. Legnagyobb kihívás egy 
német kocsi volt, ami teljesen 
leégett. Minden információt 
összegyűjtöttem, rajzokat ké-
szítettem. Kollégák segítségé-
vel az előirányzott 3 hónap he-
lyett másfél hónap alatt teljesen 
rendbe tettük, és minden mű-
ködött.

- A pozitív gondolkodást ér-
zem minden egyes mondatod-
ban.

- Csak így lehet. Saját magad 
is így tudod buzdítani és ezzel a 
hozzáállással lehet továbblépni, 
bármilyen nehézség is adódik.

- Szavaidból azt érzem, hogy 
nagyon fontosnak tartod a 
gyáron belüli emberi kapcso-
latokat is.

- Igen, az emberi kapcsola-
tok nagyon fontosak. Lénye-
ges, hogy egy vezető ismerje az 

embereit. Ha látja reggel, hogy 
rossz hangulata van valakinek, 
szánjon rá két percet, kérdezze 
meg mi történt. Vagy ha tudom, 
hogy egy kollégának unokája 
születik, megkérdezem, meg-
született-e már, kérem, hogy 
küldjön képet róla. Ezek apró-
ságok, de meghatározhatják az 
egész nap légkörét.

- Ha már a család szóba ke-
rült. A Járműjavítóban külö-
nösen jellemző, hogy generá-
ciók dolgoznak együtt, apáról 
fiúra száll a mesterség, össze-
köti a családot a vasút szerete-
te. Ez mennyire volt meghatá-
rozó a te életedben?

- Édesapám lakatosként dol-
gozott itt, majd brigádveze-
tő lett, itt élte le az életét. Édes-
anyám is a gyárban dolgozott 
20 éven keresztül. Gyerekeim 
teljesen más pályát választottak, 
de szerencsére mindhárman 
örökölték maximalizmusomat 
és a pozitív hozzáállásomat. 
Mindenkinek meg kell találnia, 
mihez ért igazán, miben tehet-
séges, hiszen akkor lesz sikerél-
ménye is. Az alapoktól kell kez-
deni a tanulást. Pl. egy villany-
szerelőnek nem feltétlenül kell 
mindjárt villanyt szerelni. Elő-
ször üljön le, porolja le az eszkö-
zöket, ismerkedjen velük, a lé-
nyeg, hogy szeresse, amit csinál.

- A gyár a második ottho-
nod. Ilyen hosszú idő alatt ba-

BOROTVÁS ISTVÁN, 64 ÉVES, 
NŐS, 3 GYERMEK ÉDESAPJA, 
2 GYERMEK NAGYPAPÁJA. 
AMIKOR ÓRAMŰ PONTOSSÁG-
GAL MEGÉRKEZETT A BESZÉL-
GETÉSRE, EGY FIATALOS, MO-
SOLYGÓS, OPTIMISTA EMBER 
ÁLLT VELEM SZEMBEN. KÍ-
VÁNCSIAN VÁRTAM, MILYEN 
ÉLMÉNYEKKEL LESZEK GAZ-
DAGABB AZ INTERJÚ VÉGÉRE

50 éve a pályán 

Interjú Borotvás Istvánnal 
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Gyerekek gyűjtöttek 
gyerekeknek

rátságok szövődnek. Gondo-
lom a Te esetedben sem volt ez 
másképp.

- Nagyon sok barátom lett, 
főleg a régebbi időkben. Segí-
tettük egymást, amiben csak 
tudtuk. 

- Ment a viccelődés is?
- Naná! Búvártanfolyamot 

szerveztünk. Persze csak vicc-
ből. Vannak olyan emberek, 
akiknek elejtesz egy-egy mon-
datot, és pillanatok alatt az 
egész gyár tudja. Ez is így tör-
tént. Megemlítettük, hogy lesz 
ez a tanfolyam, 10 perces kép-
zésekkel. Sokan ráharaptak. 
Az elején elmondtuk, hogy itt a 
gyárban természetesen nem tu-
dunk búvárkodni, de az alapo-
kat el lehet sajátítani, megnéz-
zük, fizikailag alkalmas-e rá az 
illető. Kértük őket, álljanak fel 
az asztalra, ugorjanak le onnan, 
elmagyaráztuk, hogyan tartsák 
a kezüket stb. A többiek persze 
dőltek a nevetéstől.

- Ha jól tudom, a zenélés az 
egyik szenvedélyed.

- Egész korán, már negyedik 
osztályos koromba belépett az 
életembe a zene. Először gitá-
roztam. 18 éven keresztül jár-
tam tanárokhoz klasszikus ze-
nét tanulni, több versenyen 
vettem részt. Elvégeztem ze-
neiskolában egy 3 éves stúdió-
tanfolyamot is, hogy tudjak ze-
nét szerkeszteni, zenét írni. A 
gitár mellett zongorázom is. 
Régebben itt a gyárban renge-
teg összejövetel, nyugdíjas bú-
csúztató volt, ahol én biztosí-
tottam a talp alá valót. Ezeken 
a rendezvényeken lehetőség 
nyílt kötetlen beszélgetésekre a 
vezetőkkel is, aminek nagyon 
jó összetartó ereje volt. A zene 
számomra a nehezebb perce-
ket is segít megoldani. Egy-egy 
feszült nap után, amikor ha-
zamegyek, felteszem a fülhall-
gatót és zongorázom. A felesé-
gem ilyenkor tudja, hogy „apát” 
most hagyni kell egy picit. Egy 
óra, nem több, levezetem a fe-
szültséget, és minden megy to-
vább a megszokott mederben.

- Zárszóként mit üzennél az 
utókornak?

- Ne másokkal foglalkoz-
zunk! Végezzük becsülettel a 
munkánkat, tiszteljük a mási-
kat, és akkor ugyanezt a meg-
becsülést és tiszteletet kapjuk.

Gaál Andrea

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 

ÚJABB EMELETES VONATOK 
KEZDIK MEG AZ UTASFORGAL-
MI PRÓBAÜZEMET VASÁR-
NAPTÓL A VÁC-SZOB VONA-
LON. ÍGY MÁR ÖSSZESEN HÉT 
ILYEN SZERELVÉNY JÁR MAJD 
A LEGFORGALMASABB ELŐ-
VÁROSI VONALAKON.

Újabb emeletes vonatok 
a dunakeszi vonalon

Újabb emeletes, KISS 
motorvonat kezdi 
meg utasforgalmi pró-

baüzemet december 13-án a 
Budapest-Vác-Szob vonalon – 
írta december 12-i közleményé-
ben a MÁV Kommunikációs 
Igazgatósága.

A híradás szerint így már 
öt emeletes vonatot vehetnek 
igénybe az utasok a váci és ket-
tőt a ceglédi vonalon. 

A 600 ülőhelyes emeletes vo-
natok az előzetes vizsgálato-

Az idei esztendőben sem 
maradnak karácsonyi ado-
mány nélkül a rászoruló 

gyerekek a Kőrösi Csoma Sándor 
és a Szent István Általános Isko-
la diákjainak köszönhetően, akik 
rengeteg adományt gyűjtöttek  a 
Cipősdoboz-akció keretében.  

A tanárok elmondása szerint a 
kisiskolások szívüket-lelküket be-
letették az adománygyűjtésbe, több 
tucat cipősdoboznyi ajándékkal 
lepték meg a rászorulókat. 

Szabó József, Dunakeszi egy-
házügyi tanácsnoka elmond-
ta, minden óvintézkedést betart-
va a Dunakeszi Óvodai és Humán 
Szolgáltató Központ és Könyvtár 
munkatársai kézbesítik az ajándé-
kokat a nehéz helyzetben lévő csa-
ládoknak.

- Hálás vagyok, hogy a vírus-
helyzet ellenére mégis fordítot-
tak erre időt, energiát és figyelmet 
mind a tanárok, a diákok és a szü-
lők is. A nehéz időkben még fon-
tosabb az összetartás és a példa-
mutatás. Köszönöm a rászorulók 
és az önkormányzat nevében is! – 
mondta Szabó József.

Immár öt emeletes vonat közlekedik a Budapest-Szob vonalon

M
TI

 f
ot

ó

kat, teszteket követően szerez-
ték meg az utasforgalmi próba-
üzemhez szükséges engedélyt 
- írják. A Stadler tájékoztatása 
alapján várhatóan még idén to-
vábbi KISS motorvonatok is for-
galomba állhatnak.

A MÁV azt is hozzátette, hogy 
2022 végéig a megrendelt jármű-
vek mindegyike - összesen 40 
KISS - forgalomba állhat, így a 
főváros elővárosi forgalmát szin-
te teljes mértékben modern mo-
torvonatok szolgálják majd ki.
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Ebösszeírási határidő-változás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII törvény elrendeli, hogy a települési önkor-
mányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdeké-

ben, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végezzen. A bejelentés teljesen díjmentes, a ké-
sőbbiekben sem jár semmifelé fizetési kötelességgel az önkor-
mányzat felé.

Minden helyi kutyatulajdonos, vagy tartó az 
ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adato-
kat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatok 
kezelésére törvényi felhatalmazása van az önkormányzat-
nak, az adatlapon a törvényben előírt adatok szerepelnek. 
Lényeges, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell 

kitölteni, amit a megadott határidőig kell eljuttatni a Pol-
gármesteri Hivatalba. 

Az ebek bejelentése történhet Dunakeszi Ebnyilvántartó 
Portálján, a https://dunakeszi.hu/ugyintezes_ebosszeiras me-
nüpont alatt, vagy adatlapon a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán hivatali időben (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). Az 
adatlap az ügyfélszolgálaton elérhető. Internetet nem használó 
lakosok számára a bejelentő nyomtatványt a Dunakanyar Ré-
gió és a Dunakeszi Polgár decemberi számában is igyekszünk 
eljuttatni, ezek beküldési határideje 2021. január 11.

Ha valaki a fenti kötelességét nem, vagy nem megfelelően 
teljesíti, állatvédelmi bírsággal sújtható. Dunakeszi Város Ön-
kormányzata arra kéri az érintetteket, segítsék munkájukat a 
határidőben teljesített adatszolgáltatással.

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHOSSZABBÍTJA AZ EBÖSSZEÍRÁSI HATÁRIDŐT, A KORÁBBAN 2020. 
NOVEMBER 1. ÉS DECEMBER 15. KÖZÖTTI IDŐSZAK HELYETT DECEMBER 31-IG VAN LEHETŐSÉGÜK AZ ONLINE 
BEJELENTÉSRE A KUTYATARTÓKNAK, AMELY DÍJMENTES.
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Együtt 
a játszótársakkal

“Tudod, 8 éves koromig együtt fo-
cizhattam a fiúkkal, de utána csak 
külön engedéllyel szerepelhettem a 
sulicsapatban, majd aztán azt sem 
engedték, pedig imádtam a labdarú-
gást” – mesél a kezdetekről szinte egy 
szuszra Jakab Dóra (felső kép jobb 
szélén), aki öt éve Angliában él, és 
mindene a labdarúgás. Karácsonyra 
hazajött, mert ahogy mondja, imád-
ja szülővárosát, Dunakeszit, de a foci 
Angliában az igazi.

2010-ig, azaz 20 éves koráig gyűr-
te Magyarországon a focit. Arról me-
sél, hogy itthon akkoriban még min-
denki mosolygott a lányokon, ezért 
is akarta magát kipróbálni külföl-
dön. Bajnoki második helyet értek el, 
pedig esélyesek voltak az aranyra, de 
fránya egy pont hiányzott a végső si-
kerhez. Utána itthon tanult, de szíve 
és fociszeretete ismét külföldre vitte.

Újra Máltán találta magát, ahol 

immáron bíráskodott (nemzetkö-
zi meccse is volt) és edzősködött. 
Párjával, aki olasz, de Máltán dolgo-
zott, 2017-ben tették át a székhelyü-
ket Angliába, hogy Dóra befejezhes-
se egyetemi tanulmányait. Ma már 
nemzetközi sportmenedzser végzett-
sége van. Elragadtatással mesél a brit 
labdarúgásról, de előtte mosolyogva 
említi, hogy ez nem mindig volt így. 
1970-ig ugyanis Angliában tilos volt 
a lányoknak focizni, de mára rájött a 
szövetség, hogy jó biznisz a női lab-
darúgás. Nagyjából a 2000-es évek 
óta mindent megteremtenek annak 
érdekében, hogy a lányok is rúghas-
sák a labdát. Ha ugyanis valaki ját-
szik, az utána is rajongó, azaz focifo-
gyasztó marad, ami jó üzlet.

Ennek eredményeként a 2018/19-
es szezontól az FA Women’s Super 
League az első és egyedüli teljesen 
professzionális női labdarúgó-baj-

nokság Európában, sőt a másodosz-
tályban is félprofi szerződése van a 
játékosoknak.

Angliában nagyon erős amatőr 
szövetségek vannak, amelyek terü-
leti alapon szerveződnek, és már az 
iskolában lehetővé teszik a labdarú-
gást. A cél, hogy tömegek játsszanak, 
amelyből aztán kiemelkedhet az a 
pár sportoló, aki valóban profi lehet.

Dóra is egy ilyen szövetségben dol-
gozott, és bár a járványválság meg-
akasztotta szövetségi karrierjét, de 
csapatánál továbbra is szervezi a 
meccseket és olykor még beáll játsza-
ni is - írja a dunakeszipost.hu.

Elgondolkodik, amikor arról kér-
dezzük, hogy hazajönne-e az egyete-
mi végzettségét hasznosítani. “A női 
labdarúgás fejlesztéséről szól a szak-
dolgozatom. Van stratégiai rálátá-
som a dologra, megfelelő és komoly 
ajánlat esetén megfontolnám a dol-
got olyannyira, hogy 2021-ben már 
elvállaltam egy szezonális munkát 
a 2021-es Európa-bajnoksághoz köt-
hetően” – ad választ a dunakeszipost.
hu felvetésére. 

“Tudom, hogyan kell elindítani 
egy klubnál a női focit, ezt csinálom 
már 3 éve” – mondja végül, amikor a 
VSD-ről kérdezzük. 2021 nyarán te-
hát ismét itthon lesz Jakab Dóra, aki 
azt reméli, hogy egyszer a dunakeszi 
fociszerető lányoknak nem kell órá-
kat utazniuk azért, hogy felhúzhas-
sák a stoplis csukájukat.

DUNAKESZIN KEZDETT EL FOCIZNI, 
ÚJPESTEN LETT FELNŐTT JÁTÉKOS, 
HOGY MÁLTÁN PRÓBÁLJA KI AZ 
IDEGENLÉGIÓSKODÁST. HÁROM 
ÉVE ANGLIÁBAN ÉL, BÍRÁSKODIK, 
EDZ, DOLGOZIK, ÉS OLYKOR MÉG 
BEÁLL AMATŐR CSAPATÁBA JÁT-
SZANI. JAKAB DÓRÁVAL BESZÉL-
GETTÜNK A NŐI LABDARÚGÁSRÓL, 
LEHETŐSÉGEKRŐL, AMBÍCIÓKRÓL.

Egy dunakeszi focistalány, 
aki külföldön építi sportkarrierjét
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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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A "nagy csapat": 
Maracskó Pál, 
Eszes Dániel, 
Huller Dániel, 

Orosz Ákos

„Nagy öröm számunkra, hogy Du-
nakeszi atlétáit a VSD kötelekében 
üdvözölhetjük, hiszen egy olyan 
nagymúltú és elismert csapat érke-
zik közénk, akikre egész Dunakeszi 
csak büszke lehet. Az atlétika egy na-
gyon fontos sportág a VSD életében, 
hiszen minden mozgásformát meg-
alapoz, gondoljunk csak a futásra, de 
óriási szerepe van a megfelelő moz-
gáskoordináció kialakításában is. 
Bottyán Tibor szakosztályvezetővel, 
Maracskó Pál edzővel – csakhogy a 
legnagyobb neveket említsük – egy 
profi 7 fős team csatlakozik, akik-
nek hatalmas szerepük van abban, 
hogy Dunakeszinek immáron két if-
júsági Európa-bajnoka van, Huller 
Dani és Eszes Dani személyében. A 
két Zsivótzky Gyula programban is 
résztvevő sportolóról (a 2023-as Bu-

dapesti Atlétika VB felkészítő prog-
ramja – a szerk.) érdemes tudni, hogy 
potenciális indulóként tekintenek 
rájuk a 2023-as Budapesti Atlétikai 
VB-n, ami óriási elismerés már most 
is” – avat be minket a részletekbe  
Temesvári István elnök. 

„Az, hogy két ilyen magasszintű 
sportolót ki tudtunk nevelni, kellett 
az a 42 év edzői tapasztalat – árulja el 
Maracskó Pál, aki 11 évig volt a Pest 
Megyei Atlétikai Szövetség főtitkára. 
- Mivel én sportolóként nem értem el 
akkora sikereket, amiket szerettem 
volna, a tanítványaimba öntöttem 
a tudást és ennek meg is látszik az 
eredménye, hiszen két Európa-baj-
nok nevelésében vettem részt. „Min-
dent lehet, csak akarni kell” – ez az 
én filozófiám, amely a fiúk szellemi-
ségével is találkozott. 

Egy régi egyesület, ősrégi szakosz-
tálya vagyunk, különböző neveken. 
Én magam tősgyökeres Dunakeszi 
lakosnak számítok,  az atlétika pályát 
még a nagyapám építette a Magyar-
ság sportpályán. Nagy reményekkel 
tekintünk a következő évi csatlako-
zásra, hiszen eddig nagyon pozitív 
az a fogadtatás, amiben részesülünk. 
Jó érzés, hogy sportszakmai kérdé-
sekben is kikérték a véleményünket 
és azt érezzük, hogy valóban szükség 
van ránk. Bevallom, ez nagyon jól 
esik!” – árulja el Maracskó Pál.

A szakosztály felépítéséért és mű-
ködéséért Bottyán Tibor – Maracskó 
Pál korábbi tanítványa –  lesz a fele-
lős. „1979 óta vagyok részese az at-
létikai életnek, korábban verseny-
zőként, majd edzőként segítettem a 
csapatot. Sokan ismernek Dunake-
szin, van egy gyönyörű családom, fe-

A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNA-
KESZI 2021. JANUÁRJÁTÓL ÚJABB 
SZAKOSZTÁLLYAL BŐVÜL, AMELY 
ÍGY MÁR A 18. AZ EGYESÜLET ÉLE-
TÉBEN. A DUNAKESZI VASUTAS 
SE ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLYÁNAK 
BEOLVADÁSA TÖKÉLETESEN IL-
LESZKEDIK A VSD FILOZÓFIÁJÁBA, 
AMELYNEK EGYÉRTELMŰ CÉLJA, 
HOGY A DUNAKESZIN ÉLŐKNEK – 
FELNŐTTEKNEK ÉS GYEREKNEK 
EGYARÁNT –, BIZTOSÍTSA A SPOR-
TOLÁS LEHETŐSÉGÉT MINÉL SZÉ-
LESEBB KÖRBEN. 

Atlétika szakosztállyal 
gazdagszik a VSD!

Bottyán Tibor
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Maracskó Pál és Huller Dániel

A szakosztályunk 2018-
ban alakult, azzal a cél-
lal, hogy minél széle-

sebb réteggel megismertessük 
a triatlon sportágat - mondta 
Zsolt. 

Mint ismert a triatlon úszás-
ból, kerékpározásból és futásból 
áll.  A triatlon nagyon ember-
próbáló, hiszen mind a három 
versenyszámot egymás után, 
pihenés nélkül kell teljesíteni. 

- A három sportág közül le-
hetne választani egyet, kettőt 
vagy hármat. Korosztálytól és 
tudásszinttől függetlenül lehet 
csatlakozni hozzánk. Öröm-
mel mondhatom csapatunk fo-
lyamatosan fejlődik. Egyre na-
gyobb számban képviseljük 
magunkat a különböző verse-
nyeken. Szakosztályunk edzé-
seit 2018-tól napi közel 70 ver-
senyző látogatja.

- Kik vezetik az egyes sport-
ágakat?  Mikor vannak edzé-
sek és hol?

- A szakosztályvezető László 
Tibor, aki barátjával, Horváth 

Péterrel alapították meg a VDS 
triatlon szakosztályt. Úszó-
edző Filetóth Nikolett, atléta-
edző Fazekas Attila, futó edző 
Sági Zsolt.

- Milyen kiemelkedő ered-
ményekkel büszkélkedhet a 
szakosztály?

- László Tibor első számú 
versenyzőnk 3,8 km-es futás-
sal, 180 km kerékpározással, 
42,195 km maratoni futással, 
10 óra 15 perces időben önma-
gáért beszél. Az Aldi futógálán 
3x2km-es női váltó (Ujvárosi 
Lilla, Kuthy Dorottya, Berta 
Brigitta Dorina) aranyérmes 
lett.  A Spar futóversenyen 4x2 
km távon, a győztes csapatunk 
tagjai: Újvárosi, Kuthy, Fekete 
Rebeka, Berta). A férfiak is ki-
tettek magukért, 4x2 km váltó 
második lett (Horváth Simon, 
Király Nándor, Kovács Levente, 
Ujvárosi Máté). Legutóbbi fu-
tóversenyünkön, 29 fős indu-
ló csapatunk 4 arany, 6 ezüst, 4 
bronzérmet szerzett.

- A szép eredmények nyilván 
további tervek megvalósításá-
ra ösztönzi a sportolókat?

- Valóban. Szeretnénk több 
versenyen részt venni, bízom 
benne, hogy versenyzőink fej-
lődése biztosított lesz a jövő-
ben is, reméljük a koronavírus 
„szabadon” enged bennünket. 
Egyébként, ha valaki csatla-
kozni szeretne hozzánk, akkor 
az edzések látogatási lehetősé-
gei felől érdeklődjön László Ti-
bor szakosztályvezetőnél a 06 
-70-380-0108-as telefonon.

- További sok sikert kívá-
nunk a Triatlon szakosztály-
nak!                                                                               

Solymosi László

A VS DUNAKESZI SPORTEGYESÜLETBEN 18 SZAKOSZTÁLY MŰKÖDIK, AMI 
REKORD DUNAKESZI SPORTÉLETÉBEN. EZÚTTAL A TRIATLONOSOKHOZ 
LÁTOGATTUNK EL, AHOL SÁGI ZSOLT VEZETŐEDZŐVEL BESZÉLGETTEM.

Triatlonosnak nem születik 
senki, azért meg kell dolgozni

leségem és a három fiam, akik 
9, 7 és 4 évesek. Jelenleg 7 edző-
vel dolgozunk, 3 fő foglalko-
zik a gyerekekkel, rajtam kívül 
Szépné Jávorszky Dóra és Hof-
fer István, aki egyébként a ta-
valy létrejött távfutó csopor-
tunk trénere is.  Forgács Judit, 
nagy múltú atlétánk a serdülő-
ket edzi, a dobó szakágban pe-
dig Elek György munkájára tá-
maszkodunk. A „nagyokat”, 
ifjúsági korosztálytól Orosz 
Ákos és a Maracskó Pál készí-
ti fel. Összesen 85 versenyző-
vel és több mint 30 gyermek-
kel érkezünk a VSD-be, szeren-
csére folyamatos az érdeklődés 
az atlétika iránt itt a város-
ban, amely kiváló biztosíték az 
utánpótlás bázis kinevelésére.

Fő célunk Dunakeszi atlétika 
hírnevének további öregbítése, 
itt szeretnénk működni és dol-
gozni úgy, hogy arra városunk 
is büszke lehessen. Úgy érzem, 
hogy egy jól felépített rend-
szerbe csatlakozunk most be, 

megfelelő infrastruktúrával és 
háttérrel. A közelmúltban le-
zajlott beszélgetések nekünk 
is irányt mutattak, nagy vára-
kozással tekintünk előre. Re-
méljük, hogy az eddigi mun-
kánkat csak még magasabb 
színvonalon és egy megfele-
lő támogatási rendszer mentén 
végezhetjük. Mindez a nálunk 
sportolóknak is biztonságérze-
tet adhat a jövőre nézve, hogy 
megfelelően tudjanak készül-
ni az előttük álló versenyek-
re, megmérettetésekre.” – zár-
ja a csatlakozással kapcsolatos 
gondolatait Bottyán Tibor. 

Nagyon örülünk az új atlétá-
iknak, nagyon tiszteljük az ed-
dig elért eredményeiket és bí-
zunk benne, hogy a szakosz-
tály további fejlődésében part-
nerek tudunk lenni. Hajrá 
Atlétika, hajrá Dunakeszi, haj-
rá VSD!

Schäffer Zsuzsa 
kommunikációs vezető

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
sikerekben gazdag 

boldog új esztendőt kívánok 
a Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
és a Dunakanyar Régió 
szerkesztősége nevében!

Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő
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Mindkét sportem-
ber világszínvona-
lú eredményeket 

ért el, sikereiket képek is ta-
núsíthatják. Béres Ernőről 40 
kép látható a könyvben. Ol-
vasóink már többször olvas-
tak Béres Ernőről, aki Du-
nakeszin kezdte sportpálya-
futását, edzője kezdetben 
Keszthelyi János volt. Ma-
gyar válogatottban 16 alka-
lommal szerepelt. 1950-1958 
között volt a „csúcson”. Test-
nevelési Főiskola tanári dip-
lomáját 1952-ben szerez-
te meg. Az 1952-ben a hel-
sinki olimpián 5000 méte-
ren 7. lett. Országos csúcsait 
1952 - 53-as években érte el. 
Tagja volt a 4x1500 váltónak  

(Garay, Béres, Rózsavölgyi, 
Iharos), amely 1953. szeptem-
ber 23-án világcsúcsot futott. 

Ezen kívül számos nemzet-
közi és a hazai sikerrel büsz-
kélkedhet. A régi nagy at-
léták közül ő volt az egyet-
len, aki 2015 októberében, 87 
évesen futott két fiatal atlé-
ta kíséretében a Népstadion 
lebontása előtt utoljára egy 
kört a futópályán. Béres Ernő 
napjainkban is rendszeresen 
fut 10 km-t, az úszás a koro-
navírus miatt most elmarad.

A könyv 1500 példányban 
jelent meg, már az üzletek-
ben kapható.

Gratulálunk mindkét kitű-
nő atlétának!

(Solymosi)

MEGJELENT „GYŐZELMEK ÉS EMLÉKEK SZÖGES- 
CIPŐBEN” CÍMŰ KÖNYV TÖRÖK FERENC ÚJSÁGÍRÓ TOL-
LÁBÓL. A 211 OLDALON A KÉT 92 ÉVES ATLÉTA, BÉRES 
ERNŐ ÉS DR. SZABÓ MIKLÓS GAZDAG ÉS SIKERES PÁ-
LYAFUTÁSÁT MUTATJA BE. 

Sportkönyv Béres Ernőről 
és dr. Szabó Miklósról

Defekt javítás soron kívül!

Kellemes ünnepeket, 
boldog új évet kívánunk!

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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Rév Festék Kisáruház
Köszönjük,
hogy ebben az évben
oly sokan választottak
minket otthonaik
felújításakor, építésekor.
Kívánunk áldott,
békés ünnepeket!
A Rév Festék Kisáruház csapata

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap!
Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!




