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Tuzson Bence: Európában egyedülálló, és uniós szinten is
a legbőkezűbbek közé tartozik a magyar családtámogatási rendszer

„Dunakeszin is a családokat
igyekszünk előnyösebb
helyzetbe hozni”
Azzal, hogy a MÁV-Start és a Stadler szeptember elején aláírta az újabb huszonegy darab
KISS emeletes motorvonat gyártására vonatkozó szerződést, a Dunakeszi Járműjavítónak
az előttünk álló időszakra is folyamatos munkát biztosít – értékelte ennek jelentőségét
a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a helyben
működő gazdasági vállalkozásoknak is előnyös működési kereteket biztosítsanak. A politikus hangsúlyozta, hogy a gyermekek, és általuk pedig a családok voltak a Dunakeszin az
elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztések legnagyobb nyertesei.
– Városunkban az elmúlt időszakban jelentős építkezések és beruházások zajlottak, ahhoz azonban, hogy egy régió tartósan meg
tudja őrizni fejlődésének ezt az ütemét, megfelelő gazdasági háttérre
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van szüksége. Ön szerint Dunakeszi
gazdasági ereje elég erős ehhez?
– Városunk gazdasági adottságait, és azokkal együtt az erejét is alapvetően meghatározza a település és a
régió agglomerációs jellege, hiszen

Dunakeszi lakosai közül is nagyon
sokan dolgoznak a fővárosban, ők
naponta ingáznak, és az elmúlt időszakban elvégzett fejlesztésekkel, beruházásokkal őket is igyekeztünk a
korábbiaknál előnyösebb helyzetbe

hozni, egészen addig, hogy az utazási
körülményeiket is komfortosabbakká tegyük. Mert ez sem egy mellékes szempont. Ezzel együtt azonban
az önkormányzattal és Dióssi Csaba
polgármesterrel szoros együttműködésben figyelmet fordítunk arra
is, hogy a helyi gazdasági szereplők
számára előnyös működési kereteket biztosítsunk. Ezt szolgálja például a munkájuk elvégzéséhez szükséges infrastrukturális környezet kialakítása, megteremtése is, mert ezzel tudunk nagyobb beruházásokat
a városunkba vonzani. Ilyen tekintetben sikertörténetként említhetjük a Dunakeszi Járműjavító példáját, amely már bebizonyította, hogy
megvan a képessége bármilyen vasúti jármű gyártására.
– Miben rejlik a járműjavító sikere?
– A Dunakeszi Járműjavító gazdasági erejét igazolja például az is, hogy
alig néhány hónapja, az idén júliusban ünnepelhettük meg, hogy kigördült az üzemcsarnokból a MÁVStart megrendelésére készült első
nagykapacitású KISS emeletes motorvonat, időközben pedig már újabb
szerződést írtak alá az érintett cégek,
további huszonegy ugyanilyen vasúti jármű szállításáról. Ez pedig egy
olyan megállapodás, amely folyamatos munkát biztosít a járműjavítónak az előttünk álló időszakra. Persze nyugodt lélekkel beszélhetünk
arról is, hogy ezek a motorvonatok
ugyanúgy a magyar vasút megújulásának a jelképeivé válhatnak majd,
mint ahogy annak számítanak már
több mint egy évtizede a Flirt járművek, ez sem elhanyagolható, számomra mégsem csupán ennyit jelent. Hanem jóval többet: az én szememben ez városunk és térségünk
gazdasági megerősödését is szimbolizálja. Márpedig, ha a Dunakeszi
Járműjavítónak ilyen kapacitásai és
ezekhez a motorvonatokhoz fogható
képességei vannak, az egyértelműen
olyan gazdasági erőt képvisel, ami az
egész közösségnek a hasznára válhat,
s ami az egész közösséget megerősítheti, nem is csupán gazdasági szempontból. Az ilyen és ehhez fogható
sikerben persze mindig közrejátszik
a kiváló szakmai minőség is.
– A megrendelők elégedettek a
Dunakeszi Járműjavítóban elvégzett munkával?
– Folyamatban van a tesztelés, jelenleg két szerelvény fut külföldi tesztpályákon, felmérik azok minőségét és képességeit. A szerelvények forgalomba állásához, a típusengedély megszerzéséhez szükséges

több hónapos teszteket Németországban és Csehországban végzik.
Várhatóan szeptember végén a harmadik jármű is kigördül a Dunakeszi Járműjavító gyártósoráról. Azzal,
hogy a MÁV-Start Zrt. és a Stadler
Trains Magyarország Kft. szeptember elején aláírta a szerződést újabb
huszonegy darab KISS emeletes motorvonat gyártásáról, a két cég biztosította, hogy ezután is folyamatos
legyen a további munka. És akkor
most kanyarodjunk vissza a naponta ingázók utazásának komfortosságához, hiszen például épp ezeknek a
motorvonatoknak a forgalomba állításával jelentősen javul majd a vasúti szolgáltatás minősége is, vagyis gyorsabb, kényelmesebb utazást
tesznek lehetővé Dunakeszi és Budapest között. A tesztek elvégzése után
az első körben lehívott tizenegy darab KISS motorvonat jövő februártól
állhat forgalomba az elővárosi vasútvonalakon, majd további nyolc emeletes motorvonat érkezik 2021 elején.
– Az országos szintű intézkedések,
mint a családvédelmi akcióterv,
vagy a családtámogatási rendszer
kiszélesítése, mennyire éreztetik a
hatásunk itt helyben, Dunakeszi lakosságának mindennapjaiban?
– Európában egyedülálló, és uniós szinten is a legbőkezűbbek közé
tartozik a magyar családtámogatási
rendszer. Amíg azonban mi mondjuk ezt, addig nehezebb meggyőzni a kétkedőket. A szeptember elején
megtartott demográfiai konferencia nemzetközi sikere végre nyilvánvalóan jelezheti immár mindenkinek, hogy külföldön is nagyon sokan érdeklődnek a családokat támogató magyar modell iránt. A magyar
kormány a családokon keresztül közelíti meg a demográfiai kérdéseket,
és a konferencián húsz ország vezető politikusai, szakemberei, kutatói
voltak kíváncsiak arra, milyen módszerekkel tesszük ezt. A családtámogatási rendszer biztosításában, vagy
a családvédelmi akcióterv kidolgozásában és megvalósításában jelentős szerep hárul ugyan a kormányzatra, de nagyon fontos partnereink
ebben az olyan remek szövetségesek
is, mint az egyházak és a családszervezetek. Dunakeszin, itt helyben,
az elmúlt időszakban velük is kiváló együttműködést sikerült kialakítanunk, így a célkitűzéseink megvalósításában nem csak számíthatunk,
de megalapozottan számítunk is rájuk. Ugyancsak kiváló az együttműködésünk Dióssi Csaba polgármesterrel, hiszen remek ötletekkel és
sok-sok munkával járult hozzá ahhoz, hogy az elmúlt időszak beru-

házásait megvalósítsuk. Az ő személyes elkötelezettsége, ami a lendületességében, energiájában és kitartásában is megnyilvánul, kiváló alapja
a megkezdett munka folytatásának.
Én ugyanis mindig örülök, ha látom
azt a példaértékű összefogást, amivel az elmúlt évek településfejlesztései Dunakeszin megvalósultak.
– Visszatekintve az elmúlt néhány
évre, melyik beruházásokat tartja a
legfontosabbaknak?
– Amikor folyamatos munka zajlik, akkor nagyon nehéz, vagy tulajdonképpen nem is lehet egy-két beruházást kiemelni és a legfontosabbként megjelölni. A maga nemében
mindegyik egyaránt fontos, azok is,
amelyek talán kevésbé látványosak.
Kétségkívül a gyermekek, és általuk
pedig a családok voltak a Dunakeszin az elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztések legnagyobb nyertesei, hiszen nemcsak az új Szent István Általános Iskolát adtuk át, hanem megépült a tanuszoda is,
megújítottuk a Gyöngyharmat tagóvodát és a Garas utcai bölcsődét, de
új épületszárnyat kapott a Fazekas
Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola is. Másfelől
pedig az egészségügyben jelent igen
jelentős előrelépést, hogy elvégeztük
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet teljes körű energetikai korszerűsítést, sőt, több új orvosi rendelőt
is kialakítottunk benne.

A családok életminőségének javítását szolgálja az is, hogy az idén
elkészül az M2-es, és befejeződik a
Göd és Dunakeszi között épülő, a
régi 2-es utat az autópályával összekötő út építése is. Ezzel Dunakeszi
tulajdonképpen egy körgyűrűt kap
majd a város köré, ami közlekedésbiztonsági szempontból is nagy előrelépést jelent majd. Nem lehet ezek
közül legfontosabbak kiválasztani,
hiszen mind a közösség megerősödését szolgálják.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Sikeres Dunakeszi
Minden ember szeret visszatekinteni az elmúlt időszak eredményeire, hogy egy
kicsit távolabbról szemlélve kapjon összképet teljesítményéről. Városvezetésünk, amely az elmúlt szűk évtizedben összefogott és dolgozhatott városunkért, ezúton is számot ad az elvégzett munkáról. Hagyományaikhoz híven idén
is összefoglalták városunkban történt fontos fejlesztéseket, és elkészítették a
Sikeres Dunakeszi Albumot.

„Büszkén jelenthetem, hogy ősszel
egy rendkívül sikeres öt éves ciklust
zárunk. Önökkel együtt, szívvel-lélekkel dolgozunk Dunakeszi jövőjéért.” – nyilatkozta a készülő kiadvány kapcsán Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere.
Az elmúlt öt évben számtalan jelentős fejlesztés történt városunkban. Dunakeszi mára egyike annak az 5 járásnak, ahol többen születnek, mint ahányan elhaláloznak,
így pozitív népesedési mutatókkal
büszkélkedhetünk. Középtávon Dunakeszi maradhat az ország egyetlen olyan járása, ahol a születések
és halálozások aránya alapján pozitív demográfiai folyamatok érvényesülhetnek. A népességnövekedés
azonban számos infrastrukturá-

A középiskola látványterve
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lis fejlesztést igényel, amely bölcsődei, óvodai, általános- és középiskolai szinten egyaránt jelentkezik.
Dunakeszi kiaknázva a pozitív demográfiai trendeket, jól működő,
folyamatosan fejlődő, hosszútávon
is fenntartható oktatási-nevelési intézményrendszert tudott kiépíteni.
Városunkban a gyermekeink a
legfontosabbak! 2019 szeptemberében új bölcsődében kezdhették meg
az évet a legkisebbek és egy új óvoda
építése is folyamatban van.
Óriási lehetőség és fontos lépések
előtt áll városunk. Többéves előkészítés után letettük az alapkövét annak a beruházásnak, amely Dunakeszi történetében talán az eddigi
legnagyobb ilyen jellegű fejlesztés. A
nyár folyamán Magyarország Kor-

mánya elé került a két új középiskola
létesítését támogató határozat, mely
a terveink szerint 2022 szeptemberétől fogadja a diákokat. A középiskolák megvalósulása régóta vágyott,
stratégiai jelentőségű lépés a városvezetés részéről.
Városunknak olyan iskolákra van
szüksége, melyek elvégzésével fiataljaink tisztességes munkát kaphatnak, és amelyek büszkén adják
tovább gyermekeinknek a nemzeti, kulturális és történeti örökséget.
Az olyan iskolákban hiszünk, amelyek a helyi közösség intézményei,
ahol a nevelés, az oktatás a diákok, a
szülők és a pedagógusok közös ügye.
Az ilyen iskolákban egyaránt fontos
a nevelés és az oktatás. Városunk fiataljait most kell segíteni, mert így
lesz biztos a jövő.
Városunkban pezsgő kulturális élet van, Dunakeszi a fesztiválok városa, melyeknek jelentős a közösségszervező és összetartó ereje.
Az egyre növekvő igényeket felmérve és azokra reagálva, a városvezetés megálmodta a Művészetek Házát, amely 2023-ra valósággá válhat.
A Művészetek Háza, egy alapfokú
művészeti iskola mellett 750 férőhelyes színház- és koncerttermet, táncés kamaratermet is magába foglal
majd, így lehetőségünk nyílik arra,
hogy magas színvonalú, szuperprodukciókat mutathassanak be a városunkban.
Ezzel a két óriási volumenű beruházással, a két új középiskola és
a Művészetek Háza megépítésével,

Dunakeszi a Dunakanyar meghatározó oktatási és kulturális központjává válhat.
Egy város persze soha nincs kész!
Ekkora fejlesztésre azonban évszázadonként egyszer van lehetősége
egy közösségnek, s mi most abban
a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy alakítói lehetünk ennek a folyamatnak.
Városvezetőink legfőbb célja az
évek során nem változott:
- olyan várost építenek, ahol a gazdasági fejlődés zálogát a minden fiatal számára elérhető színvonalas oktatás, az itt élők tehetsége és szorgalma biztosítja.
- olyan várost építenek, ahol jó
élni, ahol odafigyelésre és támogatásra számíthatnak a gyermeket vállalók, ahol lehetőségek tárháza várja a fiatalokat
- olyan várost építenek, ahol megbecsülés övezi az időseket, az egészségügyi ellátás elérhető és hatékony,
támaszra találnak a rászorulók.
- olyan várost építenek, ahol mindenki megtalálja számítását, amely-

ben erős közösségünk újabb célokat
képes megfogalmazni és elérni.
„Minden sikerünk alapja, hogy
közösen gondolkodunk, és együtt is
cselekszünk. Biztos vagyok abban,
hogy a beruházások eredményeként
néhány éven belül bátran mondhatjuk: Dunakeszi egy sikeres korszakba lépett. Számunkra nagyon fontosak az itt élő emberek, akik aktív
szerepet vállalnak városunk közösségének összefogásában és építésében.
Egy település büszkeségét, a benne élő emberek eredményei adják.
Mi bátran mondhatjuk, hogy Dunakeszi egy büszke város, aminek lakói
mögött valódi teljesítmény áll.
Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat és támogatásukat. Bízom
benne, hogy a jövőben is sikeresen
építjük együtt Dunakeszit, a Mi városunkat és elődeinkhez méltóan
öregbítjük jó hírnevét.” – zárta nyilatkozatát Dióssi Csaba, Dunakeszi
város polgármestere
Sziráki Helga
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körzeti képvi
Augusztusi munkálatok
A Rákóczi út aszfaltozását augusztus
30-án kezdte meg a Penta Kft., melynek befejezése szeptember elejére
áthúzódik. A közös helyszíni szemle
eredménye igazolta az előzőleg benyújtott kérelmet, melyben a Hunyadi
és Kálmán utca közötti szakaszon 18
címen jeleztem a személyi és gépjármű beállók előtti eredeti állapot vis�szaállítását.

Augusztus 30-án
- A MÁV a hozzá tartozó területen –
kezdték el Klapka utcai oldal – a gazt levágatta
az aszfaltozást,
- Előzőleg csak 23 árok takarítását
mely várhatóan kértem, de a Közigazgatási szünet vészeptember elején
geztével már valamennyi árok tisztífejeződik be

tására szükség volt, melyet a Közüzemi Kft. felé jeleztem. Az árkok tisztítása a hó végén elkezdődött
- A következő 7 folyamatban lévő
ügyben nyújtottam be kérelmet, melyekben a kezdési időpontok felől érdeklődtem:
1. A József-Rákóczi utca sarok, a
Mányoki Ádám téri szelektív hulladékgyűjtő közelébe kért térfigyelő kamerák kihelyezése
2. A körzet hét pontján kért szegélyezési munkálatok kezdése
3.
Az
Óvoda
közben
kért
szemetesgyűjtő kihelyezése, az
Óvoda köz 8. sz. alatti csapadékvíz elvezetés vizsgálatának eredménye
4. A dr. Kemény F. utca 1/B. előtt beszakadt úttest helyreállítása
5. A Zápolya-Király utca sarkon lévő
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mederlapos árok korlátjának festése
6. A Kádár-Klapka utca sarkon található töredezett lépcső helyreállítása
7. Kátyúk megszüntetése 10 címen
- A Zápolya-Bajtárs utca mindkét
sarok és a szemben lévő oldal – virágosítás – területrendezésével, fák
gallyazásával, bokrok megvágásával
kértem intézkedését a Közüzemi Kft.
műszaki vezetőjétől.
A kérést a külsős vállalkozó teljesítette, de további területrendezésre van szükség, mely szeptember hónapban fog befejeződni. A Közüzemi
illetékesének intézkedését a környék
lakói nevében köszönöm
- A Barázda utca 10. lakója jelezte fásítási kérelmét, melyben 3 db
gömbjuhar telepítésére tart igényt
- A Jogi Osztály illetékesét a Zalán
utca 2., a Tábor és Sződi utca sarkon
található gaz levágása miatt kerestem meg. Utóbbi címen a kényszervágás megtörtént. A József utca 45/2
lakója a Kálmán utcai elhanyagolt
hátsó telek parlagfű levágását kérte,
melyben szintén a Jogi Osztály vezetőjéhez fordultam
- Érdeklődések: 1. Klapka utcai
támfal felújítása 2.-3 A Hunyadi és a
Zápolya utca párosszámozású oldal
járdaépítés kezdésének időpontja
- Csőtörés a Hunyadi utca 19. előtt,
még aznap a DMRV-sek elvégezték
az ideiglenes helyreállítást. Morvai
János kirendeltségvezető úr gyors
helyreállítást, aszfaltozást ígért, mivel forgalmas főútvonalról van szó. A
betonozást követő aszfaltozás még
hátra maradt
- Ugyanaznap este a Klapka utcai szennyvíz átemelő is meghibásodott, ezért a Klapka-Dobó utca találkozásában a fedélen keresztül áramlott a víz. A hibát kijavították, az akna
kitakarítása megtörtént, tájékoztatott esti találkozásunk alkalmával a
takarítást végző vállalkozó
- A dr. Kemény F. 1/B előtti beszakadt úttest kamerázását a
Csatornázásiművek elvégezték. Mivel az akna és a vezeték is hibátlan,
ezért a helyreállítást a városnak kell

elvégezni. Szeptember első hetére
kaptam ígéretet

- Újabb öt címen jelezték fásítási szándékukat körzeti lakók. FIGYELEM! A továbbiakban, aki élni szeretne fásítási szándékával, az már csak
2020 tavaszára számíthat, hogy ingatlanja előtt a telepítés megtörténhessen
- A Kádár utca elején lévő töredezett lépcsők helyreállításának munkálatait megrendelték. A Közüzemi
a munkálatokat nem tudja elvégezni a munkaerőhiány miatt. A helyreállítást külsős vállalkozónak kell elvégeznie, mely várhatóan a jövő hónapban megtörténhet
Egyéni közvilágítási hiba: - Alkotmány utca 15. – Klapka és Zalán utca
találkozásától a 4. villanyoszlop az
árok elejétől – Mátyás király utcában
a Tábor utca kereszteződésétől a 4.
oszlop – Kálmán-Rákóczi utca sarok.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik
Az elmúlt hetekben több alkalommal is jártam kint olyan címeken, ahol a csapadékvíz elvezetés okoz problémát. Szeptember 3-án a Városüzemeltetési Osztály vezetője és egy munkatársa is velem tartott. A helyzet javítása érdekében a Rév úttal kapcsolatban kértem, hogy a
Kisfaludy utcánál építsünk egy vízelnyelő rácsot
az úton keresztül. Kértem továbbá a vízgyűjtő
árkok tisztítását, továbbá az útpatka megépítését is az osztálytól. Utóbbi azért okoz problémát, mert az út állami kezelésben áll, így azon
munkát nem végezhetünk. A Katona József utcában a lakókkal egyeztettünk a vízelnyelő árkokról, amelyeket az önkormányzat a közeljövőben gyeprácsos téglával fog kirakni.
A Rév úton hetekkel ezelőtt munkát végzett
a vízművel, amelynek az eredménye, hogy az
úttest közepén egy hatalmas lyuk tátong egy
jelző bójával. A vízművek fel lett szólítva az út
helyreállítására.
A hónap folyamán sajnos megállt a Kiscsurgó
és a Felhő utcákban a járdaépítés. A munkát az
új bölcsőde befejezése hátráltatta, ahová munkásokat kellett átcsoportosítani. A munkálatok
a napokban tovább folytatódnak. A Duna soron azonban lefestésre került sor díszkorlátja és
két régi, beton lábazatú pad is cserélésre került.
Augusztus végén egy új buszjárat indult el
a városban, amely a Rév út, Kagyló utca, Liget
utca, Iskola utca útvonalon a Révdűlőt is érinti.
A járattal kapcsolatban kaptam pozitív és negatív visszajelzéseket is. Az idősebb korosztály rokonszenvvel fogadta, a Kagyló utcából és az Is-

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Közeledünk a képviselői ciklus végéhez,
ezért először is szeretném megköszönni azt
a sokrétű és rendszeres együttműködést,
együtt gondolkodást, amellyel munkámat
segítették, segítik. Létrejött egy újabb közösségi felület, ahol közösen ötletelhetünk.
Lakótelep Szíve Facebook csoport. Szeretettel invitálok mindenkit, aki nyomon szeretné követni körzetünk kisebb-nagyobb
dolgait, fejlesztéseit.
A fejlődés nem állhat meg a következő
időszakban sem, a nyár után ősszel folytatódnak városi beruházásaink. A Nap utca
útburkolata, parkolói felújításra kerülnek és
nem marad el a Garas utca felújítása sem.
Ezen felül a harmadik üteme is megvalósul
a szerviz utak felújításának, így fő programpontom teljesülhet és ezáltal még élhetőbbé, barátságosabbá válik az itteni élet, közlekedés.
Az Iskola utcai tízemeletesek előtti jár-

kola utcai üzletsor részéről viszont olyan jelzést
kaptam, hogy a megállók áthelyezését kérik. Az
észrevételeket továbbítottam az Osztálynak.
Az elmúlt időben több parlagfüves területet
is bejelentettem: Tescotól északra eső terület,
Örvény köz, Északi utca, Kiserdő utca, Török Ignácz utca. A jogi osztályunk folyamatosan szólítja fel a terület tulajdonosokat a telkek kaszálására. Az önkormányzat a saját területén is kaszált a strand és a Katonadomb közötti területen.
Többen kérdezték tőlem, hogy miért nem
épül már meg az a járda, amely az Alsógödi utat
kötné össze a Tesco parkolójával. A cég egy éve
ígéretet tett a járda megépítésére, amelyet azóta is várunk. A késedelmet azzal magyarázták,
hogy regionális döntéshozói szinten sok személycsere történt a cégnél. Szeptember elején telefonon sikerült beszélnem az új regionális karbantartási vezetővel, aki megerősítette a
járdaépítés tervét, de újra türelmet kért az ügyben, hogy tájékozódjon hogyan áll a járda ügye.
A hónap folyamán kértem az illetékes osztályt, hogy gondoskodjon a Rózsakert köz és
a Duna sori úthibák kijavításáról. A munkák elvégzésére ígéretet kaptam.
A nyáron újra kihelyeztünk egy forgalombiztonsági tükröt a Katonadomb sorra. Az eszköz
az elmúlt napokban jelentősen megdőlt, kértem a helyreállítását, csakúgy, mint annak a lakópihenő övezet táblának a visszahelyezését,
amely valószínűleg egy építkezés miatt került
el a sorról.

A Szák utca egyik végében nincs még kiépítve a közvilágítás. Az önkormányzat fontosnak
tartja az ilyen területek felszámolását és a közvilágítás kiépítését. Az osztállyal felvettem e témában a kapcsolatot. A Diófa utcából és a Tutaj
utcából olyan fák visszanyesését kértek, amely
zavarja a közvilágítást.
Az önkormányzat döntött a városi térfigyelő kamerák további bővítéséről. Az ősz folyamán az Iskola utcai parkolóknál és a KiserdőBarátság útja találkozásánál lévő szelektív hulladékgyűjtőhöz kerül majd kamera.
A Tavasz utcában lakók felhívták a figyelmemet arra, hogy a Liget utca – Tavasz utca sarkán álló trafó szekrénye nagyon rozoga állapotban van. Kértem az osztályt, hogy hívja fel erre
a szolgáltató figyelmét és kérje a trafószekrény
felújítását.
Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani újra a járdaépítési programunkat, amellyel
azokat az ingatlantulajdonosokat támogatjuk
akár százezer forint értékű térkővel és szegél�lyel, akiknek nincs még saját járdájuk. Az idei faültetési programba történő jelentkezési határidő elmúlt. A fákat novemberben ülteti el a Közüzemi Kft.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

A Lakótelep Szíve
dát is felújítottuk, azonban itt igazán nagy
változást majd a Művészetek Háza projekt
megvalósulása hoz az itt élőknek.
Tovább folytatódik a Kőrösi Park fejlesztése. A területen a gyerekeknek épülő
KRESZ Parkon kívül lesz egy pihenő övezet,
valamint egy 250 méteres futókör kerül kialakításra, ezen felül megvalósul a zöldfelület rendezés.
Elindult az új tanév, így arra kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljünk egymásra a
közlekedés tekintetében, különös tekintettel a gyermekekre és szépkorú társainkra.
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé, jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét. E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen,

telefonon a 06-27-542-805 vagy a 06-70337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra között, levélben a Garas utca 4. szám alatt,
Facebookon a Lakótelep Szíve csoportban,
s természetesen személyesen is.
Üdvözlettel:
Seltenreich József
4. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
Beköszöntött az ősz, bízom
benne, hogy mindenki ki tudta
használni a nyár utolsó napjait.
Nyáron, és e sorok olvasásával
egyidőben végezzük el az intézményi felújításokat, körzetünkben az óvodák esetében
ez az Eszterlánc, a Meseház és
a János utcai óvodákat érinti.
Az Eszterlánc óvodában elkészültek az oldalbejárati terasz
felújításával és a nevelői szobában a klíma felszerelésével.
Ebben az intézményben még
hátra van a tisztasági festés és
a főbejárati kapu felújítása. A
Meseház tagóvodában hamarosan átadják az Ovi-sport pályát, amelyet minden bizon�nyal örömmel vesznek birtokukba a gyerekek.
A János utcai tagóvodában
pedig folyamatban vannak a
tervezett felújítási munkálatok.
A Család és Gyermekjóléti Központ interjúszobáiba beszerelték a klímát, valamint kijavították a kerítést.
Ahogy az előző hírlevelemben írtam, elkészült a Bem utcai

járda, örülök az ezzel kapcsolatos pozitív visszajelzéseknek.
A Gyártelepi állomás előtti terület teljes átépítése folyamatban van, következő hírlevelemben már várhatóan a kész
állapotról számolhatok be. A
felújítással teljesen új arculatot fog kapni a környék. Ezzel
kapcsolatban többen kérdezték, hogy mikor várható a Gyártelepi állomás akadálymentesítése. A MÁV legújabb közleményében arról nyilatkozott, hogy
2023-ig tartó időszakban tervezett felújítási program során
megújul ez az állomás is. Mivel nem önkormányzati hatáskör, ígérni nem tudom, de szorgalmazni fogom, hogy a felújításban szerepeljen az akadálymentesítés is.
A Fő út 37. sz. alatt megkezdődtek egy 27 férőhelyes parkoló kialakításának munkálatai. E beruházással csökkennek
a környék parkolási gondjai.
Augusztusban
sajnálatos
módon a Bajnok Géza téri játszótér kerítésébe belerohant

Az alagi nagyállomás előtti gyalogátkelőhelyjelző-tábla az épület köré vont állványzat takarása miatt gyakorlatilag láthatatlanná vált, emiatt kezdeményeztem annak áthelyezését, láthatóvá tételét.
80 éves az evangélikus templom: ebből az alkalomból tehettem eleget Chikán
Katalin lelkésznő meghívásának szeptember 8-án délelőtt, a dunakeszi evangélikus
templom felépítésének 80. évfordulójára
rendezett ünnepi istentiszteleten.
Bőven van teendő a Tőzegtavaknál: a Tőzegtavakhoz vezető, sajnos rendkívül rossz
minőségű út felújításával kapcsolatban az
elmúlt hetekben többször is egyeztettem
a városüzemeltetési osztály vezetőjével,
aki szerint az utat nem érdemes toldoznifoltozni, hosszú távra szólóan kell rendbe
hozni. A következő évi tervekben feltétlenül szerepeltetni kívánjuk ezt a fejlesztést,
hiszen az elodázhatatlan. Ugyanakkor áthidaló megoldásként még az őszi esős időszak előtt mart aszfalttal feltöltetjük a kátyúkat. Szintén a tőzegtavi lakókhoz kap-
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Kijavítottuk a Bajnok Géza téri játszótér kerítését,
melyet egy autós széttört
egy autó. A kerítést szeptember
elején sikerült helyreállítani,
most már újra használatba tudják venni a gyerekek.
A Dunakeszi Feszt után remélem, minél többükkel találkozom majd a főtéri Szent Mihály
napi búcsún, amit szeptember
utolsó hétvégéjén tartunk. Várok mindenkit a Hagyományok
Sátrába, ahol kipróbálhatják
a mustkészítést, kóstolhatnak
házi paradicsomlevet és megismerkedhetnek a régi dunakeszi szokásokkal. Ehhez kapcsolódó programként ajánlom
még mindenkinek a Révész Ist-

Kishírek
a 7. körzetből
csolódó információ: felvettem az önkormányzat illetékes kollégájával és a városi
buszjáratokat üzemeltető céggel a kapcsolatot annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, lehetséges volna-e menetrendbe illeszteni a Tőzegtavi utat is, hogy ott – a betonútról a tavak felé történő leágazáshoz
– buszmegállót létesítsünk az ott lakók Dunakeszire közlekedését elősegítendő.
Elkészült a járda a Kincsem utcában. Szeptember közepén elkészült az Alagi Lóversenypálya és Tréningközpont Nándori utcai bejáratától a Verseny utcáig tartó, közel 600 méter hosszú Kincsem utcában az új gyalogút.
Mezítlábas park épült az alsói klubház
előtti erdős-fás részen: kisgyerekes alsói
szülők kezdeményezésére, Móczáné Sándor

ván Helytörténeti Gyűjtemény
látogatását, ahol ezen a hétvégén egész napos nyitva tartással várják majd a látogatókat.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom az alábbi
elérhetőségeken:
Email:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Mónika alsói védőnő koordinálásában, az
önkormányzat támogatásával és költségére szeptember első felében „mini” mezítlábas park épült az alsói klubház előtti füveserdős részen.
Várom lakótársaimat zárt Facebookcsoportomba: „Dunakeszi 7-es körzete (Alagon, Alsón, Majorságban és a Tőzegtavaknál élők)” néven régóta dédelgetett tervemet megvalósítva zárt Facebookcsoportot, amolyan interaktív „lakossági
fórumot” hoztam létre. Ezúton is kérem lakótársaimat, csatlakozzanak minél többen
a csoporthoz és hívják meg a környezetükben élő családtagjaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket!
Benkő Tamás, Dunakeszi 7. számú – az
alagi és az alsói városrészt, az alagi majorságot és a tőzegtavi területet magában
foglaló – körzetének egyéni önkormányzati képviselője a benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com címen, valamint a +36 20 41 91
533-as telefonszámon is várja a körzetben
élők javaslatait, észrevételeit, kéréseit.

selőink jelentik
Idén augusztusra elkészült a
Széchenyi utca felújítása. Korábban a Széchenyi utca burkolatában olyan hibák keletkeztek a megnövekedett forgalom okozta igénybevétel hatására, hogy szükségessé vált a
pályaszerkezet javítása. A szilárd burkolat új kopóréteget
kapott, a meggyengült szerkezet megerősítésre került, a közműszerelvények szintbe helyezése megtörtént, a megsül�lyedt szegélyeket cseréltük. A
szervizút és a Széchenyi utca
közötti zöld terület rendezése
növények telepítésével folyamatban van. Emellett a Széchenyi-Tisza utca sarkán új gyalogátkelőt alakítunk ki, valamint a
Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz
Béla utcánál 2 újabb gyalogátkelőt létesítünk és buszöblöket helyezünk át a könnyebb és
biztonságosabb közlekedés érdekében.
Továbbra is arra biztatom
Önöket, hogy amennyiben ká-

Tisztelt Lakótársaim!
tyút, úthibát észlelnek, jelentsék a lehető legegyszerűbb
módon, a telefonra letölthető
Dunakeszi App-on keresztül.
Központi témaként kezelem
területeink zöldfelület rendezését. Fákat ültettünk és virágosítottunk város és körzet-szerte.
Had hívjam fel figyelmüket az
Önkormányzat „Évente 1000 fát
ültetünk” programjára, amelynek keretén belül lakossági kérésre több éve ingyenesen lehet választható fát igényelni
az Önkormányzattól az ingatlan előtti közterületre, amelyet
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai szintén ingyen el is ültetnek. A lakóktól
csupán a növények gondozását
kérjük. A faültetési akciót minden évben tavasszal és ősszel
szervezzük, ugyanis ilyenkor alkalmas az időszak a növény el-

ültetésére, befogadására, a facsemete-igénylés azonban folyamatos. Városunk honlapján,
a www.dunakeszi.hu oldalon,
illetve a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán igényelhető
a formanyomtatvány, amelyet
személyesen vagy elektronikus
úton is eljuttathatnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
Számos, körzetben élő lakos
keres meg azzal kapcsolatban,
hogy nagy igény lenne egy közértre. A következő időszakban
az Önkormányzattal együtt
mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az egykori
Zoli-bolt helyén élelmiszerbolt
nyíljon.
Kérem, amennyiben kérdésük lenne a körzettel kapcsolatosan, keressenek bizalommal
e-mailben az alpolgarmester@

dunakeszi.hu címen, valamint
telefonon a +36 20 970 8469
számon. Minden felmerülő kérdésükre továbbra is szívesen
válaszolok.
Erdész Zoltán
alpolgármester,
10. sz. választókörzet
képviselője

Kárpáti Zoltán: támogatom a térfigyelő kamerarendszer bővítését
A Barátság út 1-3. és az 5-7.
számú épületben élő lakótársaim bizonyára érzékelték,
hogy az utóbbi időszakban jelentős felújítások valósultak
meg a körzetükben, melyek
között már nagyon is időszerű volt a szervizutak felújítása
mellett a parkolók rendbe tétele is. Nagyon remélem, hogy
a munkálatok hasonló minőségben készülnek el, mint ahogyan a Barátság út 9-11. szám
előtt elkészítette a kivitelező.
A körzetet járva nagyon sok
elismerést kapunk a lakosság
igényei szerint elvégzett munkákért, ám nem egyszer jobbító szándékkal felvetnek problémákat is. Példaként említhetem, a Barátság út 3. számú
épületből többen is nehezményezték, hogy az út építésekor
kivágták a sövényeket, melyek
pótlását kérik. Teljes mértékben azonosulok igényükkel,
ezért megbeszéltem a város-

üzemeltetési osztályvezetővel, Somodi István úrral, hogy
a város új főkertészével végig járjuk a 2. számú választókörzetet és egyeztetünk arról,
hogy hová ültessenek sövényt
és növényeket, hol kell pótolni a kiszáradt fákat. Megígértem és ezt teljesítem is, hogy
a Barátság út 3. számú épületnél is pótoljuk a sövényeket,
hogy újra ápolhassa az ott élő
közösség az általuk kialakított
kiskertet. A Barátság u. 5. számú épületnél pedig tujákat ültetünk, ahol az út- és a parkoló
építése miatt elbontották a kerítést is. Ezért azt kérem, akikkel nem tudtam személyesen
beszélni, jelezzék felém igényüket, hogy mindenhol tudjuk pótolni a növényeket.
A Barátság u. 32-ben élők
azt kérték, hogy oldjuk meg a
Szent István parkban, a születésfák melletti – újra füvesített
– kisterület locsolását, biztosít-

suk a vízkivétel lehetőségét a
slag rácsatlakozásával. Ígéretet
kaptam rá, hogy ezt hamarosan megoldják, én csak azt sajnálom, hogy a nyári melegben
ennek hiányában nem tudták
locsolni a születésfákat és a füvesített területet, amit pedig
többen is vállaltak volna.
Többen és sokszor jelezték,
hogy a növényzetek ültetése, a
kipusztult fák cseréje mellett a
lakótelep legnagyobb problémáját is oldjuk meg, mert nem
érzik biztonságban a parkoló
gépkocsikat. A biztonságérzetük növelése és a gépjárművek
védelme érdekében azt kérik,
hogy az önkormányzat újabb
kamerák telepítésével növelje
a térfigyelő kamararendszert.
Itt is azt tudom mondani, hogy
maradéktalanul egyetértek lakótársaim felvetésével, ezért
mindent elkövetek, hogy a kamerarendszert tovább bővítse a város, és a Szent István

parkba is telepítsenek kamerákat, aminek köszönhetően
reményeim szerint megelőzünk olyan vandál pusztítást
is, hogy felszakítsák a padokat, illetve elősegíti, hogy minden renitenskedőn számon lehessen kérni tettét. A feladat
nem egyszerű, de meggyőződésen, hogy meg tudjuk oldani, ám addig is megértő türelmüket kérem.
Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
Esőben is népszerű volt a 7. ALcSÓfesztivál

A zsűri
és a díjazott
csapatok tagjai

Noha az időjárás ez alkalommal
nem fogadta kegyeibe a 7. Dunakeszi ALcSÓfesztivál lecsófőzőversenyén
bogrács mellé álló csapatokat és az alsói
Muskátli utcára kilátogatókat, a szeptember 7-i rendezvény ezúttal is közönségsikert aratott.
A tizenhat benevezett főzőcsapat
mindegyike időre elkészítette a maga
lecsóspecialitását, felkészülve azok kóstoltatására, bemutatására. A hattagú
zsűri ezúttal – az eső miatt kényszerűen, formabontó módon – nem a bogrács mellett tüsténkedő kuktabrigádokat járta végig, hanem maguk a lecsókészítők járultak a Korona Kávézó és
Söröző sarkában berendezkedő bíráló bizottság színe elé. A szervezők felkérésére idén is ismert, népszerű személyiségek látogattak el Alsóra, eleget
téve az ízlelőbimbókat igencsak próbára tévő feladatnak. A zsűri elnöke Erdész
Zoltán, Dunakeszi alpolgármestere volt,
míg tagjai Bálint Antónia (Miss Hungarygyőztes 1991-ben), dr. Guba Ágnes (alsói
háziorvos), Juhász Roland (a MOL Fehérvár FC 95x-ös válogatott labdarúgója),
Kárpáti Zoltán (a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő) és Nagy Adrienn (a rendezvény egyik támogatója) voltak, akik

12 Dunakeszi Polgár

három szempont alapján értékelték a
produkciókat. A zsűri tagjait a fesztivál
vendégeinek tapsa közepette – az eredményhirdetés előtt egyesével a színpadra invitálva – Benkő Tamás önkormányzati képviselő, az alsói lecsófesztivál kitalálója, a főszervezők szóvivője
mutatta be a nagyközönség számára is.
Ezt
követően,
de
még
a
lecsófőzőverseny ünnepélyes díjátadása előtt Benkő Tamás az esemény hagyományosan visszatérő elemeként,
szép gesztus gyanánt valamennyi főzőalakulatot felhívta a pódiumra, amely
szépen lassan teljesen meg is telt. Az
eredményhirdetés miatt izgatott együtteseket ábécé sorrendben szólítva Szabolcs Csilla és Kiss Magyary Ilona főszervezők adtak át emléklapot és egyedi készítésű ajándékot a csapatvezetőknek,
majd következhetett a végeredmény ismertetése. A lecsófőzőverseny győztese az alsói „A két Mogyi és Arnold papa”
(csapatvezető: Arnold Máté) lett; 2. helyen a L’ecsó (csapatvezető: Gilicze Petra)
csapata végzett; 3. lett a szinte minden
évben induló Lecsógorok (csapatvezető: Ajler László) alakulata. A közönségdíjat – a legtöbb kóstolójegyet gyűjtve –
szintén a L’ecsó nyerte, a zsűri és a szervezők különdíját pedig a Dunakeszi Alsó

Keresztény Kör–Léleküdítők (csapatvezető: Gulyás József) vihette haza. A díjakat a zsűri tagjai adták át, a dobogósok érmeket is kaptak a serleg és oklevél mellé. A rendezvény ezen időszakára
derült ég és napsütés fokozta az egyébként is meglévő jókedvet, bőséget.
Ami a fesztiváltér főhelye, a színpad
főbb programjait illeti, azok sorát Mentős Laci nyitotta meg műsorával, utána az Adonika Mozgásművészeti Stúdió
növendékei, majd az alsói klubházban
tevékenykedők jöttek a sorban. A népszerű énekesnő, Szandi fergeteges hangulatot teremtett a közönség soraiban,
az őt követő alsói előadó, Alexa és kísérője ugyancsak. Idén sem maradhatott
el a helyi anyukák, az Alsói Kedvesek
táncos produkciója, akik közvetlenül kislányaik, az Alsói Kiskedvesek után ropták country zenére. Az időközben ismét
eleredő eső nem tántorította el sem a
közönséget, sem a Kossuth-díjas Bangó
Margitot, akinek előadására héttől hetvenéves korig táncoltak, énekeltek, buliztak az alsóiak. Ahogy az lenni szokott,
tűzijáték zárta az ALcSÓfesztivált.
(Z. A.)
Fotó: Sipos Hajnalka (facebook.com/
alcsofesztival)

Megnyílt a Napsugár bölcsőde
Dunakeszin mindig örömteli pillanat az, amikor egy új intézményt adhatunk át. Aki régebb óta ismeri a várost, tudhatja,
hogy néhány éve már nincs bölcsődei és óvodai férőhely hiány,
szemben a 2010 előtti helyzettel – mondta Dióssi Csaba polgármester az alagligeti Napsugár bölcsőde ünnepélyes megnyitóján, melyet a kicsik a közeli napokban már birtokba is vettek. A
városvezető avatóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy 21. századi körülményeket szeretnének biztosítani a gyerekeknek.
Bejelentette; már benyújtották az újabb pályázatot a most
átadott bölcsőde bővítése érdekében, jövőre pedig elkészül a
közelben épülő, már félkész műszaki állapotban lévő óvoda.

D

ióssi Csaba köszönetet
mondott Tuzson Bence
országgyűlési képviselőnek a zöldmezős beruházás
megvalósításához nyújtott támogatásáért, örömét fejezte ki,

hogy a bölcsődét dunakeszi vállalkozás építette.
Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSZK vezetője arról az alkotó együttműködésről beszélt, amely a tervezéstől egé-

szen a bölcsőde átadásáig jellemezte munkakapcsolatukat,
melynek köszönhetően sikerült
a város igényeinek megfelelő intézményt építeni. Az óvodapedagógusok szakszerű együttműködését megköszönve emlékeztette őket: „Kívánom, hogy
érezzétek itt jól magatokat, legyen minél több szakmai sikeretek, de ne felejtsétek el, hogy a
szülő a legdrágább kincsét bízza rátok.”
Tuzson Bence országgyűlési képviselő pedig azt emelte ki,
hogy 2010 óta kétszer annyi kisgyermekes férőhely van Duna-

keszin, de ami ugyancsak fontos, hogy a pedagógusok száma
is megduplázódott. Ez azért lényeges szerinte, mert új épületek
készülhetnek, de azokat lélekkel
kell betölteni. „Hiába a jó polgármester, az országgyűlési képviselő, ha hiányzik az emberekből a közösségi összetartó erő,
akkor ezek az eredmények elmaradnának. Hamarosan szemközt
megépül az óvoda, utak épülnek,
szinte megújult az egész város a
főtértől a sporttelepig bezárólag”
– mondta Tuzson Bence.
V. I.
Fotó: Ligeti Edina

Vámos Robi és barátai

Vidámságot varázsoltak
a gyermekorvosi rendelőbe

A nyári időszakban a város több egészségügyi intézménye is megújult, melyek között
van a Barátság úti felnőtt és gyermekorvosi rendelő is. A megszépült, frissességet
árasztó váróhelyiségek közül a gyermekorvosi rendelőben egy különleges csodavilág fogadja a gyerekeket Vámos Robi és barátai jóvoltából, akik falfestményeikkel –
mint oly sok más dunakeszi intézményben – ezúttal is kicsiknek szeretnének örömteli
perceket szerezni.
- A város többi gyermekintézményéhez hasonlóan itt a gyerekekkel és gyógyulásokkal kapcsolatos pozitív üzeneteket megjelentő falat
terveztem, amiket barátaimmal, kollégáimmal rajzolunk, festünk fel a falakra – mondta érdeklődésünkre az országszerte ismert Vámos Robi.
- A legfontosabb üzenet, amit szeretnénk
kifejezni rajzainkkal, hogy a gyerekek bízzanak abban, hogy itt meggyógyulnak. Emellett
oldják a bennük rejlő feszültséget, mert a felnőttekhez hasonlóan ők is drukkolnak, ha betegség miatt orvoshoz kell menniük. Egy igazi meglepetés, egy gyógyító szív fogadja a gye-

rekeket a bejáratnál, akik ha ráteszik a kezüket, „meggyógyulnak” – avatott be a titokba
Robi, aki azt is elárulta, hogy szeptember 28án a gyártelepi vasútállomás aluljáróját is újjávarázsolják.
- Az egész aluljárót megújítjuk, én megrajzolom az alapot, és a lelkes önkéntesek -, akik
remélem, sokan lesznek - meghúzzák a kontúrokat, véglegesítik a színeket iránymutatásunk
alapján – mondta fellelkesülve Vámos Robi,
akinek és barátainak örömöt jelent, ha rajzaikkal sikerül másoknak maradandó szép vizuális
élményt szerezni.
Amennyiben szívesen csatlakoznál Vámos

Robi és a Táblácska csapatához és ott hagynád „kéznyomodat” a falakon, jelentkezz a
programiroda@dunakeszi.hu e-mail címen.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A stabilitás a további
fejlődés záloga
A 2014-tól 2019 őszéig tartó önkormányzati ciklus Dunakeszi történetének egyik, hanem a legsikeresebb korszaka, melynek tanúbizonysága a városban megvalósított nagy horderejű infrastrukturális beruházások,
új iskola, bölcsőde, óvoda, egészségház, mentőállomás
építése, orvosi rendelők mellett az SZTK korszerűsítése, városi utak felújítása, a Duna-parti szabad strand
kiépítése, hogy csak néhányat emeljünk ki az elmúlt fél
évtized eredményei közül. Erdész Zoltán alpolgármester szerint mindez az alkotó nyugalomnak, a szakmai
felkészültségnek köszönhető.
- Néhány hét múlva lezárul egy
korszak, hiszen lejár a regnáló
képviselő-testület és a választott
önkormányzati vezetők mandátuma, ami mindannyiunkat arra
sarkal, hogy megvonjuk az elmúlt fél évtized mérlegét. Ön mit
tekint a mögöttünk hagyott öt év
legjelentősebb eredményének?
- Egy mondatban úgy tudnám
összefoglalni, hogy Dunakeszi
történelmének legsikeresebb korszaka, óriási lendület jellemzi a
várost, amely kivívta lakótársaink
nagy többségének az elismerését
is. Elég végigmenni Dunakeszin,
mindenhol azt látjuk, hogy valami új születik vagy a régit újítjuk
fel, korszerűsítjük. Számos projekt megvalósításán, kivitelezésén
dolgozunk, miközben számtalan
újat készítünk elő, hogy a szükséges fejlesztések az előttünk álló
években
megvalósulhassanak.
A város történetében még nem
volt olyan, hogy egyszerre épülne bölcsőde, óvoda, általános iskola, és karnyújtásnyira vagyunk
attól, hogy megkezdődjön egy új
gimnázium és egy új szakgimnázium építése is. Mindegyik projektet hosszú szakmai előkészítés
előzi meg, melyek megvalósításának köszönhetően a szolgáltatások színvonala is egyre magasabb
lesz. Talán elég, ha – a fentebb említett fejlesztések mellett – az ügyfélszolgálat kialakítására utalok,
melynek működése könnyebbé és
jóval komfortosabbá tette az ügyintézést a lakosság számára.
- Miben rejlik a siker nyitja?
- A város vezetését, a lakossági igények kiszolgálását csak jó
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szakmai felkészültséggel, a hos�szú évek mindennapos munkája révén megszerzett tapasztalattal lehet eredményesen végezni.
Bárki, bármit is mond, az önkormányzat, a város vezetése nem
akármilyen szakmai kihívást jelent. Az önkormányzati munkában is végig kell járni a szakmai lépcsőfokokat, hogy eredményes és hatékony legyen a vezető
munkája. Minden szerénytelenség nélkül mondom, hogy erre
jó példa Dióssi Csaba polgármester úr és jómagam, mindketten
– már több évtizede, hogy - önkormányzati képviselőként kezdtünk Dunakesziért dolgozni,
majd alpolgármesterként, Csaba
pedig kilenc éve vezeti a várost.
Ennek is köszönhető – többek
között -, hogy sikeresen tudunk
pályázni, és azt is tudjuk, hogyan
kell megvalósítani egy-egy projektet. A legfrissebb példa erre,
éppen tegnap, szeptember 3-án
kaptunk értesítést arról, hogy
300 millió forintot nyertünk a
Pest megyei Önkormányzathoz
benyújtott pályázattal a csapadékvíz elvezetését biztosító projekttel. Ezzel megoldjuk a Dombliget és a Tóváros csapadékvíz elvezetési problémáját, összekötjük
a hálózatot a központi csapadék
elvezető rendszerrel.
- Dunakesziről közismert,
hogy dinamikusan fejlődik, pályázati tevékenysége sikeres, ám
a környező településeken arról is
beszélnek, hogy a városban alkotó béke van. Ezt a nyugalmat az
az együttműködési megállapodás garantálta, melyet a képvi-

Erdész Zoltán alpolgármester: a város irányítása szakmai
felkészültséget és képességet igényel

selő-testület tagjai először 2010ben írtak alá, akik vállalták,
hogy önkormányzati tevékenységük során mellőzik a pártpolitikát. Ekkora a jelentősége megállapodásnak?
- Határozottan, igen a válaszom. Ugyanis ennek a sikeres
időszaknak a kulcsa abban volt,
hogy a közösségért tenni akarók
felismerték, hogy nem a háborús
helyzet a célravezető, hanem alkotó nyugalom mellett lehet ezeket
a projekteket megvalósítani. Van
mit veszítenünk abban az esetben,
ha ezen a viselkedésünkön változtatunk. Beruházásaink nagy részét az állammal közösen végezzük. Megtervezzük, majd lobbizunk a forrásért, a pénztért. Sok
esetben mi végezzük el a munkát, vagy közösen. Ha az energiáinkat arra fecsérelnénk, hogy po-

litikai küzdelmeket vívnánk egymással és a kormánnyal, akkor az
jelentősen hátráltatná az építő, alkotó tevékenységünket. Ez a titka
annak, hogy Dunakeszin nem volt
csatatér, a város pedig folyamatosan fejlődik.
- Finoman megfogalmazott
mondataiból arra következtetek,
hogy az önkormányzati munkában fontosnak tartja a stabilitást, a folyamatosságot. Jól érzékelem?
- Igen. Talán rám sütik, szerénytelen vagyok, de az az igazság, hogy az elmúlt évtizedekben
végzett önkormányzati munka
során megtapasztaltam, megfelelő képesség és szakmai tapasztalat
nélkül nem lehet egy várost vezetni, de még egy üzemet vagy iskolát sem. Annak érdekében például, hogy felépüljön a két gimná-

zium, hosszas előkészítő munka,
és szakmai egyeztetések szükségesek, hiszen nem kisebb dologról van szó, mint több tízmilliárd forint állami támogatás megszerzéséről. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy polgármester úr, és
korábban én is önkormányzati és
országgyűlési képviselő voltam,
ami megalapozta azt az emberi és
szakmai kapcsolatot, melynek köszönhetően sikeresen tárgyaltunk
és egyeztettünk a Nemzetgazdasági Minisztériumban, az Emberi Erőforrások Minisztériumával,
és az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban. A projekt már
a Gazdasági Kabinet asztalán van,
melynek támogatását élvezzük, a
visszajelzések szerint hamarosan
a kormány is tárgyalja.
- Milyenek az esélyek a több
tízmillárdos állami támogatás
elnyerésére?
- Nagyon biztatóak, hiszen a
szakmai tárgyalásokon az egyik
legfontosabb érvünk az volt, hogy
Dunakeszin évente 600 diák végez az általános iskoláinkban,
akik számára biztosítani kell a tovább tanulás lehetőségét. A Radnóti gimnáziumba évente csak
90-100 nyer felvételt, így a közel
500 fiatalnak Budapestre vagy
Vácra kell naponta ingáznia. Érveinket, szakmai koncepciónkat elfogadták a minisztériumokban, támogatják a két gimnázium felépítését. Az 554 diák fogadására alkalmas gimnáziumban
négy párhuzamos osztály indul,
melyből kettő két tannyelvű képzésű lesz. Ez párját ritkító lehetőség! Emellett, ezzel egy időben, egy olyan szakgimnáziumot is szeretnénk megvalósítani,
ahol 850 diák tanulhat egy időben. A párhuzamos osztályokban - inkább fiúknak - a műszaki tárgyakat, informatikát, elektronikai képzést indítanánk, a lányok pedig általános közgazdász
képzést kapnának. Ezek megvalósításához szükséges az a városvezetői tapasztalat, melyet az ember
csak hosszú évek alatt szerez meg,
és bizony sokat jelent az ismertség
is. Azt szeretnénk, hogy minden
Dunakeszin élő gyerek a városban tanulhasson tovább. Erőfeszítéseinkkel a gyerekeink jövőjét
alapozzuk meg Dunakeszin, ahol
jó élni, hiszen gyönyörű Dunapartunk van, fejlesztettük az infrastruktúrát, hogy kulturált környezetben pihenhessünk, élvezhessük természeti környezetünk
szépségét, páratlan adottságait.

- Ezt bizonyítja az is, hogy a
korábbi években nagyon sok lakótársunk költözött a városba,
Dunakeszit választotta otthonának, ám amennyire örömteli ez,
annyi gondot jelent a közlekedési
útjaink zsúfoltsága.
- Ez vitathatatlan, ám rengeteget lobbiztunk azért, hogy megoldjuk ezt a mindennapos problémát. Örömmel mondhatom,
hogy szeptember 30-án átadják a
forgalomnak a 2x2 sávosra bővített M2-es gyorsforgalmi utat és
a Dunakeszi és Göd között épített – a 2. számú főutat és az M2est összekötő – új utat is, aminek
köszönhetően jelentősen csökken
Dunakeszi útjainak leterheltsége. Fellélegezhet a város, hiszen
a Vác és Göd felől érkezők elkerülik Dunakeszit. Annak érdekében pedig, hogy a Dunakeszin
élők minél gyorsabban bejuthassanak a fővárosba a 2. számú főút
kivezető szakaszán egy plusz sáv
épül és két körforgalmi csomópont bővül. Az is jelentős előre lépést jelent, hogy Újpest Önkormányzatával történt megállapodás alapján megépítjük – bár nem
a mi területünkön van - a káposztásmegyeri csomópontot, amely
biztosítja, hogy az alagi városrész
felől közlekedők várakozás, és
torlódás nélkül jussanak ki Dunakesziről. Ugyancsak az alagi
oldalon, alig egy hete készült el
az Alagi majori út mintegy 1,2 kilométeres szakászának kiszélesítése, amely új aszfalt burkolatot
kapott. Ez a fejlesztés is elősegíti,
hogy könnyebben kijuthassunk a
városból. Önkormányzati útjaink
folyamatos felújítása is hozzájárul
a közlekedési helyzet javításához.
- Az elmúlt öt esztendőben jelentősen fejlődött a város. Ön mit
tart a legnagyobb eredménynek?
- A sok-sok infrastrukturális
beruházáson túl én azt tartom a
legnagyobb eredménynek, hogy
a Dunakeszin élő emberek az elmúlt évek során közösségé formálódtak. Örömmel vesznek részt
kulturális és sportrendezvényeinken, igazi lokálpatriótaként segítik a város mindennapi életét,
büszkén viselik pl. a városi sportegyesület mezét. Dunakeszi egy
jó közösségi „kovácsolódott”, jó
itt élni. Ezt az óriási közös értéket
szeretnék megőrizni, ezért tartom
fontosnak, hogy a jövőben is alkotó nyugalom, ne pedig politikai csatározások jellemezzék Dunakeszit.

Vetési Imre

Két polgármesterjelölt, két
pártlista és 24 képviselőjelölt
közül választhatunk
Véglegessé vált az október 13-i önkormányzati választáson
induló polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek névsora,
miután szeptember 9–én lezárult az ajánlások gyűjtésének
határideje. A helyi választási bizottság már kisorsolta, hogy
ki milyen sorrendben szerepel a szavazólapon a voksoláskor.

A

Fidesz-KDNP szövetség mind a 10 egyéni
választókörzetben indít képviselőjelöltet, a
polgármesteri megbízatásért újra –
immár harmadszor – ringbe száll
Dióssi Csaba polgármester. A várost 2010 óta vezető Dióssi Csaba mellett a képviselők többsége is
újra elindult a választáson, rajtuk
kívül négy új, ám ismert jelölt is -,
Richvalski Viktor, Pethő Krisztián,
Sipos Dávid és Nyíri Márton - megméretteti magát. A kompenzációs
listát – melyen tizenketten szerepelnek - Dióssi Csaba polgármester vezeti, őt követi Erdész Zoltán,
Csoma Attila, Seltenreich József.

A másik polgármesterjelölt,
Gerner Péter, aki az ellenzéki pártok támogatásával indul a választáson. Az ellenzéki pártok – DK, Jobbik, LMP, a Momentum, az MSZP,
a PM, a MMM – mind a tíz egyéni körzetben indítanak képviselőjelöltet. A helyi választási bizottság jegyzőkönyve szerint a 12 fős

kompenzációs listát érdekes módon nem a polgármesterjelölt, hanem Varga Péter Zoltán, a Jobbik városi elnöke vezeti, aki jelenleg is tagja képviselő-testületnek, a
listán elnyert mandátumának köszönhetően. Őt követi az MSZP-s
Bilinszky Ferenc, Lukácsi Bálint és
az ugyancsak jobbikos Nagy Attila.
A lista 12. helyén Gerner Péter neve
olvasható.
Az ellenzéki pártok szoros együttműködésére jó példa,
hogy az MSZP városi elnökének,
Bilinszky Ádámnak a szórólapját
a Jobbik Magyarországért Mozgalom adta ki.
Az október 13-i választáson a
pártok, szövetségek egyéni képviselőjelöltjein kívül négy független
jelöltre voksolhatnak a választópolgárok Dunakeszin. A tíz egyéni választókörzetben 24 képviselőjelölt indul, hat körzetben két jelölt
verseng a mandátum elnyeréséért,
ahol a Fidesz-KDNP szövetség jelöltjével szemben az ellenzéki pártok egy jelöltet indítanak. Négy
körzetben három jelölt indult,
hogy elnyerje a választók bizalmát.
A helyi választási bizottság kisorsolta, hogy a polgármesterjelöltek és az egyéni körzetben induló
képviselőjelöltek neve milyen sorrendben szerepel a szavazólapon
az október 13-i önkormányzati választáson.
Polgármester-választás:
1. Dióssi Csaba (FIDESZ- Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt)
2. Gerner Péter (Demokratikus
Koalíció, Jobbik Magyarországért
Mozgalom, Lehet Más A Politika,
Momentum Mozgalom, Magyar
Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
Az októberi lapszámunkban az
egyéni választókörzetekben induló képviselőjelöltek névsora mellett
azt is közöljük, hogy ki milyen sorrendben szerepel a szavazólapon.
(Vetési)
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Tanévnyitó a Fazekas iskolában
Szeptember 2-án reggel
nyolc órakor Dunakeszi
tanintézményeiben is kezdetét vette a 2019-2020-as
tanév. A Fazekas Mihály
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában rendezett városi
tanévnyitó ünnepségen
jelen volt Erdész Zoltán
alpolgármester,
valamint a Dunakeszi Német
Nemzetiségi Önkormányzat részéről Tóth Tamás
elnökhelyettes és Pethő
Krisztián elnökségi tag.

Papné Szalai Csilla

A

z aulát és a két emeletet teljesen megtöltötték a vakációról vis�szatért, tanulásra ké-

szen álló diákok. A Himnusz elhangzása után vidám hangulatú
műsorral lepte meg társaikat, s
a szülőket alsó tagozatos diákok
egy csoportja, akik között első
osztályosok is ügyeskedtek.
A tanulókat, a vendégeket, a
tantestületet is köszöntötte Papné Szalai Csilla intézményvezető
asszony. „Mostantól 180 tanítási
és 6 tanítás nélküli munkanapon
dolgozunk azért, hogy ti, tanulóink írni-olvasni tudó, szöveget
értő, számolni tudó, gondolkodó emberekké váljatok” mondta,
majd hozzátette, hogy a 884 tanulót, 74 pedagógus és 3 pedagógiai asszisztens tanítja és ehhez
őket 34 nagy és 8 kicsi tanterem,
a könyvtár és az ebédlő egy része fogadja.
A továbbiakban elmondta,
hogy az udvaron felfrissült a tó,
melyben aranyhalak és teknősök
úszkálnak, felújították a mezítlábas ösvényt, a csúszdaparkot, a
piknik padot. Hamarosan elkészül a fűszerkert és Dióssi Csaba
polgármester
támogatásával
megújul a focipálya. Utóbbi bejelentést a diákok viharos tapssal
fogadták.
Végezetül „megnyugtatta” a
diákokat, hogy a tanév nem csupán a tanulásról szól majd. Lesz
színházlátogatás, ének, tánc,
sport, és kirándulás.

A Fazekasban 884 tanuló kezdte el az új tanévet

Ezután átadta a szót Tóth Tamásnak, akinek köszönetet
mondott a nemzetiségi önkormányzat német nemzetiségi oktatásban nyújtott sokoldalú támogatásáért.
Elmondta az elnökhelyettes,
hogy a nyáron a németországi
Deggendorfban a Donaufesten
nagy sikerrel szerepelt a német tagozatos diákok 12 tagú
tánccsoportja.
Műsorukat
Nemeshegyiné Bali Barbara és
Péter Henriett állította össze. Az
idei tanévben is több iskolán kí-

vüli programot terveznek a német tagozatos osztályoknak.
Megtudtuk még, hogy négy
első osztály indul összességében
107 tanulóval. A hat éve zajló oktatás során a német nemzetiségi osztályok közül kettő belépett
a felső tagozatba. A konténerek
száma ötre gyarapodott, ezekben főként nyelvórákat tartanak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei

Akit Erdély mindig visszavár
Tuzson-Berczeli Péter kolozsvári sikere

A marosvásáshelyi születésű Tuzson-Berczeli Péter festőművész több évtizede az anyaországban alkot, aki műveivel
számos rangos szakmai és állami elismerést vívott ki. A Dunakeszin élő kiváló festőművész ezúttal Kolozsvár vendégeként mutatkozott be festményeivel a nagyközönségnek,
mintegy kulturális „hidat építve” az erdélyi magyarság és az
anyaországbéli közösségek, művészek között.

„Szívemnek kedves felkérésnek tehettem eleget! Megtiszteltetés, hogy dunakeszi művészként is jelen lehetek szülőföldemen a Kolozsvári Magyar
Napokon. A kincses város kilenc napon át a magyar nemzet kulturális fővárosa. Az
Apáczai Galériában a KLIKK
ART CENTRUM Egyesület
által rendezett „In Memoriam Ady Endre” c. nemzetközi
képzőművészeti kiállítás a 133
helyszín mintegy 630 prog16 Dunakeszi Polgár

ram egyike. Művész legendák
és jeles kortárs alkotók társaságában az alkalomra készült
„Anzix Adyhoz 1-3” című képeimmel veszek részt a 10. Kolozsvári Magyar Napokon.” –
írja szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében TuzsonBerczeli Péter festőművész,
akinek e lap hasábjain is gratulálunk nívós alkotói tevékenységéhez, példaértékű emberi
megnyilatkozásaihoz!
(Vetési)

A beteljesült bizalom éve
Elkezdődött története második tanévében az oktatás-nevelés a város „legfiatalabb”
tanintézményében, a Krisztus
Király Római Katolikus Általános Iskolában. Az első esztendő tapasztalatairól kérdeztük Deézsiné Telek Ágnes
igazgató asszonyt.
„Az elmúlt tanév számunkra a
beteljesült bizalom éve volt. Nulláról indultunk, az épület készülőfélben, a tanév elején szinte az utolsó pillanatban tudtunk beköltözni.
Mégis örvendetes volt, hogy kilencvenhárom tanulóval és tíz pedagógussal elkezdhettük a munkát. A
nagy izgalom, a várakozás, a nehézségek és iskolaindítási tapasztalatlanságunk ellenére nagyon szépen
lezajlott a tanév. Azért is mondom,
hogy a beteljesült bizalom éve, hiszen bíztunk abban, hogy a Jóisten
ebben a munkában mellettünk áll,
és nekünk csak azt kell tenni, ami a
feladatunk, a többit megadja hozzá.
A tanév során nagyon sok szép
élményünk volt. Krisztus Király Iskolanap, Pünkösd, Advent, a szülők kezdeményezésére közös programok énekléssel, játék. Olyan közösség alakult ki, ahol meghitt,
bizalommal teli kapcsolat van a pedagógusok között, szülők és pedagógusok között és természetesen a
gyerekeknél is szépen formálódik a
közösség.
Az iskola hírneve a visszajelzések alapján nagyon jó, a jelentkezésekből is ezt szűrtük le. A most in-

Deézsiné Telek Ágnes igazgató
duló első osztály negyvennégy helyére hetvenöt diák jelentkezett és
folyamatosan veszünk fel gyerekeket a többi évfolyamra is. Tavaly egy
negyedik osztályunk volt, most két
ötödiket tudunk indítani, hiszen
egy teljes osztálynyi gyerek jelentkezett. A létszámunk így idén szeptembertől 160 körüli lesz, és ez igen
szép növekedés. Idén az óraadókkal
együtt huszonhárom kolléga kezdi
el a munkát. Kicsit izgulunk is, hiszen már felső tagozat is indul, s ez
új kihívás számunkra. Az alsó és
felső tagozaton továbbra is az organikus pedagógiai elvek és a katolikus keresztény értékek szerint szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermekeket.
A visszajelzések alapján a szülők
elégedettek a munkánkkal, és sokat
gazdagodtunk mi is mind módszer-

tanilag, mind az organikus pedagógia területén. Kollégáim közül többen beiskolázásra is kerültek ebben
a tanévben. Részt veszünk az organikus pedagógiai mentorképzésben
azért, hogy jól tudjuk ezt az irányzatot képviselni és megvalósítani az
iskolában.
Ez a pedagógiai irányzat az élet
szolgálatát jelenti. A legfontosabb
pillérei a bizalom, a kötődés, a szövetség, vagyis összetartozunk, az
eszmény, hogy azt bontakoztassuk ki a gyerekekből, amire születtek, ami az ő hivatásuk, és nem utolsó sorban folyamatosan figyeljük,
hogy mire nyitottak. Ezt a pedagógiát Josef Kentenich atya dolgozta ki, Magyarországon Pécsi Rita a
fő képviselője. Ő a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) a pedagógiai vezetője.
Vele szoros kapcsolatban vagyunk,
többször járt nálunk előadásokat
tartani. A főhatósággal egyébként
is jó az együttműködésünk, folyamatosan segítik a munkánkat, és az
építkezést is felügyelik. Idén is folytatódnak a munkálatok, várhatóan
hamarosan elkészül az ebédlő és a
felette lévő két tanterem. Addig az
ötödikesek a Szent Mihály plébánián tanulnak, erre dr. Lovassy Attila
atya adta áldását.
A gyerekeknél elsősorban az érzelmi intelligenciájukat igyekszünk
fejleszteni, hogy erre építve bontakozhassanak ki értelmi képességeik. Használható tudással szeretnénk
megajándékozni őket. Igyekszünk
belőlük mindent kihozni, amire

megszülettek, amire hivatásuk szól.
Szép eredmények születtek az első
évben, mind tantárgyi, mind magatartás, szorgalom vonatkozásában.
A tanulmányi eredmény minden
osztályban 4,8 fölött van. A mostani ötödikesek már nagyon önállóak. Az elmúlt tanévben két iskolaújságot szerkesztettek, és a pedagógus
közreműködésével többször tartottak tanórát is.
Az Önkormányzattal és a Dunakeszi Tankerülettel egyaránt nagyon jó a kapcsolatunk, minden támogatást megkapunk, és az általuk
szervezett rendezvényeken is részt
veszünk. Dióssi Csaba polgármester úr évközben többször meglátogatott minket, érdeklődött a munkánk iránt. A társintézményekkel
szintén jó a kapcsolatunk, különösen a Szent Erzsébet Katolikus Óvodával. A Radnóti Miklós Gimnázium sokat segített azzal, hogy az előző tanévben diákjaink ott ebédelhettek.
Visszatekintve az első tanévre,
nagy hála van a szívünkben, hogy
elindulhatott Dunakeszin a katolikus iskola, és a születésének részesei
lehettünk. Azt gondolom, hogy főleg
az idősebb dunakeszi embereknek,
akik ide jártak a régi egyházi iskolába, de minden dunakeszi hívőnek
szívmelengető, hogy újra van katolikus tanintézménye a városnak.”
Elmondta:
Deézsiné Telek Ágnes
Lejegyezte:
Katona M. István
A szerző felvétele
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A dunakeszi városi temetőben 2019. augusztus 30-án méltóságteljes
szertartás keretében helyezték végső nyugalomra Kállay Gyulát, Dunakeszi Város Díszpolgárát és
feleségét, Kállay Gyuláné
Tulipán Annát.

E

Végső búcsú
a Kállay házaspártól

lsőként a Farkas Ferenc Művészeti Iskola vonós tanárai alkotta trió (Juhász Teréz cselló, Dobai Szabolcs és
Veres Kornél hegedű) Johann Sebastian Bach Air és Korál című örökbecsű műveinek méltó előadásával tisztelgett a zenebarát Kállay Gyula emléke előtt.
A nagy számban megjelent barátok,
tisztelők előtt Kucsera Katalin idézte fel az elhunyt tartalmas életútját.
Majd Dióssi Csaba polgármester helyetteseként Erdész Zoltán alpolgármester lépett a mikrofonhoz.
„Augusztus 6-a gyásznappá változott a dunakesziek számára. Ekkor távozott el közülünk egy olyan ember,
akinek szerénysége, nagylelkűsége közösségünk számára példamutató volt.
Akinek tenni akarása, kitartása, és jó
kedélye örök mementó mindazoknak,
akik ismerték.” Ezekkel a szavakkal
kezdte búcsúztató beszédét.
Felidézte külhoni tartalmas, sikeres
életútját, majd arról szólt, hogy a házaspár a Kanadából 2010-ben történt
hazatérésük után szinte újra felfedezte szülőhelyüket és a Nyugdíjas Kiránduló Klub aktív tagjai lettek. 65 évi
boldog házasság után 2012-ben felesége, Annuska eltávozott az élők sorából.
Gyula bácsi sokat tett a városért.
Zongorákat vásárolt az iskoláknak, a
művelődési központnak és a művészet iskolának, mely utóbbit anyagilag
is támogatta. Öt éven át karácsonykor
anyagilag segítette szebbé tenni a rászorulók ünnepnapjait.
„Városunk nevében 2015-ben Dunakeszi Városért kitüntető címet,
2019-ben Dunakeszi Város Díszpol-
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A város nevében Erdész Zoltán alpolgármester búcsúzott
Kállay Gyula díszpolgártól és feleségétől

gára címet adományoztunk. Szerény
köszönet ez hatalmas munkádért. Az
elismerésekkel járó pénzbeli juttatás nagy részét a zeneiskolának adományoztad”. Horatius szavaival zárta búcsúztatóját: Non omnis moriar:
Nem halok meg egészen. „Itt élsz
bennünk, a lelkünkben, az emlékezetünkben. Dunakeszi gyerekek generációi ismerik a neved, akkor is,
amikor már nem vagy köztünk, mert
az általad adományozott hangszerek
zengik emlékedet.”
A búcsúztató szertartás befejezéseként Kosztolányi Dezső Halotti
beszéd című költeményét mély, drámai átéléssel adta elő Babják Anna-

mária színművésznő. A gyászolók
ezután a sírhelyhez vonultak, ahol
Terbe Józsefné köszönt el a Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai nevében,
majd a klub énekkara Gyula bácsi
legkedvesebb „Elindultam szép hazámból…” kezdetű népdalát énekelte el. Eközben Gyula bácsi végrendeletéhez hűen, hamvait feleségével
együtt közös sírba helyezték el, melyet a tisztelgés, emlékezés és szeretet koszorúi, virágai sokasága borította el. Legvégül felhangzott az Il
Silenzio, A Csönd.
Katona M. István
A szerző felvételei

Szikvíz

vagy szóda?
A „buborékos víz” régóta alapvető itala az emberiségnek, és sokan azt tartják róla, hogy a benne pezsgő buborékok az élet
pezsgését idézik a fogyasztóban. Másoknak a fröccs vagy a szörp
kelléke, amely számos művészt – költőt, írót stb. – igézett meg,
így a szóda színművek és irodalmi alkotások szereplőjévé vált.

M

id. Rozsnyai József vendéglője

egjelenése a 18. század
végéig vezet minket
vissza, amikor az angol
Joseph Black (1772) és
a svéd Torbern Bergman egy időben
rájött arra, hogyan lehetne a vizet
szén-dioxiddal úgy vegyíteni, hogy
élvezetes italhoz jussanak. Az új termék üzemi méretű gyártását a genfi Jacob Schweppe kezdte meg, Angliában, és ő illette 1798-ban először a
soda (szóda) névvel.
Magyarországot is hamarosan
meghódította az új divat. Általában
Jedlik Ányos pap-tanár nevéhez kötjük, és sokan ismerik a legendát, miszerint Fáy András közeli, fóti présházában alkalmazta először találmányát úgy, hogy borral vegyítette
a szódát (fröccs). Amit biztosan tudunk: Jedlik Győrben tanított akkor, amikor a szódával kísérletezett.
1829-ben tette közzé első technikai
leírását, majd 1842-ben elindította
pesti palackozó üzemét.
A szódavíz vagy szikvíz szifonfejes palackba vagy szifonfejes felvezető szárral ellátott ballonba, nagy
nyomáson, zárt rendszerű technológiával töltött előkezelt ivóvíz. A
19. századtól egészen a második világháború végéig a szódavíz védjegye a szépen megmunkált üvegpa-

lack volt, amelynek szifonfeje nagy
formai változatosságot mutatott. Az
üvegeket eleinte golyózáras megoldással zártak le, és kracherlinek vagy
krachedlinek nevezték. A dunakeszi vendéglős, id. Rozsnyai József az
1920-as évek elején érkezett családjával Műhelytelepre, de korábban
szlovákiai Hermándon is üzemeltett
vendéglőt. Ottani krachedlis üvegje mindmáig a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben található.
Rozsnyai Dunakeszin egy barakkban kezdett italmérésbe, majd a Köröndön, az egyik boltíves üzletben
vendéglőt nyitott. Utóbbit költöztette át a Fő út 138. sz. alá, ahol már
kerthelyisége is lett. Itt is saját névvel
ellátott szódásüvegek álltak a vendégek asztalán.
A szakmában Magyarországon
kezdetektől fogva sok a nő, gyakran
özvegyek, akik férjük üzletét vitték
tovább. Dunakeszin özv. Gózon Gyuláné is férjétől örökölte meg az üzletet. Férje, Gózon Gyula a Felvidékről érkezett Dunakeszire, és 1905ben üzletet nyitott az akkori Templom utcában. Később vendéglőt és
szikvízüzletet is létrehozott. Miután
1926-ban meghalt, felesége vitte tovább az üzletet, de hamarosan (1928)
értékesítette Szalay Pál építésznek.

Dunakeszi szódásüvegek
(Rozsnyai, Gózon, Száraz)

Szintén dunakeszi szikvízgyáros volt
B. Száraz István gazdálkodó, a községi elöljáróság tagja, aki az első világháborút követően, 1918-ban nyitotta meg üzemét. A szikvízgyár
rendszerint családi vállalkozás volt,
amely tisztes megélhetést biztosított
tulajdonosának. A szódást a településen mindenki ismerte, a társadalom középső rétegéhez tartozó, megbecsült embernek számított. Általában lovas kocsin vagy szamárral vezetett kordén szállítottak, később
elterjedt a tricikli és a háromkerekű
motorkerékpár is. Szamárral vezetett kocsin szállította eleinte a szikvizet szerte Dunakeszin Holló István
is, akinek nagyapja Kispesten kezdte a szikvízgyártást 1896-ban, majd
ugyanitt polgármester lett. Így István 1929-ben gyakorlatilag „beleszületett az iparba”, később Dunakeszire nősült. Egy ideig a Járműjavítóban dolgozott, de 1957-ben visszatért
ősei szakmájához: kiváltotta az ipart.
Műhelye mindmáig a Stromfeld Aurél utcában működik, a család tulajdonában.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Holló István szikvízgyára
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Dunakeszi szemmel
Illés Jánossal, a Toldi lakópark elnökével beszélgetünk

Milyen város Dunakeszi?

A lakossági közösségépítés egyik hatékony módja az érdekek képviseletét és érvényesítését felvállaló egyesület
létrehozása. A Toldi-Dombliget Lakópark lakosai, 10 éve alapították meg a” Toldi-Dombliget Lakóparkért Egyesületet”. Illés Jánossal, az egyesület elnökével beszélgetünk arról, milyennek látják Dunakeszit.

- Tizenegy éve költöztünk ide – kezdte a beszélgetést Illés János. – Nem volt kötődésünk Dunakeszihez, viszont tetszett a
település fekvése, természeti környezete,
munkánkból adódóan a fővároshoz való
közelsége. Magunkról annyit, hogy a feleségemmel együtt közgazdászok, valamint
öt éves Emma és tíz éves Lili lányaink boldog szülei vagyunk.
A közös lakossági érdekeink miatt 2010ben megalapítottuk egyesületünket, hiszen az egyén szava sok esetben elvész, viszont a közösség érdekeit együtt, szervezett formában hatékonyabban lehet érvényesíteni. Sajnos néhány évvel később az
elnökség aktívan tevékenykedő tagjai közül többen elköltöztek, mi azonban tovább
vittük a munkát és megfogalmaztunk
olyan problémákat, célokat, amelyek időközben felmerültek.
- Hol lát lehetőséget további fejlesztésekre?
- Például az esővíz elvezetése rendkívül
fontos feladat. A közlekedési morál javítása érdekében néhány hónapja fekvőrendőrök kerültek kihelyezésre, reméljük érzékelhető lesz a változás. készült egy tábla
a IV. Béla út bevezetésénél, amik üdvözlik
a lakóparkba érkezőket és egyúttal felhív-
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ják a figyelmet, hogy itt gyerekek is vannak. Jó lenne, ha a játszótér mellett létesülne egy KRESZ-pálya is, ahol a gyerekek megismerhetnék a fontos közlekedési szabályokat.
Sajnos folyamatosan gondot jelent a postai szolgáltatás, amely úgy tűnik, nem tudja követni a lakosságszám növekedését.
A Lakópark társasházak alkotta részén a
parkolás visszatérő probléma, amire megoldást keresünk. Parkosítással egybekötve lehetne parkolókat kialakítani. Törekszünk majd arra is, hogy az előkertek szépek és gondozottak legyenek, hogy még
jobb érzés legyen ide hazatérni egy hos�szú nap után. Szeretnénk a közbiztonságot
még jobban erősíteni, ami Dunakeszin jó
színvonalú, de tovább javulna a biztonság-

érzet, ha a közterületi kamerákat sikerülne
a csomópontokban felszerelni.
Én személy szerint azért is szeretem a
várost, mert itt lehet kerékpározni. Akár
a Dunapartra is lemehetünk, onnan pedig
Európa egyik legszebb bicikliútján tudunk
tovább tekerni a Dunakanyarba. A kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban jó lenne, ha a Határ úton megépülő kerékpárút
és járda folytatódna a lakóparkban.
- 10 éve itt élő édesapaként milyen Dunakeszin élni, milyennek látja városunkat?
- Mikor tíz évvel ezelőtt ide költöztünk
és megismertem a város állapotát, nem sok
különbséget láttam köztünk valamint a
szomszéd települések között. Mára ez nagyot változott, Dunakeszi egy szépen fej-

– válaszol a polgármester
lődő város lett. Bizonyára vannak, akik
felvetik, hogy vannak hibák, de ha abból
a perspektívából nézzük, honnan indult a
fejlődés és hova tart, ez a tendencia igencsak biztató. Szeretünk Dunakeszin lakni és itt élni jó.
***
Illés István gondolatairól és felvetéseiről
ismét Dióssi Csabát, Dunakeszi polgármesterét kérdezem: az elmúlt években, az
őszi esőzések sok gondot okoztak a Toldi
lakóparkban, mert nem volt megfelelő a
csapadékvíz elvezetés. Történtek lépések
ez ügyben?
- Igen, korábban a nagy esőzések következtében komoly gondot okozott a Huszka
Jenő utca elején lezúduló víz, több esetben
szükségessé vált a szivattyúzás is. Természetesen a helyzetre reagálva elkezdtük keresni a lehetséges megoldásokat és
forrásokat. A helyzet orvoslása érdekében
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be
a Pénzügyminisztérium által meghirdetett
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívására.
Örömmel jelenthetem, hogy a beadott
pályázatunk sikeres volt. Ennek köszönhetően a Tóváros, valamint Toldi lakóparkok
csapadékvíz elvezetési fejlesztéseit megvalósítjuk a tervezett nyomvonalban: Tisza
utcai befogadó - Mátyás Király, Kolozsvár,
- Széchenyi utca, szerviz út, Kossuth Lajos utca, Eszterházy Pál utca, Huszka Jenő
utca, „Oktogon” Név nélküli közterület. A
projekt 85% állami költségből és 15% önrészből valósul meg, a munkálatok jövő tavasszal kezdődnek.
- Ahogy azt mostanában sok országos
médiumban megjelenő cikkekben is olvashattuk, Dunakeszin jó élni és a közbiztonság is jelentősen javult. Tervezik a
térfigyelő rendszer további bővítését?
- Büszke vagyok rá, hogy Dunakeszi az
egyik legbiztonságosabb város az országban. Természetesen azért itt is előfordulnak szabálysértések és néha bűncselekmények, azonban az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően az elkövetett bűnesetek száma a felére csökkent. Minden
rendőrségi szolgálatban három járőr mozog városunk közterületein, ez 24 órás, demonstratív rendőri jelenlét. Ennek is köszönhető, hogy a közterületen elkövetett

bűncselekmények száma ötödik éve folyamatosan csökken. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében, a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal együttműködve, Önkormányzatunk hetente nyilvánosságra hozza az adott időszak
közbiztonsági ügyeit, amit honlapunkon
folyamatosan nyomon követhetnek.
Az itt élők igényeire reagálva és lakosaink nyugalmát szem előtt tartva fontos
megjegyezni, hogy városszerte közterületi térfigyelő rendszer működik, amely jelenleg 126 db kamerából áll. Az idei évben
további 30 térfigyelő kamerával bővítjük a
rendszert és jövőbeli terveinkben is szerepel a további bővítés.
- Városunkban Zöld Dunakeszi Program működik, várhatóak parkosítások és
parkoló építések, illetve további kerékpár
utak építése?
- Kiemelten kezeljük környezetünket,
városunk egyre szebb. 2019 szeptemberétől, főkertész gondoskodik szakértelmével
arról, hogy köztereink és parkjaink tovább
szépüljenek. Ingyenes igénylés lehetőségével, évente 1000 fát ültettünk és célunk,
hogy városunk igazi virágos Dunakeszi legyen.
Városunk parkolóit folyamatosan bővítjük, jelenleg a Fő út 37. számnál elindult az
új, 28 férőhelyes, ingyenes városi parkolót

építünk. Idén további kerékpárutak épülnek a Repülőtér és Határ út mentén. Másik
régi tervünk is elkezdődik a Budapest-Dunakeszi (EuroVelo 6) kerékpárút kiépítésével, ami remélhetőleg még idei kezdéssel,
részben állami beruházásban valósul meg.
Örömmel jelenthetem, hogy augusztus
26-án elkezdődött a KRESZ szabadidőpark és pálya építése a Kőrösi Parkban. A
területen a gyerekeknek épülő KRESZ Parkon kívül lesz egy pihenő övezet, valamint
egy 250 méteres futókör kerül kialakításra, ezen felül megvalósul a zöldfelület rendezés.
Nekem minden szívügyem Dunakeszin,
minden, olyan ügy, ami tovább fejleszti,
gazdagabbá, boldogabbá teszi Dunakeszi
lakosait. Amikor azt kérdezik tőlem, mire
vagyok a legbüszkébb polgármesterségem alatt, azt mondom, erre a közösségre,
amely aktív, céltudatos és erős. Engedjenek
meg nekem annyi elfogultságot, hogy azt
mondjam, Dunakeszi az ország egyik legjobb közössége – ha nem a legjobb. Egy település büszkeségét, pedig mindig az ott
élő emberek eredményei adják. Mi bátran
mondhatjuk, hogy Dunakeszi, a közösségi
összefogásnak is köszönhetően, egy büszke város, aminek lakói mögött valódi teljesítmény áll.
Katona M. István és Sziráki Helga
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási adminisztrátor

Gazdára leltek az első
„Tiszta udvar,
rendes ház” táblák
A Rendezett Városért Tanácsadó Testület örömmel
kezdeményezte még hónapokkal ezelőtt egy régi hagyomány, a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom beindítását Dunakeszin. A feltételek kidolgozása után a pályázat meghirdetésre került, és a nyár folyamán meg is
érkeztek az első jelentkezések.

A

testület tagjai a helyesen
kitöltött űrlapok ellenőrzése után felvették a
kapcsolatot a pályázókkal, majd
rövid látogatás keretében ellenőrizték, hogy az ingatlan megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek. Emlékeztetőül: rendezett
porta, esztétikus homlokzat,
tiszta, rendezett utcafront és
kert, a gépkocsik szabályos parkoltatása, a csapadékvíz előírás
szerinti elvezetése, szikkasztása
valamint a szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel volt a
feltétele a sikeres elbírálásnak.
(A pályázat folyamatos, az űrlap
elérhető a városi honlapról.)
A nyár folyamán átadásra kerültek az első „Tiszta udvar, rendes ház” táblák, melyet a tulajdonosok jól látható módon he22 Dunakeszi Polgár

lyeznek ki az ingatlan utcafront
felé eső részére. Az első táblák
átadásánál Dióssi Csaba polgármester is közreműködött. Nagy
örömmel vették át eddig: Ujházi
Anna és Nagy József, Bálint Ilona és Bálint Gyula, Kundlya János, Szénási András, Katona Istvánné, Kunya Vincéné, Repcsik
Tibor és Repcsik Tiborné, Szalai Károly, valamint a Bod Reflex Kft. A későbbiekben is beszámolunk az újabb táblák kézbesítéséről.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki Dunakeszi kedvező megítéléséhez és a szép
városképhez ilyen módon is
hozzájárul!
Tisztelettel:

Nyíri Márton,
tanácsadó testületi tag

Feltételek:
- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek (Excel, Word)
- műszaki irányultságú képzettség vagy gyakorlat
- "B"kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely
- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél (mobil: 30 261 6351)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre várjuk
a titkárságon.

Lakatos

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél
(tel.: 27-640-278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

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 személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: 30 9706 491) vagy
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rakodó segédmunkás

Feladatok:
- közterületi munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél
(tel.: 27- 341-789) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Szereti Ön a mosolygós
gyerekeket? Szívesen segít
másoknak? Úgy érzi, hogy
gyermeknevelési tapasztalatait mások is értékelnék?
Akkor köztünk a helye!

Otthon segítünk!

A

z Otthon segítünk alapítvány
önkéntes munkatársakat keres, akik maguk is szülők
vagy nagyszülők, és szívesen segítenének kicsi gyermekeket nevelő családoknak.
Ősszel Dunakeszin indítunk ingyenes tanfolyamot a környék településein élőknek, melyen a sok önismereti tapasztalat mellett a családokban előforduló leggyakoribb nehézségekről, valamint a jó segítő
feladatairól lesz szó.
Alapítványunk majdnem két évtizede működik Magyarországon, és
elmondhatjuk, hogy mind a segített
családok, mind pedig az önkéntesek szeretettel és odaadással beszélnek rólunk.
Minden család életében akadhat
olyan élethelyzet, amikor túl sok a
feladat és kevés az édesanya két keze.
Ikerszülés, kis korkülönbséggel született testvérek, költözés, stb. Ilyen
esetekben alapítványunk néhány hó-

napig a családok rendelkezésére áll,
és segít az édesanyának a napi feladatok ellátásában. Önkénteseink
lelkesen segítenek a nehéz helyzetbe
került családoknak, miközben maguk is feltöltődnek a kisgyermekek
között.
Az ingyenes önkéntesképző tanfolyamra jelentkezni lehet az osafoti@

gmail.com e-mail címen, vagy telefonon 70/386-5247, 20/443-9616.
Szeretettel várunk mindenkit!
Révész Melinda
Kunné Nerpel Krisztina
Otthon Segítünk Alapítvány Fót-Dunakeszi Kistérség

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

2019. október havi programok
Október 1. kedd 8-12 óra
Szoptatás világnapja

Október 11. péntek 12 óra
I. világháborús műsor

Október 2. szerda 14 óra
Idősek világnapja

Október 16. szerda
Nyugdíjas Klub: Szüreti bál

Október 3. csütörtök 19 óra
Dumaszínház:
Dombóvári István önálló estje
(műsorvezető: Bellus István)
jegyár: 3.300.-Ft
(jegyek kizárólag elővételben
vásárolhatók a plakáton feltűntetett
címeken)

Október 17. csütörtök 10 óra
Járműjavító véradás

Október 6. vasárnap 10-17 óráig
Esküvő kiállítás

Október 19. szombat 18 óra
Városi néptánc est
Október 25. péntek 18 óra
Adorján Attila festőművész kiállításának
megnyitója

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

A városvezetés régtől megfogalmazott kiemelt célja a
közösségépítés. Megvalósulásának egyik látványos, egyben
tartalmas formája a Dunakeszi
Feszt. E nagyszabású rendezvényre, mely már a régió egyik
kiemelkedő kulturális eseménye, szeptember 13-15. között,
immár kilencedik alkalommal
került sor a Katonadombon.

A

nyitónapon a Drums Ütőegyüttes fergeteges
produkciója után az Esti Kornél rock-zenekar,
majd Kowalsky meg a Vega zenélésére „csordultig” megtelt a Katonadomb. A lelkesedés
hőfoka nem enyhült s a főként fiatalokból álló publikum
éjfélig táncolt DJ THOMX műsorán.
A lendületes nyitány izgalmas és minden igényt kielégítő folytatást sejtetett, ami szombat reggel bekövetkezett. A gyerekek kedvenc együttese, az Apacuka zenekar
magával ragadó produkcióját hangos ovációval kísérte a
nagyszínpad előtti küzdőteret betöltő kisgyermekes családi közönség.
Maradva a helyszínnél az estébe hajló késő délután
előbb az Abrakazabra pop-rock együttes, majd a Neoton
Família, kora éjszaka pedig ismét DJ THOMX valamint
DJ Dominique gondoskodott a vidám szórakozásról.
A Kisszínpadon egymást követték városunk öntevékeny művészeti csoportjainak és sportegyesületeinek bemutatói. Felléptek a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola elsős és hatodikos néptáncosai. Műsorukat megnézte az Önkormányzat meghívására a németországi Deggendorf város hozzánk érkezett
delegációja. Programjuk szervezésében közreműködött
a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Délután Storcz Botond világ- és olimpiai bajnok kajakossal
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rangos sportemberrel Éberling József, a Dunakeszi Nemzetiségiek Klubja vezetője beszélgetett.
Miközben a színpadokon egymást követték a műsorszámok, három dunakeszi csapat a főzőversenyen mérte össze tudományát. A zsűri – Tóth Eszter főkertész, Sipos Dávid, a Programiroda vezetője és Csoma Attila, a
VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója –
döntése alapján első lett a Dunakeszi Járműjavító, második a LighTech, harmadik a Smile csapata.
Első alkalommal jelent meg a Feszten az „Egymá24 Dunakeszi Polgár

sért Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete”. Ahogy Lakatos Erika alelnök fogalmazott, „érzékenyítő” napot tartanak, s azt szeretnék,
ha főleg a fiatalok megismerhetnék a
mozgáskorlátozottak mindennapjait. Egész nap fogadta az érdeklődőket
a kihelyezett kormányablak busz is.
A városi egyházközségek sátrai előtt
mutatkozott be a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola néptánccsoportja. Máté Móric néptánc
oktató elmondta, hogy az első tanévben tanulták a gyerekek a néptáncot, és most léptek először műsorral a közönség elé. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a VOKE József Attila Művelődési Központ és a

DunArt Képzőművészeti Egyesület
közös sátrában megemlékezést tartott Bulgária függetlenségének 111.
évfordulója alkalmából Peti Sándor
és Kirov Gábor elnökök tolmácsolásában.
Kérdésünkre Sipos Dávid, a Dunakeszi Feszt házigazdája elmondta,
hogy az idei rendezvényen több újdonsággal is találkozhattak a családok. Első alkalommal a város lakosai a lakcímkártya felmutatásával fél
áron, ötszáz forintért ülhettek fel a
Vidámpark játékaira. Közvélemény
kutatás keretében kérdezték meg a
családokat arról a tervről, hogy legyen-e hétvégi gyermekorvosi rendelés a városban. Az első két nap tapasztalata alapján elismeréssel szólt
az Önkormányzat előkészítést-szer-

vezést végző csapat munkájáról.
Vasárnap, a Queen Együttes egyik
közismert dalát idézve, „Show must
go on”, vagyis a show folytatódott.
A Kisszínpadon egymást követték a
szórakoztató produkciók. Judo, táncos és akrobatika csoportok kötötték le egész nap a figyelmet. Emlékezetes zenei élményt nyújtottak a
Dunakeszi Koncertfúvósok. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Irodalmi Szalonjának ezúttal Kéri György,
az első magyar skót dudás volt a
vendége. A Dunakeszi Zöld Programot közel háromszázan támogatták
aláírásukkal.
S egyszer minden véget ér. DJ
Domonique műsora után a sorsoláson gazdára találtak az értékes nyeremények, köztük a Winkler Sport
által felajánlott Mountain Bike kerékpár, melynek boldog tulajdonosa Hódi Katalin Klára volt. Dióssi
Csaba polgármester zárszavában elmondta, hogy a Feszt most is sikeres
volt, mintegy harmincezren látogattak ki a Katonadombra. A családok
találkoztak barátaikkal, vagy éppen új barátokat szereztek. S mindeközben erősödött a város közössége, melynek építését a városvezetés
kiemelt helyen kezeli. Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a város hatalmasat fejlődött az elmúlt
években, a térség legdinamikusabban fejlődő közössége, köszönhető
ez a városvezetésnek. A nagy sikerű
Dunakeszi Feszt pedig jelképe is lehet ennek a fejlődésnek.
Az estét, ezzel az idei Dunakeszi
Fesztet a Boban Marković Orkestar
fantasztikus koncertje zárta.
Az ismert városi szlogent kissé átalakítva, elmondhatjuk: A három nap alatt Dunakeszi most is
odatette.
Katona M. István
A szerző és Dusza Tibor
felvételei
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Trianon emlékezete
az együvé tartozás jegyében
A szégyenteljes trianoni diktátum jövő évben esedékes századik évfordulója alkalmából rendezvénysorozatot szervez a Dunakeszi Civilek Baráti Köre. Az első összejövetelre szeptember 8-án került sor az Alagi Tréningközpont kertjében. A tartalmas és sikeres program egyik szervezőjével,
Skripeczky István nyugalmazott középiskolai tanárral és korábbi önkormányzati képviselővel beszélgettünk.

Skripeczky István

T

rianon kitörölhetetlenül a
lelkemben van – kezdte a
beszélgetést a sokak által
jól ismert tanár. – Kárpátalján születtem, az ungvári egyetem
elvégzése után ott tanítottam tizenegy évig. Szülővárosom Tiszaújlak,
a magyar határ mellett van, a Tisza,
mint határvonal választott el bennünket a szemben lévő Tiszabecstől.
Mi gyerekek mindig a határ mellett
fociztunk, közelben volt a templom,
ahol az apám kántor volt. Felmentünk a toronyba és onnan átláttunk
Tiszabecsre.
Gyerekként ezt a helyzetet még
csak furcsállták. Később már meg-
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értették, hogy nagyhatalmi játszmák áldozata lett az ország szétszakítása. Ötvenegy éve él Dunakeszin.
Amikor elkezdtünk mi, lokálpatrióták Dunakeszin tevékenykedni,
a vezérfonal mindig az együvé tartozás gondolata volt. Én a saját bőrömön éreztem, hogy mit jelent kisebbségnek lenni. Nem utáltuk az
ukránokat, és az oroszokat, én orosz
nyelvet és irodalmat tanítottam, és
szerettem a klasszikus orosz zenét
is. A kommunizmust nem szerettük, okom is volt rá, mert apámat
1945-ben elvitték a Gulágra.
Visszatérve Dunakeszire, a baráti kör tagjaiként igyekeztünk értékeket alkotni. A Trianon emlékművet Kovács László korábbi képviselőtársam segítségével állítottuk fel.
A tetején a Szent Korona van, ami
az együvé tartozást szimbolizálja.
Jó szívvel említem az Országzászlót, melyet a városvezetés és a lakosság támogatásával állítottunk fel. És
ugyancsak hozzánk kötődik az Árpád nagykirály emlékhely megalkotása is.
Betegsége miatt három éve visszavonultan élt. Idén megkereste Gaál
András mérnök azzal, hogy jó lenne
visszatérni a közéletbe. Közeledik a
trianoni évforduló, ennek jegyében
rendezvényeket kellene szervezni.
Három hónappal ezelőtt összeültünk mi ketten valamint Cser Lajos
mérnök-tanár és elhatároztuk, hogy
elindítjuk ezt a sorozatot. Megkerestük a város díszpolgárait, Dér
Győzőt, Dallos Gyulát, dr. Kisidai
Eleket, Kollár Albint, Szakáll Lászlónét, Száraz Györgyöt, dr. Szentléleki Károlyt, Terbe Józsefnét és Varga Tibort, akik örömmel egyetértettek a kezdeményezéssel.
Elhatároztuk, hogy szeptembertől kezdve előadásokat, kulturális és
sport rendezvényeket hozunk össze.
Csákó József javasolta, hogy rendezzünk sportjátékokat az elszakított
területek diákjainak bevonásával.
Az első rendezvény szeptember

8-án volt Bus Antalnak, a tréningközpont vezetőjének a támogatásával. Örvendetesen sokan, mintegy százhúszan jöttek el a városból.
Ott volt Dióssi Csaba polgármester
és Erdész Zoltán alpolgármester is.
A polgármester úr beszédet is mondott, melyből kiderült, hogy azért
is közel áll a szívéhez a megemlékezés, mert erdélyi gyökerei is vannak. Tartalmas előadást tartott Bán
Mihály történelemtanár, dr. Kisida
Elek professzor, és az összejövetelt
gazdagította László Andrea énekes és Guttmann Vilmos versmondó előadása.
Még ebben az évben, várhatóan
november végén az összefogás jegyében nagyszabású, két napos kulturális és sport programot terveznek, melyre meghívják a Kárpátalján működő katolikus, három református és egy görög katolikus líceum
diákjait.
(Itt mondjuk el, hogy azok a dunakeszi polgárok, akik a meghívott diákok két napos itt tartózkodása alatt
szállást és ellátást tudnak biztosítani, jelezzék szándékukat Skripeczky
Istvánnak a 06-30-36-145-15 telefonon, vagy a skripiistvan@vipmail.
hu címen.)
A rendezvény ideje alatt a gyerekeket és a szállásadó családokat tiszteletjeggyel elviszik majd a
Nemzeti Színház előadására.
Szeretném megköszönni az eddig
nyújtott segítséget Szőke Attila Szilárd, Kecskés Attila, Szádoczky Károly, Bubrik Miklós dunakeszi lelkészeknek, Gaál Andrásnak, Cser
Lajosnak, Bartinai Péternek, Sipos
Mónikának, Bus Antalnak. Antall
Attilánénak, Kósa Lászlónak, Kovács Ákosnak, és Lőrincz Róbertnek,
valamint a felhívásunkat és programjainkat megjelentető Dunakeszi
Polgár városi magazinnak – mondta
végezetül Skripeczky István.
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Új edzővel készül
a férfi csapat
Dunakeszi felnőtt férfi kézilabda csapatát 2015 ősze
óta ez év nyaráig Géber Zsolt edző irányította, és 2018
őszétől az NB II-ben szerepel. A 2019 – 2020-as bajnokságban új edző érkezett, Finfera Maxmilián személyében
a tavalyi NBII Déli csoport bajnok csapatától, a RÉV TSC
másodedzője volt, aki B licensszel rendelkezik. 1981-től
2002-ig aktív sportpályafutást tudhat maga mögött, az
NB I-t is megjárt játékos, egy évig Dunakeszin is játszott
az akkori NB I/B-ben szereplő csapatban. Idén 45+ EB-n
szereplő magyar kézilabda csapat tagja volt és Torinóban (VII. 25-29) aranyérmesek lettek.
- Edzőként tértél vissza
Dunakeszire, mit vársz a
csapattól?
- A felkérést a 20192020-as
bajnokságra augusztus közepén
kaptam. Heti három edzést tartunk. Cél az NB
II-ben bent maradni. Az Északi csoportban az
első négy fordulóban a Pest megyei csapatokkal
mérkőzünk; Gödöllő, Budakalász, Pilisvörösvár, Vác. Szeretném a hazai mérkőzéseket itt a Sportcsarnokba
játszani, kell a hazai szurkolók
biztatása és segítsége, remélem
addigra a terem rendben lesz,
22-én Budakalász csapatát fogadjuk.
- Kik mentek el?
- A tavalyi keretből, volt aki a
tanulmányai miatt, voltak más
kihívást keresők és voltak, akik
az egészégük miatt távoztak,
vagy nem tudják vállalni a szereplést a csapatban.
- Kik jöttek?

- Nánási Lajos kapus (RÉV TSC NBI/B),
Sivadó Máté kapus
(Tempo), Anis Bensouici
irányító (Salgotarjáni
strandépítők) ezen kívül 3-4 játékos van még,
akikkel
tárgyalunk.
- Milyen játékmódot választ a csapat?
- A csapat összetétele meghatározza azt, amit ki lehet alakítani. Ez
a sok éves közös munka alapján
alakult ki. Hutvágner István kollegám/barátommal, aki egyben
mentorom is. Véleményem szerint meg kell találnunk a fiatalok
és a tapasztalt játékosok „egészséges” arányát. A megfelelő edzés
számban és az ott elvégzett munkában hiszek. Szeretnék egy kreatív, látványos játékot játszó csapatott kialakítani, amely megfelelő agresszivitással tud védekezni, természetesen a szabályok
adta keretek között.
Solymosi László

Népszerű a Dunakeszi sportmodell

Újabb ötéves
együttműködést írtak alá
Az országban egyedülálló volt az a kezdeményezés,
amit 2014-ben Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerület indított útjára, melynek keretében
az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban a
mindennapos testnevelés tanrendjébe bevezették egyegy sportág oktatását.

A

képzés a tenis�szel indult, melyet a
jó nevű Dunakeszi
Tenisz Klub szakmai stábja, élükön Bogyó László klubelnökkel, és Bogyó Tamás vezetőedző irányításával ismerhettek meg a diákok.
Az úszás alapjait nem kisebb
sportlegenda, mint Kovács Ágnes olimpiai bajnok és csapata
oktatja a gyerekeknek. A judo
alapfogásait az ugyancsak országos sikerekkel büszkélkedő
Dobos Gábor szerettette meg
a fiatalokkal, a korfall – melynek Dunakeszi a honi fellegvára – Nagy Bandor jóvoltából
vált közkedvelt sportággá nemcsak a kicsik, de a serdülők körében is. Koncz Sándor lerakta a jégkorong alapjait a városban, melyet napjainkban már
szakosztályi keretek között is
űznek a fiatalok. A mindennapos testnevelés tanrendjében
Temesvári István, a VSD elnöke, egykori játékos-edző és kollégái ismertetik meg a kézilabda alapjait a diákokkal.
Az elmúlt négy év eredményeinek tükrében az Önkormányzat és a Tankerület a
sportágak képviselőivel újabb
öt éves együttműködési megállapodást írtak alá augusztus
26-án a Városházán. Az ünne-

pélyes aktuson -, melyen Eich
László leköszönő tankerületi
vezető rendkívül sikeresnek és
eredményesnek nevezte az immár Dunakeszi sportmodellként elismert sportági oktatást – bejelentette, hogy újabb
sportág, a vívás is bekerül a
tanrendbe, melyet az olimpiai
bronzérmes Somfai Péter irányít.
Dióssi Csaba polgármester köszönetét fejezte ki a Tankerület együttműködéséért, a
sportágak képviselőinek, akik
összefogásával az országban
egyedülő sportmodellt alakítottak ki a gyerekek és szüleik
nagy örömére. Külön hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
által támogatott programban
napjainkban már hét sportág vesz részt. Kiemelte: Dunakeszin a sport nem üzleti, hanem önköltségi alapon működik, hogy ezáltal is támogassák
a fiatalokat, melyért köszönettel tartoznak valamennyi közreműködőnek.
Az öt évre szóló együttműködést Dióssi Csaba polgármester és Szabóné Forgács
Gabriella mb. tankerületi vezető, valamint a sportágak képviselői írták alá.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az augusztus végi kellemes kora estén több száz
sportolni vágyó dunakeszi hölgy és jó néhány
férfi gyülekezett a Katonadomb BUJA zöld pázsitján, hogy a Mozdulj Dunakeszi programsorozat
idei nyárbúcsúztató rendezvényén a honi alakreform sztáredzője, Rubint
Réka vezetésével közel
másfél órán át sportoljanak. Rubint Réka immár
harmadik éve tartott
edzést Dunakeszin, amely
– mint a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozta – a szíve
közepe, ahová mindig boldogan jön.

Rubint Réka:
Dunakeszi a szívem központja
- Egy sportikon számára milyen érzés látni, hogy ilyen sokan követik, akik az Ön által
diktált tempóban is örömmel
végzik a gyakorlatokat? – kérdeztük Rubint Rékától mielőtt
útjára indította volna az alakreform edzést.
- Hatalmas megtiszteltetés. Elmondhatom, hogy az elmúlt 10-15 évben elnyert minden szakmai díj ott sorakozik a
polcomon, de a legnagyobb elismerés mégis ez. Az országot
járva, telt házas csarnokok, parkok mindig azt támasztják alá,
hogy a mozgás öröme, a mozgás szabadsága ott van az emberekben. Engem pedig hatalmas
örömmel tölt el, hogy az emberek időt szentelnek a mozgásra,
hogy boldogabbá és elégedettebbé tegyék magukat.
- Mit tapasztal, egyre többen
sportolnak, növekszik az egészséges életmódot képviselők tábora?
- Igen. Én azt látom, hogy
egyre többen sportolnak, ami
köszönhető azoknak a fantasztikus és tudatos szülőknek, akik
időt, energiát nem sajnálva, elindulnak a gyermekükkel sportolni, és mutatják a mintát önmagukon keresztül is. De azt
is örömmel látom, hogy szinte minden korosztály képvise28 Dunakeszi Polgár

lői közül egyre többen ismerik
fel a rendszeres sportolás jelentőségét.
- Ez a harmadik alkalom,
hogy a Mozdulj Dunakeszi
program keretében edzést tart
városunkban. Az országos tapasztalatok ismeretében, hogyan látja; milyen színvonalat
képvisel a sportoló Dunakeszi?
- Dunakeszi a szívemnek a középpontja! Nagyon megtisztelő,
hogy visszavárnak, és visszahívnak. Egyébként is pont szemben
lakunk, Szentendrén. Az én őszi
szezonomat itt nyitom meg, mivel általában a nyár utolsó edzését én vezetem, így azok is eljönnek, akik a szeptember 3-i, kedd
esti szezonnyitó edzésemen is
ott lesznek. Itt hangolódnak rá,
mert az nagyon kemény lesz!
- Eddigi sportpályafutása, edzői hitvallása, a sportolók sokaságával való találkozás örömétől ragyogó tekintete számomra arról árulkodik,
hogy a mozgás, a sportolás fontosságának képviseletét küldetésként éli meg!
- Nagyon jól látja! Imádom
a sportot, ez az életem! Boldog
vagyok, hogy példámon keresztül másokkal is sikerül megkedveltetni a mozgást, a rendszeres sportolát. Ma még nem
volt edzésem, mert egy egész

napos televíziós forgatásról jöttem, de alig vártam már, hogy
itt lehessek. Egy csodálatos csapat, és egy fantasztikus hangulat vár rám.
- A Mozdulj Dunakeszi
program keretében több százan vannak, akik rendszeresen sportolnak, de mit tud tanácsolni a kezdő mozogni vágyóknak?
- Bárki elkezdheti, a tömeg
ereje továbblendíti az embert a
komfort zónáján. Azt szoktam
mondani, mindenki annyit csináljon, amennyi jól esik. Nem a
mennyiség, a minőség számít.

- Mit ad Önnek egy-egy rendezvény, a rendszeres sportolás?
- Hatalmas energiát ad a
sport, a közönség, és ami még
megfizethetetlen egy hatalmas szeretet hullámot. Minden egyes alkalommal megfiatalítja a lelkemet és ez által
a testem is fiatal marad. Ezért
mindenkit arra bíztatok, hogy
sportoljon, mozogjon, hogy
élvezhesse a testén legördülő boldogságcseppek semmi
mással össze nem hasonlítható élményét.  Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Májusban kezdődött és szeptember 11-én fejeződött be
az idei Mozdulj Dunakeszi! programsorozat

Jövőre veletek ugyanitt!
Immár a negyedik Mozdulj Dunakeszi! ért véget szeptember 11én a Katonadombon. Az egyre nagyobb létszámú sportolni vágyó
tömeg az edzők szerint rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, és valamennyien kijelentették, ha jövőre folytatódik a kezdeményezés, örömmel vennének részt benne.

L

assan gyűlik a tömeg, annak
ellenére, hogy az idei indián nyár első napjai már nem
olyan forrók, mint amit az
elmúlt hetekben, hónapokban megszokhattunk. A háttérben már a Dunakeszi Feszt bódéi, játékai és sportpályái épülnek, Dunakeszi lakosságának mozgásra vevő része búcsúedzésre készül. Ugyanis ezen a napon
tartották az utolsó Mozdulj Dunakeszi! tréninget, amelyen az idei összes
edző egyszerre volt ott a színpadon.
„Amarillával együtt mi már harmadik alkalommal csináltuk végig
a programsorozatot, és én most egyértelműen láttam a fejlődést azokon,
akik rendszeresen itt voltak hétfőn,
szerdán és pénteken. Nagyon örülünk annak is, hogy rengeteg vissza-

jelzést kaptunk, miszerint sokan nem
hagyják abba az edzést, hanem eljönnek az edzőtermekbe” – árulta el lapunknak Kutasi Kelly.
Mielőtt elkezdődött volna a végső
mozgás, kiderült, hogy Solymosi Gabriella – aki saját bevallása szerint rengeteget dolgoztatta fenékre a rendszeresen kijárókat – térde megsérült, így
nem tudta kivenni a részét az utolsó,
egyben közös órából.
„Remélem, semmi komoly, megyek
MRI-vizsgálatra, ott majd minden kiderül. Ám azt már most tudom, ha
a szervezők jövőre felkérnek, természetesen igent mondok, mert minden
edzésen fantasztikusan éreztem magam” – árulta el Gabi, akinek utolsó
mondatával a két Nagy, Amarilla és
Noémi is tökéletesen egyetértek.

Miközben az edzésre készülődött
a tömeg, itt-ott már megkezdődött a
nosztalgiázás, hiszen felidézték azokat a tréningeket, amiket az idei három sztárvendég, Péntek Enikő,
Tatarek Rezső és a már visszajárónak
számító Rubint Réka vezényelt a dunakeszieknek. Az idei utolsó edzésről
egyébként senki sem mehetett haza
üres kézzel, hiszen a szervezők mindenkinek, aki ott volt a Katonadombon, egy-egy Mozdulj Dunakeszi! feliratú törülközőt adtak ajándékba.
Ám az igazi ajándék az volt, amikor
kiderült, az önkormányzat jövőre is
megszervezi a programsorozatot, így
a búcsúzáskor mindenki úgy köszönt
el a másiktól: Jövőre veletek ugyanitt!

A négy
kiváló tréner:
Gabi, Kelly,
Amarilla és Noémi

M. L.

Veszélyes hulladékgyűjtés
Az időpont módosult!

2019. október 19., szombat 8-14 óráig
A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. a korábbi évek gyakorlatát folytatva, díjtalan elektronikai és veszélyes
hulladékgyűjtést szervez Dunakeszin.

Helyszínek:

- A Casalgrande tér melletti parkolóban (dunai oldalon) csak
elektronikai hulladékok adhatók le.
- A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Szent István utca 1.
szám alatti telephelyének parkolójában elektronikai hulladékok
és az alábbi veszélyes hulladékot
átvétele történik.
• Festék és lakk hulladékok
• Irodatechnikai hulladékok
• Fáradtolaj
• Oldószerek
és oldószer keverékek
• Szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas szórópalackok
• Vegyszermaradékok

• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
• Étolaj
• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek
• akkumulátor

Nem adható le:
• Pala
• Hungarocell

Felhívjuk figyelmüket, hogy az
ingyenes gyűjtést a dunakeszi lakosság részére szervezzük, ezért
csak lakossági mennyiséget veszünk át a fenti hulladékokból dunakeszi lakcímkártyával rendelkező magánszemélyektől.
Kérdéseivel kérjük, hívja
a 27/ 341-789 telefonszámon
a szállítást!
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Dunakeszi „aranyos lánya”

Interjú a világbajnok Hagymási Rékával
A szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon a magyar egységek közül az egyik
legmagabiztosabb győzelmet a Hagymási Réka-Medveczky Erika duó aratta a K2 1000 méteren. A
sportszerető magyarok körében az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő sportág a kajakkenu, amire bizonyság, hogy a felújított szegedi Maty-éri pályára tízezrek zarándokoltak el, hogy
kedvenceiknek szurkoljanak a világbajnokságon.
- Milyen érzés ilyen fantasztikus
közönség előtt versenyezni, és győztesként felállni a dobogó tetejére,
hogy együtt énekeljék a magyar himnuszt? – kérdeztem a Dunakeszin élő
Hagymási Rékától.
- Talán már kicsit közhelynek hangzik, de leírhatatlan érzés. Szegeden
még egy Világkupán is hatalmas hangulat szokott lenni, de ez a mostani
semmihez sem fogható az eddigi pályafutásomban.
- Mire gondolt abban a meghatóan
csodálatos pillanatban?
- Hogy idén sem dolgoztam annyit
hiába.
- A legnagyobb vetélytársak legyőzése után, eljátszott-e a gondolattal,
hogy jövőre, a tokiói olimpián milyen nagyszerű érzés lenne valamelyik szám győzteseként olimpiai bajnokként hallgatni a himnuszt?
- Természetesen, mint minden élsportolónak nekem is az olimpia a
nagy álmom, ehhez viszont először
talán még a nemzetközinél is erősebb
hazai mezőnyben kell majd nagy csatákat vívnom. De már most ígérhetem,
hogy minden erőmmel azon leszek,
hogy ez sikerüljön majd.
- A felnőttek mezőnyében, 2017ben Farkasdi Ramónával K2 1000
méteren Európa-bajnokságot nyerA győzelem tek, majd egy hónap múlva Csehorörömteli pillanata szágban K2 200 méteren Szabó Ág-
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A világbajnok páros: Hagymási Réka és Medveczky Erika

nessel a világbajnoki címet hódították el. Szegeden megint távot váltott
és új társsal nyert újabb világbajnoki aranyérmet. A tények azt bizonyítják, hogy szinte mindegy, hogy milyen
távon versenyez, és kivel ül egy hajóban, mindig nyernek. Mi a siker titka,
egyáltalán melyik a kedvenc távja?
- Már utánpótlás korom óta inkább
csapathajókban szerepeltem a világversenyeken, így viszonylag könnyen
fel tudom venni a párostársak ritmusát, ami a kulcsa lehet egy jó egységnek. És nem utolsó sorban élvezem is a
sztrókolást. Ugyanakkor minden csapathajónak az egyes teljesítmény az
alapja. A rövidebb távok azért közelebb állnak hozzám és a 200 és 1000
méter után már nagyon szeretnék 500on is bizonyítani.
- Ön egy igazi, törékeny női alkat,
ám mégis rendkívüli elszántsággal és
hatalmas energiával versenyez. Honnan meríti, miből táplálkozik ez az
óriási győzni akarás, fizikai, és lelki erő?
- A testalkatom miatt, egy kicsit hátrányból indulok a nagyobb versenytársakhoz képest, de talán pont ez adja
a plusz motivációt, illetve az, hogy
a családom az első lépések óta ott áll
mögöttem, mindenben támogatva,
ami hatalmas plusz erőt jelent, mind
fizikailag, mind lelkileg.
- A Lucz Dórához és testvéréhez,
Annához hasonlóan önnek is Duna-

keszin indult sportpályafutása. Mit
adott útravalóként két nevelő edzője, Rasztótzky János és László Gizella? Egyáltalán milyen érzés hazajönni Dunakeszire, ahol szinte az egész
város önökért szurkolt?
- Itt szerettem bele a sportágba,
Raszinál és Gizi néninél szereztem
meg azokat az alapokat, amikből
mai napig táplálkozom a pályafutásom során. Mindezek mellett pedig
egy nagyon jó hangulatú közösségben nőttem fel, amire mai napig boldogan emlékszem vissza. Remélem a
mostani fiatal kajakosoknak és kenusoknak is annyi élményben van
részük, mint nekünk volt akkor.
Mindig jó érzés hazajönni Dunakeszire, 25 éve élek itt, iskolába is ide
jártam. Nagyon jól esik, hogy barátaim, egykori edzőim és tanáraim
ennyi év után is követik pályafutásomat és szurkolnak nekem.
- A megérdemelt ünneplés után mikor folytatódik az olimpiai felkészülés?
- Szeptembert a családommal, barátaimmal töltöm. A pihenésen, kikapcsolódáson lesz a hangsúly, de októbertől újult erővel állok neki a következő évi felkészülésnek.
- Olvasóink nevében is sok szeretettel gratulálok a világbajnokság megnyeréséhez!
Vetési Imre

Látványos bemutatók
az első VSD Sportválasztón
Pest megye egyik legnagyobb sportegyesülete, a VS Dunakeszi augusztus utolsó szombatján rendezte meg első
alkalommal a nagyszabású Sportválasztót a Magyarság sportpályán, melyen több százan vettek részt. A korábbi idők nagyszerű labdarúgó mérkőzéseinek helyszíneként szolgáló sportpályát ezen a nyári hétvégén a VSD
szakosztályai vették birtokba, hogy sportágukat bemutassák az érdeklődő fiataloknak.

A

VSD első alkalommal szervezte meg a
Sportválasztót, melyet a korábbi esztendőkben a Városi Sportigazgatóság
rendezett a Dunakeszin élő fiatalok számára – mondta érdeklődésünkre a programok egyik szervezője, Kundlya Zsófia, aki hozzátette, hogy az önkormányzat
támogatását ezúttal is élvezte a
rendezvény.
Az augusztus végi időpontot
tudatosan választottuk, hiszen
néhány óra és megkezdődik az
óvodákban, iskolákban az új tanév. Ilyenkor mindenki azon gondolkodik, hová menjen sportolni, hogy fér bele az órarendjébe,

a szülők mit tudnak bevállalni. A
Sportválasztó megszervezésével a
gyerekek és a szülők döntését szeretnénk megkönnyíteni, és bemutatni a VSD kínálta kiváló sportolási lehetőségeket. Tizenhat szakosztályunk van, rengeteg élmén�nyel gazdagodhatnak már azok is,
akik eljönnek és kipróbálják magukat egy-egy sportágban, melyek sikeres képviselőivel is találkozhatnak.
A népszerű tanárnőtől, a VSD
Cheerleaders szakosztály vezetőjétől megtudhattuk, hogy a nagy
meleg ellenére is közel háromszázan vettek részt a Sportválasztón,
melynek eredményeként – többek
között – azt remélik, hogy ilyen

A világbajnok Lukács Péter és tanítványai
arányban bővül az egyesület tagsága a közeli jövőben.
Márpedig erre nagyon jó esélyünk van, mert pl. szeptembertől futsal és szinkronúszó szakosztállyal bővül a VSD kínálata.
Méltán mondják, hogy Dunakeszi a sportok városa, hiszen egyesületünk szinte minden sportág hódolói számára biztosítja a
rendszeres, a versenyszerű sportolás lehetőségét. Mindemellett
Dunakeszi iskoláiban a mindennapos testnevelés tanrendjébe hét
sportág oktatását is megszervezte az önkormányzat és a Tankerület szakosztályainkkal együttműködve – sorolta Kundlya Zsófia, aki elmondta, hogy a sportolni vágyó fiatalok a Magyarság
sporttelepen lévő irodában vagy
az egyesület honlapján megjelölt
formában jelentkezhetnek, de az
óvodákban és az iskolákban is,
ahol tartanak foglalkozásokat.
A nagy időket megélt labdarúgópálya – melyen egykoron olyan
kiválóságok játszottak Dunakeszi sikereiért, mint Szabadi Lajos, Koós Laci, Leboniczky Imre,
Détári Lajos, hogy csak néhányukat említsük – színes kavalkádjában egymás mellett sorakozott a sakkozók, vívók, focisták, asztaliteniszezők, a kézilabda, korfballosok, cheerleaderses
lányok sátra, a zöldgyepen a jövő

reménységei rúgták a labdát…
A küzdősportokat bemutató sátor
előtt elhelyezett szőnyegen fiatal
„harcosok” mérték össze erejüket, tudásokat, akik látványos bemutatóját egy világbajnok, Lukács
Péter irányította, aki két mérkőzés között örömmel nyilatkozott
a sportágról és a VSD Sportválasztóról: - A bemutatótól azt reméljük, hogy sikerül a fiatalok érdeklődését felkelti a küzdősportágak iránt, melyek rendkívül sokat adhatnak annak, aki szeretne
közösségbe tartozni. Önfegyelmet, erőt, magabiztosságot ad,
aminek köszönhetően az életben
könnyebben meg tudjuk találni
a helyünket. Kitartásra nevel –
mondta határozottan Lukács Péter, aki tavasszal nyert világbajnokságot. A sportember elmondta, a kempo szakágban 20-25 fiatal sportol, de többi szakágban
– birkózó, ökölvívás, thai boksz,
brazil jiu-jitsu, stb. – mintegy százan eddzenek rendszeresen, akik
közé várják a fiatalokat.
Márpedig látva a látványos,
jó hangulatú bemutatókat, biztosak lehetünk benne, hamarosan újabb fiatalok kopogtatnak a
VSD ajtaján, hogy ők is az egyesületben szeretnének sportolni.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
MIÉRT MI?
Mert:

EPS80 hőszigetelő lap 5cm:
825 Ft/nm

Thermotek 1,5 mm kapart vékonyvakolat:
900Ft/nm-től

… és mert
értünk hozzá.

