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Tuzson Bence: Nagyon örülök annak, hogy a helyi fejlesztések
tekintetben Dunakeszi országos szinten is legjobbak közé tartozik

Minden kedvezményre
van fedezet a költségvetésben
Hamarosan újabb építkezések kezdődhetnek városunkban, ugyanis az önkormányzat alig néhány hete
nyert el harmincmillió forintot a további fejlesztésekre – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is, hogy töretlen az
érdeklődés a családvédelmi akcióterv részeként a fiatal házasoknak biztosított kedvezmények iránt.
Mint mondta, a visszajelzések szerint egyelőre a Babaváró hitel és a nagycsaládosok autóvásárlási
támogatása az intézkedéscsomag két legnépszerűbb eleme.
– Eltelt már néhány hónap július elseje, vagyis a családvédelmi akcióterv kedvezménycsomagjának hatályba lépése
óta. Vonhatunk egy gyorsmérleget az eltelt időszak tapasztalatairól?
– Ha a tapasztalatokról beszélünk, meg
kell jegyeznem, hogy minket is meglepett
az intézkedéscsomag egyes elemeinek népszerűsége, ami sok tekintetben meghaladja az előzetes várokozásainkat. Úgy látjuk
és azt tapasztaljuk, hogy töretlen az érdeklődés a családvédelmi akcióterv részeként
a fiatal házasoknak biztosított kedvezmények iránt. Ezt szépen alátámasztják
az olyan adatok is, amelyek szerint az intézkedéscsomag különböző elemeit eddig, vagyis nem egész három hónap alatt,
máris mintegy hatvanezren vették igénybe. A visszajelzések szerint egyelőre a Babaváró hitel és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása tűnik a legnépszerűbbnek, az utóbbi esetében például a benyújtott kérelmek száma máris meghaladta a
tizennégyezret, az elbírált dokumentumok alapján pedig a jogosultaknak eddig
másfél milliárd forintot meghaladó ös�szeget folyósítottak. A kifizetett támogatások összege átlagosan 2,47 millió forint,
tehát csaknem eléri a felhasználható támogatás felső határát. De felhívnám a figyelmet arra is, hogy ez tulajdonképpen
„csak” a statisztika, ami ugyanakkor szépen jelzi számunkra azt is, hogy gyakorlatilag a nagy többség igénybe veszi a két
és fél millió forintos állami segítség teljes
összegét. A statisztikai adatokban pedig
azért jelentkezik néhány századnyi, valójában jelentéktelen eltérés, mert egyes autótípusok esetében kisebb összeget igényeltek, ugyanis a támogatás a gépkocsi árának maximum ötven százalékág terjedhet.
Magyarán: aki olcsóbb autót vett, annak
kisebb segítségre volt szüksége. A támogatás egyébként a kormányablakokban, valamint az államkincstárnál kérhető, az ügyintézés pedig teljesen papírmentesen is
megoldható az elektronikus igényléssel.
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– Milyen keretek állnak rendelkezésre ennek a támogatásnak a fedezetére? A
költségvetés a várakozásoknál nagyobb
érdeklődés mellett is képes lesz kielégíteni az igényeket?
– Természetesen felkészültünk egy ilyen
eshetőségre is, semmi sem veszélyezteti
az akcióterv maradéktalan megvalósítását. Hazánk kormánya július elsejétől tette elérhetővé a támogatást, amelyben a három, vagy több gyermeket nevelő családok két és fél millió forintos segítséget igényelhetnek egy, legalább hétüléses új autó
vásárlásához. A kabinet 2022. december
31-ig garantálja a program működtetését,
amelynek fedezetére az idei évre ötmilliárd
forintot, a jövő évre pedig tízmilliárd forintnyi, de felülről nyitott – tehát tulajdonképpen felső határ nélküli – fedezetet különített el. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány a kérelmek számának alakulásától
függően, ha kell, akár több pénzt is fordíthat a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására.

– Várható, hogy hamarosan újabb építkezések kezdődhetnek városunkban?
– Igen, hiszen alig néhány héttel ezelőtt
az elérhető legmagasabb összegű, vagyis
harmincmillió forintos támogatást nyert
el Dunakeszi a Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázatán. Hadd tegyem hozzá, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként engem külön
örömmel tölt el, hogy régiónk még két települése, Fót és Göd is ugyanilyen sikerrel
szerepelt ezen a pályázati kiíráson, amelyre az önkormányzatok út-, járda- és hídfelújításra, sportlétesítmény-fejlesztésre,
illetve kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére nyújthatták be terveiket, elképzeléseiket. Nagyon örülök annak, hogy ilyen tekintetben
is a legjobbak közé tartozhatunk országos
szinten, és bízom abban, hogy a megkezdett munkát Dióssi Csaba polgármesterrel
még több cikluson át folytatni tudjuk.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Döntött a kormány:

két új középiskola és Művészetek
Háza épülhet Dunakeszin
2019. október 2-án hivatalos sajtótájékoztatót tartott Dióssi
Csaba, Dunakeszi Város polgármestere és Pölöskei Gáborné, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes
államtitkára. Hivatalosan is bejelentették, hogy Magyarország
Kormánya támogatja és nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű ügynek nyilvánította, hogy két új középiskola és Művészetek Háza épülhessen Dunakeszin.
„Kivételes lehetőség előtt áll városunk, köszönjük az óriási bizalmat! Kormánydöntés
alapján előkészíthetjük az itt élők számára
fontos két új középiskola és Művészetek Háza
megépítését. Büszke vagyok arra a csapatra,
akikkel évek óta együtt dolgozunk Dunakesziért, akikkel képesek voltunk megszerezni
a lehetőséget és képesek leszünk megvalósítani álmainkat.” - mondta a sajtótájékoztatón
Dióssi Csaba.
Többéves előkészítés után városvezetésünk
letette az alapjait annak a beruházásnak,
amely Dunakeszi történetében talán az eddigi
legnagyobb ilyen jellegű fejlesztés. A középiskolák megvalósulása régóta vágyott stratégiai
jelentőségű lépés, a tervek szerint az új iskolák 2022 szeptemberétől fogadnák a tanulókat. Városunknak olyan iskolákra van szüksége, melyek elvégzésével fiataljaink tisztességes végzettséget kaphatnak. Olyan iskolát
szeretnénk, amelyek a helyi közösség intézményei, ahol a nevelés, az oktatás a diákok, a
szülők és a pedagógusok közös ügye. Városunk fiataljait most kell segíteni, mert így lesz
biztos a jövő.
Dunakeszi a kultúra szempontjából is kiemelkedő város, számos családi és egyéb rendezvény kerül megrendezésre, melyeknek
nagy közösségszervező és összetartó ereje
van. Az egyre növekvő igényeket felmérve és
azokra reagálva, a városvezetés megálmodta a
Művészetek Házát, amely valósággá válhat. A
középiskolák mellet, Magyarország Kormánya támogatja, hogy 2023-ra felépüljön a Művészetek Háza, amely egy alapfokú művészeti
iskola mellett 750 férőhelyes színház- és koncerttermet, tánc- és kamaratermet is magába
foglal majd.
Ekkora fejlesztésre nagyon ritkán van lehetősége egy közösségnek, s mi most abban a

Pölöskei Gáborné
helyettes
államtitkár:
a siker garantált!
Gratulálok!

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy részesei
lehetünk ennek a folyamatnak.
Ezzel a két óriási volumenű beruházással, a
két új középiskola és a Művészetek Háza megépítésével, Dunakeszi a Dunakanyar meghatározó oktatási és kulturális központjává válhat.
Pölöskei Gáborné országosan is kiemelkedőnek nevezte a Dunakeszin megvalósuló
fejlesztési terveket. - Ilyen összetett, és hogy
egy település egyszerre így kap fejlesztési ös�szeget - amely három lábon áll, azaz érinti a
kultúrát, köznevelést, és a szakképzés területét - nem volt példa. Olyan hatalmas fejlődésen esik át a város, ami egy demográfiai robbanást idéz elő, melynek hatása hosszú időre
kihat. Ennek alapján megalapozott az, hogy a
középfokú oktatást is fejlesszük – jelentette ki
a helyettes államtitkár.
A beruházás célja, hogy az alap és középfokú intézmény elérhetőségét, kapacitását növeljük Dunakeszin – tette hozzá Pölöskei Gáborné, aki szerint az előkészületek is összetettek voltak, hisz nem csak a demográfiai
mutatók, hanem a város lakosainak a megkérdezése és véleménye is alátámasztotta, hogy
Budapest szomszédságában valóban szükség
van két ilyen volumenű intézményre.
Mint elhangzott: a tervek szerint két gimnáziumi osztály két tannyelvű lesz, míg két
osztály nyelvi előkészítősként, vagyis egy évfolyam négy osztállyal indul. – Ez egy hatszáz
fős gimnázium lesz, amire itt szükség van –
mondta.
Pölöskei Gáborné azt is kiemelte, hogy a
szakképzés növelése érdekében egy technikumi szakközépiskola is épül. – A gépésze-

ti, műszaki, informatikai, közgazdasági képzéssel a helyi és a térségbeli vállalkozások,
cégek munkaerő igényeit elégíti ki majd. A
képzés szerkezetét is meghatároztuk már.
2022-2023-as tanévben indul a képzés – jelentette be a helyettes államtitkár, aki arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a kormány
döntése alapján 4,4 milliárd forintból felépül
a Művészetek Háza is.
- Ilyen ívű beruházások jelentős forrás igényekkel is járnak. A beruházás előkészítése
2020 decemberéig tart, a megvalósulási időszak 2021 januárjától 2023 augusztusig tart
majd. Remélhetőleg szeptember 1-jei becsöngetéssel. Az előkészületi munkák 1,8 milliárd
forintot igényelnek. Az építés megvalósítása
pedig - a gimnázium, technikum, szakképző
- 17,7 milliárd forintba kerül, míg a kulturális
centrum, a Művészetek Háza 4,4 milliárd forintba. Ez egy nagyon nagy ívű terv, és beruházás, amely jelentős hatással lesz Dunakeszi
további életére. A fejlesztések jelentősége és
az összegek nagysága indokolta, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásnak minősítette – jelentette be Pölöskei Gáborné, Innovációs és Technológiai
Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, aki szerint a
siker garantált.
A Dunakeszi Polgár kérdésére Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy a gimnázium és szakközépiskola a város északi határában, a Járműjavítóval szemben épül fel, hogy
a szakképzési órákat az üzemben tarthassák.
Sziráki Helga és Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Átadták a felújított Barátság úti
házi,- és gyermekorvosi rendelőt

A rezsi költségek csökkentése érdekében 2014-ben előbb a nyílászárokat újítottuk fel, az épület homlokzatát újra festettük – mondta Dióssi Csaba a szeptember 30-i avató ünnepségen.
A polgármester kiemelte; már akkor megígérték, hogy az épületet belül is felújítják.

Közös öröm...
– A képviselő-testület nagyon
komoly vállalást tett 2014-ben
azzal, hogy megígérte, a város
valamennyi egészségügyi intézményét megújítjuk. Ez nagyon
komoly kihívás volt akkor, de
úgy gondoltuk, hogy merni kell
nagyot álmodni! Mindannyiunk örömére mondhatom, hogy
sikerült megvalósítani terveinket – fogalmazott a polgármester, aki szerint nagyon szép lett
a felújított házi,- és gyermekorvosi és a fogászati rendelő.
Köszönetet mondott az orvosoknak és a betegeknek, hogy
a felújítással járó kellemetlenségeket türelemmel viselték. –
Már csak a Szakorvosi Rende-
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lőintézet belső felújítása, és az
új parkolók építése van hátra.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Dunakeszin
az egészségügyi ellátás minden szinten új infrastruktúrával működhet – hangsúlyozta Dióssi Csaba. A polgármester megköszönte Tuzson Bence
országgyűlési képviselőnek az
egészségügyi intézmények felújításához nyújtott segítségét,
akinek köszönhetően Dunakeszi részt tudott venni az Egészséges Budapest programban is,
amely sok előnyt jelentett a város számára. - Az országgyűlési képviselő úr támogatása nél-

kül az önkormányzat egészségügyi vállalásai igen nehezen valósulhattak volna meg – emelte
ki Dióssi Csaba.
- Jó élni DunakeszinI – kezdte beszédét Tuzson Bence, aki
egy országos felmérés eredményére utalva azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon a Dunakeszi Járásban a legjobb élni,
melyhez szükség van az ilyen
jellegű egészségügyi fejlesztésekre. – Az egészség megőrzésének komolyan vétele a sportolási lehetőségek biztosításával, a sortpályák megújításával,
az evezősközpont megépítésével, és egyéb sport- és egészségügyi létesítmények megépítésével kezdődik.
Majd arról beszélt, hogy a
gyógyítás feltételeinek biztosítását is komolyan kell venni,
melynek érdekében a városban
sorra újultak meg az orvosi rendelők. – A Szakorvosi Rendelőintézet is megújul mintegy kétmilliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, amely országosan is páratlan minőségi
ellátást jelent Dunakeszinek –
húzta alá az államtitkár, aki köszönetet mondott Dióssi Csaba polgármesternek a nagyívű
egészségügyi fejlesztési program kidolgozásáért. – Nem-

csak kitalálták, de meg is valósították – tette hozzá elismerően Tuzson Bence, aki a körzet
önkormányzati képviselőjének,
Seltenreich Józsefnek is megköszönte a megvalósítás érdekében kifejtett elkötelezett tevékenységét.
Befejezésül a rendelőben dolgozó orvosoknak eredményes
gyógyító munkát kívánt a város
országgyűlési képviselője.

Minden helyiség megújult
A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is átadták a felújított házi orvosi, gyermekorvosi és fogászati rendelőt.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Új tornaszobában sportolhatnak a kis ovisok

Kívül, belül megújult
a Piros Tagóvoda
Dunakeszi egyik legrégebbi óvodája, a Piros Tagóvoda
a nyáron kívül, belül megújult. Az ovisok mindennapos sportolását új tornaszoba segíti.

D

unakeszihez méltó körülmények fogadják az óvodásokat a megújult, megszépült intézményben –
mondta az ünnepélyes avatón Dióssi
Csaba. A város polgármestere szerint a Piros Óvoda szakmai és egyéb
szempontokból mindig is Dunakeszi
ékköve volt, melyet egy sikeres pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani, amely minden részében XXI.
századi lett. Köszönetet mondott a

felújításban közreműködő Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársainak és az ugyancsak dunakeszi kivitelezőnek.
A polgármester elmondta, hogy a
bölcsődék és az óvodák az önkormányzat hatáskörében maradtak,
melyek fenntartásáért és zavartalan működésükért mindent megtesznek, mert számukra a legfontosabbak a gyerekek. – Bízom benne,
hogy hamarosan Dunakeszin min-

den gyerek olyan óvodába járhat,
amely óvodának épült – utalt – többek között - az Alagligeten épülő új
óvodára.
Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSZK vezetője elismeréssel beszélt a kivitelező munkájáról és az
óvónők szakmai teljesítményéről,
akik a felújítás időszakában is példásan helytálltak.
Szabó Györgyitől, a Piros Tagóvoda vezetőjétől megtudtuk, hogy
mindkét épületen kicserélték a tetőhéjazatot, új cserepet kaptak, a falakat hőszigetelték. Az épületeket ös�szekötő átjárót újjáépítették, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtésrendszert. – Az új
tornaszoba megépítésével bővült az
óvoda, használata hozzájárul a gyerekek képességfejlesztéséhez – tette
hozzá az óvoda vezetője.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Szabóné
Ónodi Valéria,
Dióssi Csaba,
Faith Éva,
Szabó Györgyi
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Közel 33 milliárdnyi beruházás:
végre átadták az M2-es
gyorsforgalmi út bővített szakaszát
Október 1-től immár 2x2 sávon közlekedhetnek az autósok Budapest és Vác között azt követően, hogy átadták az M2-es gyorsforgalmi út egy közel 20 kilométer
hosszú kibővített, illetve felújított szakaszát.

Tuzson Bence:
a kibővült
útszakasz
lehetővé teszi,
hogy még
élhetőbbek
legyenek
a magyar családok
mindennapjai

M

int azt Schanda Tamás, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a beruházás ünnepélyes
átadásakor hangsúlyozta: Magyarország ambiciózus célja, hogy 2030ra az Európai Unió öt legjobb országa közé tartozzon.
Ehhez pedig elengedhetetlen a fejlett közlekedési infrastruktúra kialakítása, annak megvalósítása,
hogy 30 perc alatt az ország bármelyik pontjáról elérhetővé váljék egy
gyorsforgalmi út - tette hozzá a politikus.
Mint elmondta: az elmúlt évek teljesítménye azt mutatja, hogy jó úton
járunk, hiszen Magyarország az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága.
Emlékeztetett arra, hogy 2019 második negyedévében mért 5,2 százalékos növekedés csaknem négysze-
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rese az uniós átlagnak, a beruházási
ráta immár meghaladja a 27 százalékot, 2010-hez képest 850 ezerrel többen dolgoznak és a reálbérek hetedik éve töretlenül emelkednek - sorolta az eredményeket a parlamenti
államtitkár.
Arról is szólt, hogy 2010 óta immár 6 ezer kilométernyi út újult, illetve újul meg és míg 2010-ben csupán 1277 kilométernyi gyorsforgalmi út volt elérhető, ma már több
mint 1500 kilométernyi utat használhatnak a családok - mondta
Schanda Tamás.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Pest megye 4. számú
választókerületének országgyűlési
képviselője úgy fogalmazott, hogy
Magyarország jó úton jár és már a
váciak, illetve a dunakesziek is.
Kiemelte, hogy a kibővített út,
több mint 250 ezer ember minden-

napi életét könnyíti meg, immár
biztonságban közlekedhetnek a családok a korábban balesetveszélyes
szakaszon, továbbá a fejlesztés nyomán új beruházások valósulhatnak
meg, új munkahelyek jöhetnek létre a térségben.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Pest megye 5. számú választókerületének képviselője úgy vélekedett, hogy a kibővült útszakasz lehetővé teszi, hogy még élhetőbbek
legyenek a magyar családok mindennapjai és az emberek több időt
töltsenek szeretteikkel és még inkább hozzáférjenek a kultúrához.
Mert nincs erős ország, erős családok, erős gazdaság és erős kultúra
nélkül - mondta a politikus.
Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja a 2010 előtti Magyarországot egy 2x1 sávos úthoz
hasonlította, ahol mindenki kény-

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

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási adminisztrátor

Budapest és Vác között 2x2 sávosra bővült az M2

telen volt lassan menni, mert
lassan haladt a kocsisor elején
haladó autó, előzni meg senki
nem mert.
Viszont 2010-ben - folytatta
- egészen más fokozatra kapcsolt az állam, ezért felgyorsult, immár 2x2 sávon halad
az ország fejlesztése.
Adjunk gázt, folytassuk így a
munkát - mondta a kormánymegbízott.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási
vezérigazgató-helyettese ismertette a projekt
főbb műszaki paramétereit: Egy régi vágy beteljesítése szakmailag és emberileg is
nagy örömet jelent. Két évtizedes távlatról van szó. Fótnál létesül egy félcsomópont
Budapest irányába, Sződligetnél és Dunakeszi északi
részén egy teljes értékű csomópont könnyíti majd meg a
kapcsolódást. A 2101. jelű út
mentén is több fejlesztés zajlik, részben a felüljáró felújítása és részben a körforgalom
építése. Fontos hangsúlyozni,
hogy mai naptól koronaélen

belül lehetővé válik a 2×2 sávos szakasz megnyitása a forgalom számára.
A kivitelezést a STR+S-M2
Konzorcium (Strabag Építő Kft. és Strabag AG) végezte
nettó 32.975.060.823 forint értékben.
A fejlesztés az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
megbízásából, uniós és hazai
forrás felhasználásával a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg.
A fejlesztés keretében 2 új
csomópont, 1 új fél csomópont
és 5 új híd épült, illetve felújítottak 14 meglévő hidat. Közel
3 kilométernyi zajárnyékoló
falat létesítettek, 10 kilométer
hosszan beton terelőfalakkal
választották el a két útpályát.
Továbbá 6 kilométer hosszan
vízzáró réteggel burkolták az
árkokat a vízbázis védelme érdekében és 4,5 hektárnyi véderdő telepítésére is sor került –
írja az MTI.
Fotó: KesziPress

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

Dunakeszi Polgár 9

Fellélegezhet Dunakeszi
Hordógurítás és kerékpáros felvonulás az új összekötő úton
Látványos kerékpáros felvonulással és hordógurítással ünnepelték több százan, hogy október 3-án már a gépjárművek is birtokba vehetik az M2 gyorsforgalmi utat és a 2. számú főutat összekötő utat, amely Göd és Dunakeszi között épült.

A

2,5 kilométer hosszú ös�szekötő út megnyitásának
köszönhetően az átmenő
forgalom jelentős része elkerüli Dunakeszit. A jeles esemény
alkalmából több százan érkeztek kerékpárral az új összekötő úton rendezett ceremóniára, hogy részesei legyenek annak a kivételes alkalomnak,
amikor kerékpáron végig gurulhatnak
a két út között épített összekötő úton,
melyen az október 3-i átadás után kizárólag a gépjárművek közlekedhetnek.
- Dunakeszin az átmenő forgalom
okozza a legnagyobb problémát, amely
az összekötő út megépítésének és az
M2 2x2 sávosra bővítésének köszönhetően jelentős mértékben lecsökken.
Az összekötő út átadásával bezárul az
elkerülő gyűrű Dunakeszi körül. Ezzel lehetőség nyílik az átmenő teherautó forgalom kizárására, amelynek
kapcsán már megegyezés is született a
Magyar Közút Zrt-vel. – mondta rövid
beszédében Dióssi Csaba polgármester. A városvezető köszönetet mondott
a kormánynak, Tuzson Bence államtitkárnak, a város országgyűlési képviselőjének, hogy az összekötő út megépítését támogatták. Elismeréssel szólt
a tervezők és a kivitelezők munkájáról is, akiknek köszönhetően a vállalt,
decemberi határidő előtt birtokba vehetik az új utat.
Markó József, Göd polgármestere kiemelte, hogy az összekötő út megépítése a város átmenő forgalmát és a feltorlódásokat csökkentheti. Dunakeszihez
hasonlóan ők is szeretnék Gödöt – az
áruszállítók kivételével – tehermentesíteni az áthaladó teherautóktól. Felidézte azt a megbeszélést, melyen eldőlt az új összekötő út építése, amely

Közel kétszázan
tettek egy kört
a 2,5 kilométer
hosszú új összekötő
úton, melyen
október 3-től már
csak a gépjárművek
közlekedhetnek
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Nagy Gábor, a kivitelező Penta Kft. ügyvezető igazgatója
ismertette az út műszaki adatait
– mint fogalmazott – nem épült volna
meg, ha Tuzson Bence nem képviselte volna határozottan a térség érdekét.
Tuzson Bence államtitkár szerint az
összefogás eredményeként épült meg a
2,5 kilométer hosszú összekötő út. Idézett egy országos tanulmányból, amely
szerint a Dunakeszi Járás az, ahol legjobb élni Magyarországon. Ezt bizonyítja az új összekötő út is, amely az
emberek és az önkormányzatok és a
két város összefogásának az eredménye. – A városok élhetőségét segíti az
is, hogy az autók elkerülik a lakot településeket - mondta.
Nagy Gábor, a kivitelező Penta
Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy szeptember 27-én megkapták a hatóságtól az út üzembe helyezési engedélyét. A beruházásról elmond-

ta, hogy - többek között – 12 400 tonna aszfaltot építettek be, a vasút és a
2. számú főút fölött ívelő hídba több
mint 600 köbméter szerkezeti betont
építettek be, a híd nyílása 74 méter.
Nagy Gábor érdekességként elmondta, hogy a híd a 100 tonna súlyú próbaterheléskor mindössze egy milliméter változott.
A beszédek után – a hídépítők hagyománya szerint – Tuzson Bence,
Dióssi Csaba, Markó József és Nagy
Gábor átgurította a söröshordót a hídon, melyet követően a kerékpárosok
elsőként tekerhettek végig a 2,5 kilométer hosszú összekötő úton, melyen
október 3-tól már csak a gépjárművek
közlekedhetnek.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Penta és a HE-DO közös
munkájával összeköttetést kapott az M2-es autóút és a 2-es számú főút.
Az útépítők és a lakosság
nagy örömére az elmúlt
napok szűkebb pátriánkban avató ünnepségekkel
telt. Mint e lap hasábjain
megírtuk, október 1-jén
átadták a 2x2 sávosra bővített M2 gyorsforgalmi
utat, október 3-án pedig a
2. számú főutat és az M2est összekötő utat, amely
Göd és Dunakeszi között
épült.

Átadták az összekötő utat
Teljessé vált a körgyűrű Dunakeszi körül

Á

tadták az M2-es autóutat és
a 2. számú főutat összekötő,
2113-as jelű utat Dunakeszi
északi határában, amely a Penta Általános Építőipari Kft. és a HE-DO
Kft. közös kivitelezésében készült el.
A projekt megvalósításának munkálatai márciusban kezdődtek, most
pedig már birtokba vehetik az autósok a mintegy 2,5 kilométernyi új
utat és egy felüljáró kiépítését is magába foglaló szakaszt. A NIF Zrt. 3,2
milliárd forint értékű beruházásában egy 2x1 forgalmi sávos útszakasz épült meg, melyen 70-90 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek az autósok.
Az új összekötő út közvetlen kapcsolatot teremt a 2-es főút és az M2es között, így jobb és gyorsabb elérhetőséget biztosít Dunakeszi és Göd
lakói számára.
Tuzson Bence államtitkár az átadóünnepségen elmondta, hogy a fejlesz-

tésnek köszönhetően jóval kisebb lesz
a forgalom az érintett települések belterületi útjain, és a forgalom jelentős
része át tud terelődni a most átadott
útra. Hozzátette azt is, hogy Dunakeszi életében történelmi jelentőségű ez
a fejlesztés, mert az elmúlt 100 évben
nem létesült vasutat átívelő híd a városban. A fejlesztés hozzájárul a Dunakeszi térségében élők életszínvonalának javításához is.
Tuzson Bence bejelentette, hogy az
új összekötő út folytatásaként megkezdődik az M2-est és az M3-ast
összekötő út tervezése, amely néhány éven belül megépül.
- Dunakeszi lakói fellélegezhetnek
– jelentette ki Dióssi Csaba polgármester, aki szerint „az első nagy levegőt két napja vehettük, amikor október 1-jén átadták a 2x2 sávosra bővített M2 autóutat.” – Az újabb friss
levegőt a most átadásra kerülő ös�szekötő út hozta el számunkra – tet-

te hozzá a polgármester, aki kijelentette, hogy az összekötő út átadásával bezárult a körgyűrű Dunakeszi
körül, melynek eredményeként megszűnik a várost nyomasztó átmenő
dunakanyari forgalom.
Dióssi Csaba bejelentette, hogy
a Magyar Közúttal megállapodtak,
hogy napokon belül kitiltják a városból a 7,5 tonnánál nagyobb átmenő
teherforgalmat.
A Magyar Építők azt írja, hogy
a projekthez kapcsolódó vízépítési, közműkiváltási és egyéb építési munkákon felül megvalósult még:
• a 2. sz. főúti csatlakozásnál egy új
körforgalom,
• a körforgalom után két buszmegálló a 2-es főút nyomvonalán, buszöbölben,
• a 2. sz. főút és a Budapest-Szob
vasútvonal felett új felüljáró,
• a 2. sz. főút korrekciója 400 méter hosszon.
Dióssi Csaba:
Az M2-es
kibővítésével és
az összekötő út
megnyitásával
kiépült a
Dunakeszit
elkerülő körgyűrű,
melynek
hatásaként
jelentősen
csökken az
átmenő forgalom
a városban
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Október 13-án két polgármesterjelölt és 24 képviselő-jelölt
közül választhatunk
Összeállításunkban közöljük a polgármester-jelöltek és a képviselő-jelöltek névsorát, akik a szavazólapon a Helyi Választási Bizottság sorsolása alapján létrejött sorrendben szerepelnek.
Polgármester-jelöltek:
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)
Képviselő-jelöltek:
Dunakeszi 1. EVK.:
1. Lukácsi Bálint (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar
Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
2. Csoma Attila (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)
Dunakeszi 2. EVK.:
1. Varga Zoltán Péter (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika,
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa
Mozgalom)
2. Kárpáti Zoltán Imre (FIDESZMagyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt)
Dunakeszi 3. EVK.:
1. Szabó József (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)
2. Nagy Attila (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért
Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
3. Antal János (Független jelölt)
Dunakeszi 4. EVK.:
1. dr. Tóth Ágnes (Demokratikus
Koalíció, Jobbik Magyarországért
Mozgalom, Lehet Más A Politika,
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarorszá-
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gért Párt, Mindenki Magyarországa
Mozgalom)
2. Seltenreich József Árpád (FIDESZ- Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt)
Dunakeszi 5. EVK.:
1. Bilinszky Ferenc Antal (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar
Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
2. Nyiri Márton (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)
Dunakeszi 6. EVK.:
1. Hircz Tamás Lajos (Független jelölt)
2. Gállosné Nagy Zsuzsanna (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A
Politika, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
3. Richvalski Viktor (FIDESZ- Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt)
Dunakeszi 7. EVK.:
1. Szabó György Béla (Független jelölt)
2. Benkő Tamás (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)
3. Tonzor Péter (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista
Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Mindenki Magyarországa Mozgalom)
Dunakeszi 8. EVK.:
1. Szalayné Pánczél Ágnes (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar
Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom)
2. Pethő Krisztián Mátyás (FIDESZ- Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt)

Dunakeszi 9. EVK.:
1. Bilinszky Ádám (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika,
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa
Mozgalom)
2. Sipos Dávid (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)
Dunakeszi 10. EVK.:
1. Cseresznyés Csilla (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más A Politika,
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa
Mozgalom)
2. Szigeti Károly független jelölt
3. Erdész Zoltán (FIDESZ- Magyar
Polgári Párt, Kereszténydemokrata
Néppárt)

…

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt
által állított kompenzációs lista:
1. Dióssi Csaba
2. Erdész Zoltán
3. Csoma Attila
4. Seltenreich József Árpád
5. Szabó József
6. Kárpáti Zoltán
7. Sipos Dávid
8. Benkő Tamás
9.Nyiri Márton
10. Richvalski Viktor
11.Pethő Krisztián Mátyás
12. Juhos Márton

…
Demokratikus Koalíció, Jobbik
Magyarországért Mozgalom, Lehet
Más A Politika, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölő
szervezetek listája:
1. Varga Zoltán Péter
2. Bilinszky Ferenc
3. Lukácsi Bálint
4. Nagy Attila
5. Bilinszky Ádám

körzeti képviselőink jelentik
6. Tonzor Péter
7. Gállosné Nagy Zsuzsanna
8. Huszár József
9. dr. Tóth Ágnes
10. Hámor Péter
11. Pádár István Richárd
12. Gerner Péter

Közlemény:

"145/2019. (IX.20.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a VZP (2120 Dunakeszi) által a Dunakeszi Polgár városi magazin 2019. évi 8. és 9. számainak tartalma ellen benyújtott
kifogást megvizsgálva a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban Ve.) 151.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a 218. § (2) bekezdése
alapján a kifogásnak helyt ad megállapítja, hogy a Keszi-Press
Médiaszolgáltató Kft. (2133 Sződliget, Pf. 5., keszipress@gmail.
com,
vetesi.imre@gmail.com)
megsértette a Ve. 2. § (1) c) pontját azzal, hogy a 2019. évi 9. számában aránytalanul előnyben részesítette a Fidesz-KDNP jelölő
szervezet jelöltjeit a velük megjelent cikkekkel, - a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, a Ve. 152. § (1) bekezdés alapján
kötelezi, hogy ezen határozat rendelkező részét a lap legközelebbi
számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. "
Hogyan szavazhatnak
a dunakeszi német nemzetiségi
választópolgárok?
Dunakeszin 2019. október 13án helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor.

Az a választópolgár, aki már korábban regisztrált, vagy aki 2019.
szeptember 27-ig kérte felvételét
a német nemzetiségi választói
névjegyzékbe szavazhat a nemzetiségi önkormányzat képviselői jelöltekre.
A német nemzetiségi választás
3 szavazólapja (helyi, megyei,
országos önkormányzat) zöld
színű.
Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői a szavazó listán feltüntetett 8 jelölt közül 5 jelöltre leadott 5 szavazattal választhatók.
- Pest Megyei Német Önkormányzat képviselői egységes lista
alapján, a listára leadott 1 szavazattal választhatókMagyarországi Németek Országos Önkormányzat képviselői
egységes lista alapján a listára leadott 1 szavazattal választhatók.
A leadott szavazat csak abban az
esetben lesz érvényes, ha mind a
3 zöld szavazólapot a zöld borítékba tesszük, és azt gondosan lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen.
A nemzetiségi választópolgár a
Dunakeszi Város Önkormányzat képviselőire, polgármesterre,
Pest megyei Önkormányzat képviselőire a postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben ugyanazon szavazóhelyiségben adhatja le szavazatát a
szavazás napján, 3 fehér szavazólapon, a fehér borítékban betéve
6.00 és 19.00 óra között – írja a tájékoztatójában dr. Mervald Anna.
a Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.

T

ájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a közel egy évtizede nagy érdeklődésre számot tartó Képviselői rovatot -, melyben az egyéni körzetben
mandátumot elnyert képviselők hónapról, hónapra
beszámoltak a választókörzetükben végzett munkáról, az ott élő lakókat leginkább foglalkoztató témákról - ezúttal nem áll módunkban közölni, mert azok
tartalma és a megnyilatkozók politikai hovatartozása
miatt - amely egyébként az írásoknál soha nem került
feltüntetésre - a kampány során lapunkat feljelentették a Területi Választási Bizottságnál.
Vetési Imre főszerkesztő

Dunakeszi környékén
a legjobb élni
Nemzetközileg is teljesen újszerű, adatelemzésen alapuló kutatással vizsgálta meg a kőszegi
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK-FTI) a magyar vidéki járások életképességét. A KRAFT-index
rangsora alapján a Dunakeszi járás a legfejlettebb és legnagyobb fejlődési potenciállal bíró
magyar kistérség, melyet a Balatonfüredi és Budakeszi járások követnek a speciális ranglistán –
írja a Világgazdaság.

A

kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK-FTI) nemzetközi szinten is újszerű, adatelemzésen alapuló tudományos
módszerrel vizsgálta meg, hogy mennyire életképesek az egyes magyar vidéki kistérségek.
A KRAFT-index névre keresztelt kutatás célja, hogy
feltérképezze az egyes régiók fejlettségi állapotát és jövőbeli fejlődési potenciálját gazdasági, társadalmi és
kulturális értelemben.
A kutatás során az iASK-FTI munkatársai összesen
húsz különböző szempontot vettek figyelembe egyegy járás vizsgálatakor. (Szemben például az Eurostat
régiókat vizsgáló fejlettségi mutatójával, mely kizárólag az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP-t
figyeli). A módszertan alapját tehát összetett számítás képezi, amely többek között a Központi Statisztikai Hivatal elérhető adatain alapul. A vizsgálat így
egyebek mellett kiterjedt az ezer lakosra jutó regisztrált KKV-k számára, az ezer lakosra vetített álláskeresők számára, az adózók arányára, de vizsgálta például a televízió előfizetők arányát, a kulturális rendezvényen résztvevők számát, vagy az ezer lakosra vetített
összes zöldterület méretét is.
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A város zöld megújítása

Interjú Dunakeszi új főkertészével
Szeptember 1-je óta főkertésze van Dunakeszinek. Tóth Eszter nagy tervekkel érkezett. Mennyire
látja zöldnek városunkat és mik a legfontosabb lépések? – erről kérdeztük a szakembert akkor,
amikor akár egy fa elültetése vagy kivágása is politikai kérdéssé tud válni.
- Mennyire zöld most Dunakeszi?
- Dunakeszinek sok jól használható zöldfelülete van. Ebből azonban jelenleg sok kihasználatlan. Kellemes sétálóutakat, pihenő felületeket tervezek kialakítani a városban,
a növényhiányokat pedig mihamarabb pótolnánk.

Tóth Eszter,
Dunakeszi főkertésze

- Mondana példákat?
- Mondok egy olyat, amelyre talán kevesen gondolnak. Sok helyen
vannak félreeső kutyafuttatók. Ezeket rendezni kell. Például a Barátság
útjánál. Árnyékos helyeket alakítunk
ki úgy, hogy közben új fákat telepítünk, amelyeket megvédünk a kutyáktól.
- Ezt kellene értenem?
- A kutyusok bizony oldalba pisilik
a fákat, amelyek így tőből kikorhadnak, elpusztulnak. Ezért az ide kerülő fák kapnak egy műanyag védőpapucsot. Kicseréljük a talajt és ha van
rá mód, akkor kutyavécéket is telepítünk.
- Nem akarok leragadni a részleteknél, de ez a műanyag érdekes, a
máshová telepített fákat is megvédik ezzel a módszerrel?
- Igen, 300 forintos tételről van
szó, szaknyelven szólva kaszálás elleni védelemnek hívjuk. A legjobban
ez a kis eszköz járul hozzá az újonnan telepített fáink védelméhez.
- Ha már fásítás, azt gondolom
érzékeli, hogy ma egy fa kivágása
vagy elültetése a politikai kampány
része lesz. Számol ezzel?
- Igen, a fák gyakran politikai túszok. Éppen ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a kommunikációra. Már
elkezdtünk felmérni Dunakeszi teljes növényállományát. Kitáblázzuk
a beteg fákat, elmagyarázzuk, hogy
miért betegek, miért veszélyesek, és
ha szükséges, akkor mikor vágjuk ki
és milyen fajtát ültetünk a pótlására. Főleg a fekete fenyők és a nyárfák
jelenthetnek problémát jelenleg. Ha
sérültek, vagy betegek, akkor óvodák, iskolák, játszóterek és a főutak
mentén kimondottan balesetveszélyesek. Azért merek ebbe bátran be14 Dunakeszi Polgár

lekezdeni, mert favizsgálói és faápolói szakmérnöki végzettséggel is rendelkezem, tehát feleslegesen egyetlen
egy növényhez sem nyúlunk hozzá.
- Így van ez a Kőrösi iskola közelében is, ahol most egy KRESZpark kialakításán dolgoznak?
- Szeptember 1-jén álltam munkába és itt már korábban elkezdődött
a munka. Azonban azonnal tájékozódtam. Itt kizárólag sérült fákat
vágtunk ki. Ezeket amúgy is el kellett volna távolítani. Ki vállalta volna a felelősséget, ha egy nagyobb viharban az egyik rádől a kisiskolásokra? A fák nagy részéről csak a száraz
ágat vágtuk le, illetve az űrszelvényt
biztosítottuk, hogy kerékpárral is lehessen közlekedni a fák alatt. Közben iránymutatást adtunk a kivitelezőknek, hogy miképpen végezzék
a tereprendezési munkálatokat, ezzel is védve az egészséges fákat, növényeket. Amit azért tudni kell, hogy
ez egy spontán, rendezetlenül, mindenféle koncepció nélkül kialakult
rész volt. Ha elkészül a park, akkor
ez egy virágos, cserjés és persze fás
közpark lesz, amelynél a járdákat az
emberek által kitaposott, eddig az
eső esetén használhatatlanná váló
utaknál alakítottuk ki. Hiszek abban, hogy nem csak fű, és fa, hanem
a cserjék is sokat hozzátesznek a ter-

mészetes környezethez, ez újdonság
lesz Dunakeszin.
- Hasonló lesz a helyzet a parkolókkal?
- Ez is akut kérdés. Most oda állnak az emberek, ahová tudnak. Muszáj parkolókat építeni, de ezek
mind olyan gyeprácsos alapzatot
kapnak, amelyek átengedik a vizet, azaz sokkal természetesebbek,
mind a 40 évvel ezelőtti aszfalt. Ez
fontos része volt annak a felkérésnek, amit Polgármester úrtól kaptam. Szerencsére részt vehettem a
járdák és utak tervezésénél. Mindegyiknél fontos szempont, a környezet megóvása, hogyan készítsék
el egy járda alapját úgy, hogy azzal
a közelében lévő fa ne sérüljön. Azt
azonban el kell fogadni, hogy vannak menthetetlen fák.
- Apropó fák, a dunakeszi városvezetés 1000 fa ültetését vállalta,
hogy áll ez a program.
- Már elkezdődött, de igazából
november 1-től indul be. Ekkortól
lehet ugyanis megejteni az őszi faültetéseket.
- Ezek között lesznek azok is,
amelyeket az emberek igényelhettek?
- Igen.

- Hogy megy ez a folyamat?
- Először is igényelni kell, a
honlapunkon megtalálható formanyomtatványon, de akár a
DunakesziAppon is, hogy valaki hová szeretne egy fát. Az igényelt
fa telepítésének helyszínét minden
esetben körültekintően megvizsgáljuk. Az emberek választhatnak a listánkból, hogy milyen növényt szeretnének. Ezek után az önkormányzat ingyen telepíti a megigényelt fát,
cserjét. Tartunk egy rövid gondozási tanácsadást is. Pl. kéthetente legalább 50 liter vízzel kell megöntözni
a fát, a nyári aszályos meleg időszakban ez sűríthető. Ezek a fák is megkapják a törzsvédelmet.
- Mi van, ha valakinél kiszárad?
- Hm, abban az esetben, ha gondozás hiánya miatt történt, akkor ki
kell fizetnie az árát, de erre még úgy
tudom, nem volt példa. Azt azonban
érthetetlennek tartanám, hogy a fát
a helyben élők ne gondoznák. Nekik
ad majd árnyékot, kellemes környezetet.
- A lakótelepeken is lehet
igényleni, hiszen ott nincs saját utcarész?
- Igen, már kaptunk is kéréseket. A
már említett Barátság útjánál is lesz-

nek ilyen “saját” fák, de más lakótelepi részeken is. Remélem mindenki
felelősen gondozza majd őket.
- Hány ilyen fáról van szó?
- 100 konténeres fát helyezünk
majd ki októberben. A lakossági igényeket, amely közel 400 db fát és 80
db cserjét jelent november elejétől
teljesítjük. Ugyanis a faiskolai kitermelés ekkortájt indul be, földlabdás
fát pedig csak nyugalmi időszakban
ültethetünk. Az ültetés a fagyok beálltáig folyamatos lesz, majd tavas�szal újra indítjuk, a természet törvényeit be kell tartanunk.
- A másik majd ötszázzal mi lesz?
- Nagyon sok helyen kell cserélni
a növényzetet. Fóti út, Klapka utca,
és a Fő út északi szakasza is megújul.
Jelen pillanatban ténylegesen életveszélyes fák is vannak a látszólag szép
sorok között. Ezeket minél hamarabb cserélni kell. Lesz bőven helye
az újaknak. Higgyék el szép lesz!
- A Duna-part kihívás vagy alig
kell törődni vele, hiszen úgy jó,
ahogy azt a természet kialakította?
- Van munka itt is. Az egyértelműen látszik, hogy füzeket kell telepíteni a partfal védelmére. Hangulatos
folyópartit erdőt látok magam előtt,

kőris, éger, berkenye és az említett
füzek, amelyek mellett természetesen az ép és egészséges spontán fák is
maradhatnak.
- Van, akik a kissé vad partot
tartják üdvözítőnek.
- Part menti ligeteket és kalandos,
árnyékos folyóparti erdőt szeretnék,
amelyben a természetesség adja a fő
hangsúlyt.
- A kulturált és fenntartható környezethez mennyire járul hozzá a
Tiszta udvar, rendes ház-program.
- Támogatom, a kertben található minőségi zöldfelület fontos, utána
pedig jöhet a város zöld megújítása.
- Milyennek látja kertészeti
szempontól 5 év múlva Dunakeszit?
- Az elültetett fasorok erőre kapnak. Élvezhető árnyékot adnak
majd. Készen lesz a zöld vagyonunkat felmérő és számon tartó kataszter. Nem lesznek életveszélyes fák az
utcákon. Egyszóval olyan környezetünk lesz, ahol minden zöld feltétel
adott az itt élők pihenéséhez, kikapcsolódásához. Dunakeszi igazi zöld
város lesz.
Forrás: dunakeszipost.hu
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Szép házak, gyönyörű kertek
Egy korábbi hagyományt felelevenítve Dunakeszin újra elindult a „Tiszta udvar, rendes
ház” program, amelyről Nyíri
Mártont, a Rendezett Városért
Tanácsadó Testület tagját, a
projekt „gazdáját” kérdeztük.

- „Tiszta udvar, rendes ház” - sokakban biztosan felelevenednek a régi emlékek…
- Igen, számítottunk is erre. Az ötlet
ugyanis onnan jött, hogy a 80-as években,
amikor én gyerek voltam, nagymamámék
utcájában többeknek megvolt a kis alumínium tábla az ismert felirattal. Amikor
biciklivel mentünk a környéken, számoltuk is a táblákat. Azok ott tényleg nagyon
rendes porták voltak, gondozott gyeppel, előkerttel, virágokkal. Munka után
az emberek kertészkedtek, a nyugdíjasok pedig szinte állandóan a kertben tevékenykedtek. Nagyszüleim kertje is tele
volt saját nevelésű virágokkal, volt kis ve-

Dunakeszi egyik teményes, uborkát, paradicsomot, paprilegszebb kertje kát soha nem kellett máshol venni. Volt
egyfajta, késő délutáni, álmosító nyugalom ott a kertben, a bódító virágillatban.
Amikor újraindítottuk a programot, erre
is gondoltunk: a mai, dolgos, rohanó világban hátha a mi kezdeményezésünk is
hozzájárul ahhoz, hogy kicsit lassítsanak
az emberek, kedvet kapjanak a kertészkedéshez olyanok is, akik eddig esetleg nem
lelték örömüket ilyesmiben.
- Nem tartottak attól, hogy egyesek
esetleg pártállami nosztalgiának tartják
majd a kezdeményezést?
- Nem. Eddig közel 30 táblát osztottunk ki, és még csak kérdés szintjén sem
merült fel ez a dolog. Szűk látókörű, begyöpösödött gondolkodásra utalna, ha
valaki ilyesmit látna bele…
- Többször nyilatkoztak már róla, de
talán néhány szóban érdemes újra összefoglalni a feltételeket.
- Részletesen ezeket a pályázati kiírás
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Kundlya János az egyik díjazott ingatlantulajdonos
tartalmazza, amely elérhető a városi honlapról. De a főbb elvárások: tiszta, gondozott kert, előkert, rendezett esztétikus
homlokzat, a csapadékvíz előírásoknak
megfelelő kezelése, a gépjárművek szabályos parkoltatása és a szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel. Ezekről győződnek meg tanácsadó testületünk tagjai, mielőtt átadjuk a táblákat. Ha bárki többet szeretne tudni, írjon nekünk a
rendezettvarosert@freemail.hu e-mail
címre, szívesen segítünk. Más, ízlésbeli megkötéseket mi szándékosan nem támasztottunk, hiszen sokfélék vagyunk,
más-más dolgokat tartunk szépnek. És ez
így van jól, ettől színes a világ.
- Tehát akkor a kerti törpe maradhat?
- Kerti törpével eddig szerencsére nem
találkoztunk, úgy tűnik kezd kimenni a
divatból ez a fajta kerti dekoráció. Viszont
egyszer voltunk egy kertben, ahol különböző térplasztikák, szobrok voltak, amit
az idős házaspár évente tisztogat, karban
tart. Mintha egy meseországba léptünk
volna. Persze mindez gyönyörű, zöld,
kerti környezetben. Örömmel adtuk át a
táblát nekik is. Jó volt látni, hogy men�nyi munkát, mennyi gondoskodást fordítanak a környezetükre.
- Társasházak is pályázhatnak?
- Természetesen. Adtunk is át már táblát társasházaknak. Szép udvarral, szép
előkerttel rendelkeztek, a lakóközösség
gondot fordított környezetére. Itt viszont
megnézzük a közös helyiségeket is, mert
szeretnénk látni, hogy a lakóközösség
ezeket is otthona részének tekinti, vagyis

nem lomtárnak, hulladéktárolónak használja.
- Az első átadás sajtónyilvános volt,
ezen részt vett Dióssi Csaba polgármester úr is. Mi a helyzet a továbbiakkal?
- Ebben is különbözőek vagyunk. Van,
aki szívesen szerepel és büszkén mutatja meg kertjét, házát a nyilvánosságnak
is. Erre van is lehetőség, hiszen fényképet készítünk az átadásról és a kertről,
és egyeztetés után ezek megjelenhetnek
a helyi sajtóban. Mások viszont – eddigi
tapasztalatunk szerint ez a ritkább – kicsit visszahúzódóbbak, és mi ezt messzemenően tiszteletben tartjuk. Viszont ők
is büszkén helyezik ki a táblát ingatlanuk
utcafront felőli részére, ahol láthatják az
arra járók.
- Mivel biztatja azokat, akik még nem
döntötték el, hogy pályázzanak-e vagy
sem?
- Egyrészt van idejük eldönteni, a pályázat folyamatos. Másrészt pályázzanak bátran. Ahol eddig átadtuk a táblákat, mindenhol örömöt, büszkeséget tapasztaltunk. Olyan is volt, hogy valaki
a házastársát akarta meglepni vele, névnapja alkalmából. A szóban forgó úrnak
mindene a kert, és a felesége adta be a pályázatot, meglepetésként. Nagy volt az
öröm, amikor kivittük a táblát! Kockázata nincs, úgyhogy csak bátran, amíg jó
az idő, mi megyünk, egy őszi kert is lehet
változatos és gyönyörű.
- Köszönöm a beszélgetést!
(B. Szentmártoni)

Dunakeszi és a szeretet szimbólumai
a gyártelepi aluljáró falain
Akik szeptember 28-án áthaladtak a gyártelepi vasúti aluljárón azok igencsak meglepődtek
a különleges látványtól, „az alkalmai festőművészek” serénykedése láttán, akik szebbnél
szebb motívumukat festettek a
rideg falra.

V

ámos Robi és Barátainak, valamint a Dunakeszi Programiroda felhívásának köszönhetően
sokan döntöttek úgy, hogy részesei lesznek egy szép születésének. Vámos Robi érdeklődésünkre elmondta, hogy
a ridegségéről, és az oda nem illő firkákról ismert vasúti aluljáró falaira festett rajzokkal jókedvre szeretnék deríteni az arra
járókat, akiknek reményei szerint örömöt
szereznek a Dunakeszi színeiben pompázó kis festményekkel, melyek a város meghatározó jellegzetességeit örökítették meg.
Vámos Robitól azt is megtudtok, hogy ő
rajzolta meg a különleges mintákat, melyeket száznál is több „kis festőművész” – köztük volt tanár, hivatali dolgozó, diák, polgármester, önkormányzati képviselő, Dunakeszi Hangja címmel büszkélkedő énekes, kabinetvezető, német nemzetiségi
önkormányzat képviselője, lányát elkísérő
édesanya, a korfball csapat holland és magyar edzője -, a megjelölt színekkel keltette
életre a különböző ábrákat.
– Nagyon tetszik a járókelőknek, de
szinte kivétel nélkül mindenkinek az volt
a második mondata, „kár lenne érte, ha
megrongálnák” – osztotta meg sokak aggodalmát Vámos Robi, aki elmonda, úgy
tervezte meg a motívumokat, hogy ne maradjon szabad hely, hogy bárki is késztetést
érezzen arra, hogy „letegye a névjegyét.” Minden rajznak pozitív az üzenete, ezért
is bízom benne, hogy senki sem csúfítja el
őket – reménykedik a közkedvelt alkotóművész.
A sok-sok önkéntes „rajzművész” között volt Hasenfrancz Bernadett, a Dunakeszi Hangja díjjal büszkélkedő ifjú hölgy is,
aki imádja Dunakeszit, nagyon szeret a vá-

rosban élni, ezért természetes volt számára,
hogy édesanyjával együtt ő is kivegye részét
e nemes, környezetszépítő közösségi akcióból. Bernadett - miközben a virágot színezte – elújságolta, hogy májusban érettségizett a Radnótiban. – Azóta zongorázni tanulok, mert fontos, hogy éneklés közben „le
tudjam kísérni” magam. Az énekesi pályán
szeretnék kiteljesedni, mindent megteszek,
hogy sikeres legyek, ehhez jó ajánlólevél a
Dunakeszi Hangja cím elnyerése – mondta
mosollyal az arcán. – Csodálatos ötlett volt
az aluljáró kifestése, nézz körül, milyen sokan vagyunk, mindannyian egy közös cél
érdekében vagyunk itt, hogy szebbé tegyük
a várost – mutatott körbe.
- Nagyon jó ötletnek tartjuk az elképzelést, ezért azonnal felkaroltuk, és támogattuk Vámos Robi környezetszépítő törekvéseit. Mindenkit zavar, ha azt látja, hogy egy
közösségi teret, egy aluljárót oda nem illő
graffitivel összefirkálnak. Ezért különösen jó ötletnek tartom, hogy közösen ilyen
színesre, szép motívumokkal festjük ki az
aluljárót – mondta Dióssi Csaba. A polgármester festés közben elmondta, nagyon jó
érzés megélni, nagyon büszke arra, hogy a
városban bármilyen pozítiv kezdeményezés van, tömegek állnak mellé. – Mindig
sokan jönnek, nyitottak arra, hogy tegyük
szebbé a városunkat. Így van ez most is!
Mindenkinek köszönöm, hogy részese ennek a szép kezdeményezésnek. Vámos Robinak külön köszönöm az ötletet és a vidám rajzokat – tette hozzá Dióssi Csaba.
Az alkotók remélik, hogy sokak tetszését nyerik el rajzaik, melyeket a graffitisek
megkímélnek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Szent Mihály Napok
Évek sokasága óta szép hagyomány, hogy Dunakeszi védőszentje, Szent Mihály tiszteletére több napos búcsút és kulturális programokat rendez
az Önkormányzat városi Programirodája. A Szent Mihály Napok idei rendezvény sorozata szeptember 27-én, már péntek este kezdetét vette a Kaláka jubileumi nagykoncertjével a József Attila művelődési központban.

A

színes esemény füzér kedves színfoltja volt a Városháza udvarán első alkalommal
megnyíló Népi játszóház,
melyet folyamatosan látogattak a kicsik
és szüleik szombaton és vasárnap.
A IV. Béla király főtéren bemutatkozó Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola német tagozatos osztályok nagy sikert arató táncbemutatója hűen tükrözte a magas színvonalú tánc, ének- és nyelvoktatást, melyet vastapssal jutalmazott a közönség.
Az ünnepi forgatagban mindenki
megtalálhatta a kedvére valót, hiszen
egymás mellett sorakoztak a kézműves
termékek, a finomabbnál finomabb étkek, a gyerekeket váró játékok sokasága, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény különleges és értékes „kincsei.”
A rendezvénysorozat házigazdájának,
Szabó József önkormányzati képviselő
úrnak köszönhetően megismerkedhettek a must készítés fortélyaival a Hagyományok sátrában.
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Aki a jó humorú és színes mesékre
volt fogékony, az élvezettel hallgathatta
Csernik Szende székely mesemondó előadását.
Szombat este „megnyílt a főtéri bár”,
amely a Budapest Bár művészeinek köszönhetően zsúfolásig megtelt a színvonalas, magával ragadta zenét kedvelő közönséggel.
Mihály napján, vasárnap délelőtt ünnepi szentmisével folytatódott a búcsú
a Szent Mihály templomban. Kora délután a Kőrösi iskola, majd a Duna Gyöngye Néptáncegyüttes tehetséges fiataljainak fergeteges műsorával folytatódott
a kulturális program, melyre – a Szent
Mihály Napokra – a koronát a Csík Zenekar tagjainak virtuóz játéka, szívetlelket melengető, olykor könnycseppeket előcsalogató éneke tette fel.
Krónikásként írjuk le azt is, hogy a
három napos programot szervezők és
rendezők ezúttal is jelesre „vizsgáztak”.
(Vetési)
Fotó: Dusza Tibor

Tükrös szív, festett
fakanál és bugylibicska
A Szent Mihály-napi búcsú a régi Dunakeszin

Papírmasé figura
az 1945. évi búcsúból

A

régi Dunakeszin a Szent
Mihály-napi búcsú alkalmával összejöttek a családok innen, a faluból, a környező településekről, és néha még távolabbi vidékekről is. Az ünnepnek
– mindvégig meglévő szakrális tartalma mellett – profán indíttatása is erős
volt. A búcsút a Mihály naphoz (szeptember 29.) legközelebb eső szombaton
és vasárnap tartották. A szombati nap
inkább a gyerekeké volt, mivel a mutatványosok és árusok már ekkor megérkeztek, felállították sátraikat, és működött a kör- és a hajóhinta is a Kistemplom és a (mai) Táncsics Mihály
utca találkozásánál lévő téren. A körhintát emberi erővel hajtották, a második világháború előtt a hinta tetején lévő bedeszkázott részben fordult
a tengely, amelyből merőlegesen hajtórudak álltak ki. Ezeket fogták meg, és
mentek velük körbe-körbe a legények.
Mozgásuk sebességének megfelelően
ment vagy száguldott a hinta. Amen�nyiben egy fiatalember tíz körön keresztül tudta hajtani a szerkezetet, egy
körre ingyenjegyet kapott a hintára.
Vasárnap délelőtt a családok tagjai
(kivétel azok, akik az ebédet készítették) a legjobb ruhájukban a templomba mentek, az ünnepi misére, amelynek fényét a hófehér ruhájukban az

Búcsúfia

oltár körül álló Mária-lányok is emelték. (Mária-lány – vagyis az országos katolikus hitbuzgalmi egyesület,
a Mária Kongregáció tagja – a régi,
módosabb keszi családból származó,
az iskolát már elvégzett, 16. évét betöltött, feddhetetlen előéletű vallásos,
paraszti származású hajadon lehetett,
férjhez meneteléig, de legfeljebb 20
éves koráig.)
A misét követte a búcsúi ebéd,
amelyre minden családban nagy gonddal készültek. A hagyományok szerint
húslevesből állt, amelyből a főtt húst
kivették, majd ezt tálalták második fogásnak tormával vagy mustárral. Ezután sült húsok következtek, dinsztelt
káposztával és körettel. Végül az elmaradhatatlan rétes koronázta meg az étkezést. A délutáni rövid pihenőt követően a legtöbb család felkerekedett,
hogy megtekintse a búcsút. Az árusok a templomtól indulva a mai Szent
István utca alsó szakaszán állították
fel sátraikat. Búcsúi ajándékot kapott
kicsi és nagy. A gyermekek édességet
(törökméz, vattacukor, mézeskalács
stb.), játékokat (fakard, -puska, talicska, baba, bababútor stb.), a fiúk bugylibicskát kaptak, de népszerűek voltak
a különféle zajkeltő eszközök is. (Búcsúban kapott kereplőiket használták
a gyerekek a húsvét előtti nagycsütör-

László Éva
Mária-lányként, 1950-ben

tökön és nagypénteken, hogy ünnepi
misére hívják a falut.)
A fiatalok szerelmi ajándékokat vásároltak (és ajándékoztak), pl. tükrös mézeskalács szívet vagy babát
(„siflibaba”), emlékpoharat, -bögrét. Nagy népszerűségnek örvendtek
a festett fakanalak, amelyeket a fiatalemberek vásároltak, majd a kiválasztott lánynak megpaskolták vele (finoman vagy éppen nem finoman) a hátsó felét. A lány reakciója mutatta, hogy
örömmel fogadja-e az ajándékot és az
udvarlást. A felnőttek vallásos búcsúfiát (szentkép, szobrok, keresztek stb.)
vagy praktikus dolgokat (háztartási eszközök) választottak. A Dunakeszin lakó vagy ide évről-évre visszatérő vándorcigányok is kínálták teknőiket a búcsúban.
A búcsút a 12-13 helyszínen megtartott bálok zárták, amelyre 16 éves kortól szülői kísérettel és felügyelet mellett
elmehettek a lányok is. A legnevesebb
bált a Kultúrházban, vagyis a Fő úti, ma
járásbíróságként működő épületben
tartották, amelyre a környező falvakból
ide érkezett fiatalokat is várták.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

A Szent Mihály-napi búcsú fogadott ünnepe volt a régi Dunakeszinek. A templom és
egyben a város védőszentjét, Szent Mihályt ünnepelték, akinek képe a mai városi
címerben is látható. Nagy ünnep volt ez, amelyre a környező falvakból is átjártak –
kivétel Mogyoródról, ahol szintén tartottak Szent Mihály-napi búcsút.
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Dunakeszi szemmel
Gedei Zoltánnal, a Wave-Box
tulajdonosával beszélgetünk Dunakesziről
A Duna-part és a strand a városunk egyik legkedveltebb helye. Családok, játszó és fürdőző gyerekek, kellemes
séták és gyönyörű napnyugta. Rovatunkban most Gedei Zoltánt kérdezzük tapasztalatairól, terveiről és további
fejlesztési javaslatairól.

A

felújított Duna-part és az 2
éve működő szabadstrand
sok sétálni, fürdőzni, pihenni és szórakozni vágyó
embernek és családnak kínál kikapcsolódási lehetőséget. Zoltán itt üzemelteti a Wave Box nevű büfét, ahol
a finom ételek és italok mellett, idén
nyáron változatos szabadtéri kulturális programokat is szerveztek.
- Zoltán, milyen a Duna-parti
nyár Dunakeszin, vendéglátósként
milyen tapasztalatai vannak?
- Tősgyökeres dunakeszis és évek
óta helyi vállalkozó vagyok, feleségemmel öt éve házasodtunk össze
és neveljük 3,5 éves kislányunkat –
kezdte a beszélgetést Gedei Zoltán.
Az Önkormányzat 3 éve vásárolta meg a jelenlegi strand területét,
hogy Dunakeszinek megint legyen
gondos és ápolt szabadstrandja,
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ami egyben újabb közösségi tér kialakítására is alkalmas. Megépült
a sétány, ahol kellemes környezetben enni-inni is lehet, ivókutakat
zuhanyzókat, gyerekjátékokat, és
játszóteret építettek, padokat telepítettek, ezeken kívül kiépült a világítás és a térfigyelő kamerarendszer is. Gondoltak a kutyásokra is,
a strand déli részén kialakítottak
számukra egy elhatárolt „kutyás
strandot.
Az Önkormányzat 2 éve lehetőséget adott, hogy street food ételeket és
cukrásztermékeket árusítsunk, akkor egy kürtőskalács sütödét nyitottunk és két gyerekkori barátommal
eredményesen pályáztunk egy konténer létesítmény megvalósítására.
Így jött létre a Wave Box, ami finom
ételekkel-italokkal, programokkal,
tetőterasszal és téliesített alsó résszel
várja a vendégeket.

- Mennyire látogatott a strand, a
programok, milyen visszajelzések
voltak és milyen jövőbeli tervekkel
készülnek 2020-ra?
- A strand népszerűsége növekszik, természetesen még mindig
vannak, akik nem tudnak a strandról, úgyhogy folyamatosan kell népszerűsíteni. Tavaly ősszel kitaláltuk,
hogy szabad téren bográcsban készítünk ételeket. Ezt nagyon szeretik az
emberek, tavaly télen, amikor az időjárás engedte, jöttek sétálók a Dunapartra és többségük be is tért hozzánk megkóstolni a finomságokat.
Folyamatos programjaink és koncertek voltak, felléptek a Dunakanyar Hangja énekesei, volt ugráló
vár, mászófal, csúszda és egyéb játékok a gyerekes családoknak. Délutánonként feltörekvő DJ-knek biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget, volt egy sikeres görög táncest és
augusztus végén pedig egy 5 napos
zenés estet rendeztünk, amit tűzijá-

– válaszol a polgármester
tékkal zártunk. Visszatekintve színes volt
a programkínálat, az emberek szerették
és egyre többen jöttek. Jövőre szeretnénk
ezt tovább bővíteni, például filmvetítéssel, de emellett további elképzeléseink is
vannak. A programok sikere vitathatatlan, reméljük jövőre még változatosabb és
színesebb lehetőségek lesznek.
- Milyen fejlesztésekkel lehetne még
növelni a Duna-part kihasználtságát és
a népszerűségét?
- A nemzetközi kerékpárút kiépítésére
nagy az igény. Rengeteg a biciklis és sokaktól hallom, hogy jó lenne, ha Budapestről egészen a Dunakanyarig végig lehetne bringázni. Jó lenne a parkolási nehézségeket is megoldani, mert a gépkocsival érkezők lehetőségei korlátozottak.
Jó lenne, ha erre is születne egy kulturált megoldás, illetve, azt már említettem,
hogy az eddigi módszereken felül, újabb
csatornákon kellene hírt adni a Dunaparti szabadstrand és az ottani programok lehetőségeiről. Én ezekben a kérdésekkel kapcsolatban kérdezném polgármester urat és kérném további támogató
segítségét.
Rovatunkban Dióssi Csabát, Dunakeszi polgármesterét kérdezem a felmerülő kérdésekben. Tervezik a Duna-parton
végig húzódó kerékpárút építését?
- Igen. Városunk folyamatos infrastrukturális fejlesztéseinek része a kerékpárutak építése. Idén épült meg a Repülőtér és Határ út menti kerékpár út. Remélhetőleg hamarosan egy másik régi
tervünk is valóság lesz a Budapest-Dunakeszi (EuroVelo 6) kerékpárút kiépítésével, ami még idén elkezdődik és részben állami beruházásban valósul meg. A
Duna-parti szakasz nyomvonala a strand
és a Katonadomb között fog húzódni Budapest közelsége miatt, az erre kerekezők
számára közkedvelt hely lesz városunk,
megismerhetik a gyönyörű Duna-partunkat, a strandot, a környéket és résztvevői
lesznek majd rendezvényeinknek.
Duna partunk további kiépítésével kapcsolatban folyamatosak a fejlesztések. Az
idei nyáron megalakult a strandőrség, továbbá megszokott és közkedvelt rendezvényeink mellett voltak külön strandprogramok is, amik változatos lehetőségekkel és koncertekkel színesítették a
nyári Duna-parti estéket.

A parkolási helyzet megoldásán még
dolgozunk szakértőinkkel. Igyekszünk a
zöld környezet megóvásával megállási lehetőségeket biztosítani és a lakosság igényeire reagálva igyekszünk kidolgozni a
mindenkinek elfogadható, jó megoldást.
A Kiserdő utca végén sikerült megkapnunk az építési engedélyt, folyamatban
van a pályáztatás, hamarosan elindulhatnak a munkálatok. A vízbázis védelem érdekében hozott szabályok sajnos nem engedik a közelebbi építkezést, ezért a lehetőségekhez és az igényekhez igazodva,
ideiglenes parkolókat fogunk létesíteni,
hogy a város és a környék távolabbi részéről is minél többen tudjanak részt venni
a nyári programokon. Azt tapasztaljuk,
hogy a fiatalok körében nagyon népszerű a strand, az ottani programok és koncertek, sokszor látni, hogy nagyobb baráti társaságok is összegyűlnek, igyekszünk
számukra egyre több érdekes programokat szervezni.
- Grandiózus tervekről hallani és olvasni mostanában. Valóban épülhet két
új középiskola és Művészetek Háza Dunakeszin? Miben látja ezekre a biztosítékot?
- Magyarország Kormánya támogatja és nemzetgazdasági szempontból ki-

emeltem jelentőségű ügynek nyilvánította, hogy két új középiskola és Művészetek
Háza épülhessen Dunakeszin. Kivételes
lehetőség előtt áll városunk, köszönjük az
óriási bizalmat! A Kormánydöntés alapján előkészíthetjük az itt élők számára
fontos két új középiskola és Művészetek
Háza megépítését. A fejlődés garanciáját
és a biztosítékot elsősorban önmagunkban, az elszántságunkban látjuk. Mindig
is azt tartottuk szem előtt, hogy ez a város értünk, az itt lakókért épül. Rendelkezünk a kellő tapasztalattal, igényeink
megalapozottak, felkészülten érkezünk
egy-egy tárgyalásra, minden követ megmozgatunk a céljaink elérése érdekében.
Ekkora fejlesztésekre száz évben egyszer
van lehetősége egy közösségnek, mi most
abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy részesei lehetünk ennek a folyamatnak. Büszke vagyok arra a közösségre,
akikkel évek óta együtt dolgozunk Dunakesziért, velük együtt képesek voltunk
megszerezni ezt a lehetőséget és képesek
leszünk megvalósítani álmainkat.
Ezzel a két grandiózus beruházással, a
két új középiskola és a Művészetek Háza
megépítésével, Dunakeszi a Dunakanyar
meghatározó oktatási és kulturális központjává válhat.

Katona M István és Sziráki Helga
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A kiállítók balról:
Kálmán Ildikó,
Farkasvölgyi Éva,
Juhász Terézia,
Kiss Eszter,
Sajó Borbála,
Somogyi Ágnes

A zene világnapja 2019
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október elsejét A zene világnapjává nyilvánította. A világhírű hegedűművész szerint az ezerarcú muzsikát azért fontos megismernünk,
mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. Mint fogalmazott: „A harmónia az
össze nem illőket összeegyezteti.”

M

éltóképpen ünnepelte október elsején a zene világnapját a Farkas Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. A tanárok és kiemelkedő növendékek hangversenye mellett az iskola dolgozóinak – iskolatitkároknak és tanároknak – különböző műfajú művészeti alkotásaiból rendezett kiállítását is
megnyitották.
A közönséget Farkas Pál intézményvezető nevében Veres Kornél
szakmai intézményvezető helyettes
köszöntötte. Elsősorban méltatta a világnap jelentőségét, majd elmondta:
„Nagy öröm számunkra, hogy a kiállítók a művészeti iskola tanárai, dolgozói, akik más területen dolgoznak,
22 Dunakeszi Polgár

de a vizuális művészetek világában is
otthonosan mozognak.” Bejelentette, hogy az ünnepi estet a közelmúltban elhunyt Kállay Gyula, Dunakeszi
Díszpolgára emlékére rendezik, aki
önzetlenül és teljes szívvel támogatta adományaival is a művészeti iskola
rendezvényeit és egy versenyzongorát
is vásárolt a zeneiskolának.
Nemeskéri Emese szolfézstanár, az
est háziasszonya mutatta be a kiállítókat. Somogyi Ágnes iskolatitkár,
korábban tanító, majd könyvtáros a
gyöngyfűzés eszköztárával készít ékszereket, egyéb dekorációkat. Juhász
Terézia csellótanár, zenetanári munkája mellett régebben bábkészítéssel,
majd a Szent István Általános Iskolában bábszíntársulat működtetésével jeleskedett. Rabul ejtette a fotózás,
melyet jelenleg már igen magas színvonalon művel. Kálmán Ildikó iskolatitkár, mestertipográfus, a művészeti iskolához kapcsolódó szakmai
múltját többek között számos meghívó, egyéb kiadvány, köztük a Farkas Ferenc Zongoraverseny arculatának megtervezése reprezentálja. A
képzőművész tanszakot három alkotó
képviseli. Sajó Borbála textiltervező
iparművész, a tanszak tanára munkásságát egyebek mellett az anyag és
forma variációs lehetőségei foglalkoztatják, igazolják ezt a kiállításon
látható formatervezett öltözékei. Kiss

Eszter, ugyancsak a tanszak tanára,
a DunArt Képzőművészeti Egyesület alapító tagja, sokoldalú munkásságából a kiállításon tűzzománc képeit
mutatta be. Farkasvölgyi Éva gobelinművész, tanszakvezető, számos művészeti egyesület, szövetség, köztük a
DunArt Képzőművészeti Egyesület
tagja a kiállításon a Millefleur in 2019
c. kárpittal jelent meg, mellyel egyedüli magyarként vett részt az I. Kanadai Nemzetközi Kárpitművészeti Kiállításon.
A kiállító művészek köszöntése
után következett a zene. A rendkívül színvonalas koncerten Pálos Grácia és növendéke Kosz Teodóra, valamint Kováts-Szőcs Benedek (fk. Dr.
Domoszlai Erzsébet) zongora, Bangó Géza hegedű (fk. Dobai Szabolcs),
Varga Sándor Zoltán a fa- és rézfúvós tanszak mélyréz tanára tenor-tuba, két növendéke, Kovács András tenorkürt, valamint Tóth Máté harsona játékában hallhattunk klasszikus
és kortárs szerzők rendkívül igényes
műveit. Zongorán kísérte a szólistákat Bergl Noémi és Korényi Judit tanárok.
A kiállításon látható műalkotásokat az érdeklődő közönség munkanapokon megtekintheti.
Katona M. István
A szerző felvételei

A város,
az egyesület
vezetői
és sportolói
közös fotóval is
megörökítették
a jeles eseményt

Időkapszulában üzennek a jövőnek

Letették a VSD
kézilabdacsarnok
alapkövét
Komoly szervezési munka és készülődés előzte meg a Dunakeszi Városi Kézilabda Csarnok alapkőletételét és időkapszula elhelyezését, amelyre szeptember 30-án délután
került sor. Az alapkőletétellel a kézilabda sport szerelmeseinek régóta dédelgetett álma vált valóra, a létesítmény megépülése egyben lehetőséget is nyújt majd a
Dunakeszin élők sportolási igényeinek maximális kiszolgálására is.

A

z ünnepélyes alapkőletételen a Dunakeszi város vezetői közül Dióssi Csaba polgármester, Seltenreich József sportigazgató vett részt, a Városi Sportegyesület Dunakeszit - azaz a VSD-t
- Temesvári István elnök képviselte,
akik beszédükben kiemelték az esemény jelentőségét. Vendégként voltak jelen még az egyesület elnökségének további tagjai, Eich László és
Homolya József, valamint a VSD Felügyelőbizottság részéről Czifra Csaba elnök és Tóth Csaba. Az eseményen tiszteletét tette Csoma Attila, a
VOKE JAMK igazgatója, Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója is. Az Fóti úti Sportcentrum területén még 2019 novemberében kezdetét veszi az építkezés, így a sportolók már 2020 őszén birtokba is
vehetik a létesítményt.
A rendezvényen közel 150 VSD-s

sportoló várta kíváncsian az időkapszula elhelyezését, amelybe olyan
tárgyak kerültek, melyek örök emléket állítanak Dunakeszi sportéletének. Az időkapszulába - amelyet
2049-ben, azaz 30 év múlva nyitnak
majd fel – elhelyeztek egy VSD zászlót, egy VSD kézilabda mezt, a játékosok aláírásával, egy képet a VSD
vezetőségéről, a VSD kézilabda csapatainak kollázsát, egy Dunakeszi albumot, a Dunakeszi Polgár városi magazin 2019. szeptemberi számát, egy szeptember 30-i Nemzeti Sportot, a VSD alapszabályát, a
VSD NBI/B. kézilabda mérkőzésének jegyzőkönyvét, egy 500 és 1000
Ft-os bankjegyet és némi aprót, valamint Temesvári István VSD elnök köszöntő beszédének szövegét.
A Dunakesziek régi nagy kedvencének tekintett „Kinizsi” pecsétjét
Seltenreich József helyezte a kap-

szulába, amely a VSD korábbi sportelődjét jelképezi.
Az időkapszula rendhagyó módon egy áttetsző plexiüveg tárolóban, - az elkészült csarnok aulájában
- várja majd, hogy 30 év múltán felnyitásra kerüljön, hiszen 2049-ben
már ezek a tárgyak igazi relikviák
lesznek a jövő sportolóinak. Hajrá
Dunakeszi, hajrá VSD!

30 év múlva
nyitják majd fel
az időkapszulát,
mely hírt visz
a jövőnek
napjainkról

Mészáros-Schöffer
Zsuzsanna
Fotó: KesziPress
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Öregdiákok találkozója
Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben, a
Széchenyi István Általános Iskola fennállásának századik
évfordulóján rendezték meg
első alkalommal az öregdiák,
tanár-diák találkozót. A hagyomány folytatódott és a tízedik
találkozóra szeptember 27-én
került sor.

A

Az egykori
diákokat
Szalai Ilona
pedagógus
és Klajkó Katalin
intézményvezető
köszöntötte

lelkes szervezők – egykori diákok, volt és jelenlegi tanárok – munkája nyomán, mintegy harminc-harmincöten jöttek el az alma
materbe, felidézni régi emlékeiket.
Mindenki kézbe vehette az Alagi Iskola Képes Emlékkönyvét, melyet
a 100. évfordulóra jelentettek meg,
benne az 1910-1963 között végzett

Ez év januárjától megbízott igazgatóhelyettesként dolgoztam, és sikeresen pályáztam a megüresedett intézményvezetői helyre. Azt szeret-

osztályok fényképeivel. Sokan fellelték a tablókon egykori önmagukat is.
Az augusztus elsejétől kinevezett Klajkó Katalin intézményvezető kérdésünkre elmondta, hogy nagyon fontosak ezek a találkozók, hiszen jelzi az el nem múló kötődést az
iskolához. Sokan ma is Dunakeszin
élnek, de eljöttek máshová költözött
egykori diákok is.
– Három éve tanítok az iskolában.

ném, ha az iskola megtalálná a saját
útját és a régi hagyományok mellett
új kezdeményezésekkel gazdagodnánk. Nálunk is kevés a pedagógus,
de az újonnan érkezettek mellett
nyugdíjas kollégáink is munkát vállalnak az oktatásban. Az ő tapasztalataik nagyon fontosak számunkra. A tanuló létszám huszonhat tanuló csoportban hatszáz felett van.
A szülői közösség jóvoltából éppen a
mai napon adtunk át itt és a Posta
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utcai tagintézményben egy-egy játszóteret, mindkettő a báli bevételekből és támogatásokból valósult meg.
De mire emlékeznek az egykori diákok? Rátki Imre például azért
is hűséges öregdiák, mert édesanyja
itt volt iskolaszolga és ő ide született.
Neki szülőháza is a tanintézmény.
Az alsó tagozatban tanítói már csecsemő korától ismerték, köztük említette elsős tanítóját, Farkas Anci
nénit. Itt volt a tűzoltó szertár, s nyaranta a felsős diákok a szomszédos
templom tornyában tűzőrséget adtak. Felnőttként előbb a Dunamenti
Építőszövetkezet főkönyvelője volt,
majd a Csatornamű Társulat elnökeként a várossá avatás folyamatából a
csatornázási munkálatokat vezette.
Baranyi Zsuzsa is Dunakeszin
született, 1953-tól 58-ig tanult itt,
1959-től családi okok miatt másik
iskolába ment. – Nagyon jó emlékeim vannak a tanítóimról, az elsőben
Kocsis néni, másodikban Pécsi Jutka, negyedikben Balláné Anci néni,
ő a református papnak volt a felesége. Később műszerész tanfolyamot végeztem, majd a Postára kerültem, a távközlésben dolgoztam adminisztrátorként, végül a LighTechtől mentem nyugdíjba.
A találkozón megemlékeztek
azokról, akik már nem lehetnek közöttük. Szerény vendéglátás mellett, jó hangulatban telt el a találkozó, felidézték a diákkori emlékeket,
elmesélték egymásnak életútjukat. S
talán ezen a délutánon mindannyian kicsit újra kisdiákok voltak.
Katona M. István
A szerző felvételei

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

2019. október havi programok
2019. október havi programok
„A FORGATÓKÖNYV”
Időpont: Október 24. csütörtök19:00 óra
Dunakeszi Teátrum - VOKE József Attila Művelődési Központ szervezése
Szereposztás:
SZEREDNYEY BÉLA, MAGYAR ATTILA, CSONKA ANDRÁS, PLESKÓ SZIMONETTA
Rendező: SZENTE VAJK
A színdarabot 14 éven felülieknek ajánljuk!
Jegyár: 3.900,- Ft
„Micsoda buli!”
Időpont: Október 26. szombat 18:00 óra
Rock&roll party a Brillantin zenekarral
Jegyár: 1.500,- Ft forint

2019. november havi programok
BABABÖRZE
Időpont: November 9. szombat 9:00-13:00 óráig
Várjuk a börzére azokat az anyukákat, apukákat, valamint nagyszülőket, akik
árusítani, vagy megvásárolni szeretnék a kinőtt kisruhákat, megunt játékokat és baba
felszereléseket.
Kovács András Péter önálló estje
Időpont: November 12. kedd 18:00 óra
„Életed filmje” címmel
Előzenekar: Ráskó Eszter
Dunakeszi Dumaszínház
Jegyár: 3.600,- Ft (jegyek elővételben a plakáton megadott helyeken kaphatók)

„És Rómeó és Júlia”
Időpont: Október 31. csütörtök
19:00 óra
Vámos Miklós ötlete és Mészöly Dezső fordítása alapján
Dunakeszi Teátrum - VOKE József Attila Művelődési Központ szervezése
Szereposztás: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter
Jegyár: 3.500,- Ft

Házasságot
kötöttek
2019. július 25.

2019. július 27.
2019. augusztus 1.



2019. augusztus 22.
2019. augusztus 24.
2019. augusztus 29.



Győrfi Miklós – Bartók Edina
Nagy Nikolett – Balai Tamás
Skárta József – Jordán Zsanett
Kolonics János Mihály – Czabán Tímea Erzsébet
Varga Márton Ferenc – Bereczki Judit
Vámos Sándor – Dekiszky Csilla Rita
Traxler Róbert – Beresnyák Csilla Gyöngyi
Tokár Csaba - Kiss Adrienn
Kercsik Árpád – Harmath Éva
Papp László Márk – Kosztolányi Petra Margit
Hajdú József – Sütő Adrienn Katalin
Patyi Mihály – Szalai Judit

2019. augusztus 31.

2019. szeptember 5.
2019. szeptember 7.
2019. szeptember 21.



Megyesi Máté – Kovács Flóra Teréz
Turnhauser Ádám Tamás – Dudás Bettina
Gáspár Zoltán József – Zsolnai Éva Zsuzsanna
Horváth Alex – Vincze Nikolett Éva
Kákóczki Attila – Sós Nikoletta
Kurucz János – Kovács Éva Anna
Máthé Ferenc – Sloszárik Krisztina

Mindannyiuknak
sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

„A romantika remekei” címmel
Időpont: November 15. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc bérlet 2. előadásRossini: Tell Vilmos – nyitány; Brahms: I. szimfónia;
Puccini: Le Villi – La Tregenda
Jegyár: 2000,- Ft
Információ: Somogyi Ágnes 30/375-5966, dkszimfonikus@gmail.com
„Zenevarázslat”
Időpont: November 19. kedd 11:00 óra
Filharmónia Ifjúsági Bérlet
2019/2020. évad
I. előadás
Ifjú tehetségek hangversenye
Időpont: November 27. szerda 19:00 óra
A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékeinek hangversenye.
A koncert megtekintése díjtalan
Információ: Somogyi Ágnes 30/375-5966, 27/341-896
„Szíves Örményország”
Időpont: November 29. péntek 17:30 óra
A Duna Összefűz Nemzetiségi Klub szervezésében
Kucska Zsuzsa gyermekkönyvtáros vetítéssel egybekötött előadása örményországi
utazásairól.
A belépés díjtalan!
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Horváth Péter: NAGYBETŰS
KÖSZÖNET A VÁROSNAK
A ma tizenévesei csak szüleik vagy nagyszüleik elbeszéléseiből ismerhetik, hogy a megújult, megszépült Rákóczi
úti harcművészeti központ egykoron moziként működött az itt élők szórakoztatására, majd később Bartinai Péter
irányításával az asztaliteniszezők gyakoroltak a meglehetősen elhanyagolt épületben. De szerencsére már ez a
múlté, már ami az épület állapotát és környezetét illeti az önkormányzatnak köszönhetően, amely kívül, belül
felújította a küzdősportok centrumát.

A

z épület kívül, belül
megújult,
hőszigeteltük a falakat,
felújítottuk a vizesblokkot, kicseréltük a vezetékeket,
kiegyenlítettük, egy szintre hoztuk a küzdőteret, burkolatot kaptak az oszlopok. Ma már kulturált
öltöző fogadja a sportolókat, a szülők is megszépült környezetben figyelhetik gyermekeik edzéseit –
mondta Turányi Balázs, a kivitelező Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. képviseletében.
A minap rendezett avató ünnepségen Dióssi Csaba polgármester elismeréssel beszélt a megújult
harcművészeti központról, melyet
– mint fogalmazott – egy sikeres
pályázat révén sikerült Dunakeszihez méltóvá formálni. – Az idevezető Rákóczi út is megújult, új
aszfalt burkolatot kapott, hamarosan befejezik a járdabővítését is.
Dunakeszin a sportnak kiapadhatatlan háttérbázisa van, ezért mindent megteszünk, hogy a legoptimálisabb feltételeket biztosítsuk
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sportolóinknak, a város polgárainak – jelentette ki a polgármester.
Dióssi Csaba köszönetet mondott
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az épület felújításához. Külön elismeréssel beszélt a kivitelező Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. szakmai teljesítményéről, a képviselő-testület
tagjairól, akik támogató dönté-

sükkel hozzájárultak, hogy az önkormányzat biztosíthatta a pályázati önrészt.
A városvezető reményét fejezte
ki, hogy a megújult harcművészeti
központ versenyek helyszíneként
is kiváltja a sportolók elismerését.
Pásztor Tamás, a VSD karate
szakosztály vezetője arról beszélt,
hogy 5-6 éve eddzenek az épület-

ben, felújítása már nagyon hos�szú ideje aktuális volt. – Örülünk,
hogy az átalakítás és a felújítás során teljes mértékben teljesültek
sportszakmai igényeink. Jó érzés
kimondani, hogy 99 százalékban
olyan lett, amilyennek megálmodtuk. Nagyon köszönjük – mondta
hálával a hangjában.
Horváth Péter, a VS Dunakeszi operatív vezetője az egyesület 23 szakosztálya, közel háromezer igazolt sportolója nevében így
fogalmazott: - Nagy betűs köszönet a városnak és a Közüzemi Kft.nek.
A
megszépült
sportcentrum megtekintése után a karate szakosztály sportolói, valamint Kundlya Zsófia, a VSD
Cheerleader szakosztály vezetője
és tanítványai az épületet felavató személyiségekkel együtt a jeles eseményt egy közös fotóval is
megörökítették.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Plesz Botond kilenc órán belül teljesítette az egyik
legkeményebb versenyt, és lett immár tizenegyszeres Vasember

Két Ironman egy hónap alatt
A 42 éves testnevelő tanár, Plesz Botond tizenegyedszer is kiérdemelte a Vasember címet, ráadásul ezúttal képes
volt kilenc óra alatt teljesíteni az embert próbáló távolságot. Jövőre természetesen újra megpróbálja, sőt, ha
ismét sikerül indulási jogot szereznie a világbajnokságra, akkor nekivág a nagy kalandnak.

M

ár az is nagy szó, ha valaki hosszú, évekig tartó felkészüléssel teljesíti az Ironman távját –
3,8 kilométer úszás, 180 km kerékpározás és egy teljes maratoni táv futva
–, de gondoljunk bele abba, hogy van
valaki, aki valamivel több, mint egy
hónap alatt kétszer is teljesíti ezt a távot. Nos, idén nyáron a Dunakeszin
élő Plesz Botond nemcsak képes volt
megcsinálni a majdnem lehetetlent,
de egyrészt a klagenfurti nemzetközi viadalon előbb kivívta a Hawaii
szigetén rendezendő világbajnokságra a részvételi jogot, majd utána az
augusztus eleji forróságban életében
először 9 óra alatt teljesítette a nagyatádi eXtremeMan versenyt.
Klagenfurtban például úgy lett az
abszolútban a 38., míg a saját kategóriájában ötödik – 40-44 évesek között
–, hogy a versenyen összesen 2900an (!) álltak rajthoz, és mindössze
14 profi versenyző tudta megelőzni, köztük a regnáló női világbajnok.

„Ha csak az időeredményemet nézem, a 9 óra 18 percnél teljesítettem már rövidebb idő alatt is a távot, ám intenzitását tekintve ez volt
az a verseny, amin mindent kiadtam
magamból, és jobb teljesítményátlagot értem el több szempontból, mint
a korábbi viadalokon. Ugyanakkor
pontosan tudtam, hogy hiába lett
meg a vb-kvótám, egyrészt a nagyatádi verseny után nem tudtam volna rendesen felkészülni, másrészt az
anyagi hátterem sem volt meg a vbhelyszínre való kiutazáshoz” – állította Plesz Botond.
Mindenesetre a 42 éves tanárember Nagyatádon bebizonyította, rendes felkészüléssel akár Hawaiin is remek eredményt érhet majd el, hiszen
éppen tizedik alkalommal elrajtolva
végre sikerült a nagy álma, és 8 óra
56 perc alatt, az új egyéni rekorddal
ért célba, amellyel abszolútban a negyedik lett.
„Elsősorban nem is fizikálisan,
hanem mentálisan kellett összeszed-

nem magam. A klagenfurti viadalt
követően egyáltalán azt kellett elhitetnem magammal, képes leszek egy
hónap alatt kétszer is teljesíteni egy
ilyen versenyt. Amikor ez megvolt,
már a harmadik héten képes voltam 30 kilométert futni, így tudtam,
megcsinálom” – fogalmazott az immáron 11-szeres Vasember.
Lapunknak elárulta, jövőre ismét ott lesz Klagenfurtban, és ha ismét megszerzi a vb-kvótát, akkor kihagyja Nagyatádot, és rendesen felkészül a világbajnokságra. A 2020-as
viadalokra novemberben kezdi meg
a felkészülést, ám nemcsak a saját
edzésmunkájára kell már odafigyelnie, hanem nyolc tanítványáéra is.
B. Molnár László
Dunakeszi Polgár 27

Családi nappal egybekötött, immár tízedik lecsófesztivált rendeztek szeptember 21-én a Szent
István Általános Iskolában. A
hagyományos programok mellett számos újdonsággal is várták a szülőket és gyermekeiket.

Családi nap

A

megnyitóra a tornacsarnokban került sor. Rövid
műsort adott a Musztáng
Sportegyesület tánccsoportja, valamint a Rock and Roll Sportegyesületből érkezett Csuhai Vivien és
Király Ádám, mindketten korosztályukban többszörös Európa- és
világbajnokok.
Vidámságban nem volt hiány.
Előbb Laczkovich Krisztina igazgató asszony és Borsodiné Pláveczki
Szilvia, a Szülői Közösség elnöke
humoros programnyitóját hallottuk, majd a tanári kar pom-ponos
táncának tapsolt a közönség.
Még az iskola régi helyszínén
hirdettek tíz éve városi főzőversenyt, melynek alapítója a Szülői
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lecsófesztivállal
Közösség korábbi elnöke Mittli Adrienn volt. Ez a hagyomány mostanra módosult, hiszen olyannyira
kedvet kaptak a szülői közösségek
főzőtudományuk megmérettetésére, hogy idén csak iskolai szinten
hirdették meg a versenyt, ugyanis a
28 osztályból 20 csapat állt ki főzni,
tudtuk meg az igazgató asszonytól.
– Büszkék vagyunk a tizedikre
– folytatta. – Iskolánk összefonódik a város történetével, hiszen ez
volt annak idején az első iskola Dunakeszin. Az új épületet véglegesen
belaktuk és a Családi napot szinte
már rutinszerűen rendezzük meg.
Persze a hagyományos programok mellett újítottak is. Volt például egy különleges akadályverseny,

a „Lótifuti Lecsó” ötpróba, melyen sokféle játékos feladatot kellett
megoldani külön az alsósoknak és
a felsősöknek. És most először lehetett távirányításos autókat vezetni.
– Nagy örömünk, hogy ennyi
szülői csapat jelentkezett főzni. Újdonságként megpróbálkoztunk az
almáspite versennyel is. Ezeket a finomságokat otthon kellett elkészíteni és meglepően sok család hozta el a házi készítésű remekművét,
melyet zsűri értékelt.
Egész délelőtt főttek a kondérokban a lecsókülönlegességek. A csapatok ötletes fantázianeveik közül említünk néhányat: Ahány ház,
annyi LECSÓ, Lecsipacsi, Leccsó.
A korábbi és jelenlegi pedagógu-

sokból álló zsűrinek valóban nem
volt könnyű dolga, hiszen húszféle lecsóból kellett a legjobb hármat
kiválasztani. Első lett a „Zsíros Zsiványok”, második a „Le-Csoda”,
harmadik a „beLECSÓkolsz” csapat. Jutalmuk az Önkormányzat
által felajánlott egy-egy ajándékkosár volt.
S hogy mennyien vettek részt
a Családi napon? A régi iskolából
480 fővel jöttek át az új épületbe,
ahol jelenleg 790 diák tanul. Egy
diák két szülővel érkezett, de voltak
nagyszülők, rokonok is. A fejszámolást az olvasókra bízzuk.
Katona M. István
Fotó: SimeoliSógorka Klára

Téli-nyári
gumi csere!

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.
• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
Helyszínek:
• Étolaj
- A Casalgrande tér melletti par• Gyógyszermaradékok
kolóban (dunai oldalon) csak
• Szárazelemek
elektronikai hulladékok adha• akkumulátor
tók le.
- A Dunakeszi Közüzemi NonNem adható le:
profit Kft. Szent István utca 1.
• Pala
szám alatti telephelyének parko• Hungarocell
lójában elektronikai hulladékok
és az alábbi veszélyes hulladékot
Felhívjuk figyelmüket, hogy az
átvétele történik.
ingyenes gyűjtést a dunakeszi la• Festék és lakk hulladékok
kosság részére szervezzük, ezért
• Irodatechnikai hulladékok
csak lakossági mennyiséget ve• Fáradtolaj
szünk át a fenti hulladékokból du• Oldószerek
nakeszi lakcímkártyával rendelés oldószer keverékek
kező magánszemélyektől.
• Szennyezett göngyöleg
Kérdéseivel kérjük, hívja
• Hajtógázas szórópalackok
a 27/ 341-789 telefonszámon
• Vegyszermaradékok
a szállítást!
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EDWARD nap a Katonadombon
A Pest megyei Biztonság Hete közlekedésbiztonsági rendezvénysorozat keretében egész napos komplex bemutatót rendezett szeptember 26-án a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, együttműködve a társszervezetekkel a Katonadombon. Városunk több iskolájából az alsó tagozatos diákok többek között a balesetmentes közlekedés
fontos szabályaival is megismerkedtek.

Dr. Ménkű Szilvia és Tóth Csaba

A

z Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata
(TISPOL) 2019-ben is meghirdette az EDWARD Napot. Az
EDWARD mozaikszó, az European
Without a Road Death (Európai Nap
Közúti Áldozatok Nélkül) angol szavak kezdőbetűiből áll össze. A kezdeményezés célja, hogy szeptember
26-án senki ne veszítse életét Európa közútjain, hogy mindenki hazaérjen!
A Katonadombon összesereglett
tanulókat alaposan megmozgatta a
vidám hangulatú reggeli tornával
Kundlya Zsófia a VSD Cheerleader
szakosztály vezetője, edző-koreográfus. És amíg a nebulók kipihenték magukat, előbb Tóth Csaba r. ezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte őket. Elújságolta, hogy a 2. számú főút és az M2
gyorsforgalmi út mostanra megvalósult összekötésével várhatóan meg-
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Kundlya Zsófia alaposan megmozgatta a tanulókat

szűnik a városi közlekedés zsúfoltsága. Ez megkönnyíti majd többek
között a fiatalok gyalogos, kerékpáros illetve szüleikkel az autós közlekedést. A város nevében Nyíri Márton, a Rendezett városért tanácsadó
testület vezetője példaértékűnek nevezte a város és a rendőrség kapcsolatát és azt hangsúlyozta, hogy Dunakeszi a régió egyik legbiztonságosabb települése.
Miközben elkezdődtek a programok, megkérdeztük dr. Ménkű Szilvia r. alezredest, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét, hogy
miért fontos felhívni mindenki figyelmét a balesetmentes közlekedésre?
– Erről soha nem lehet eleget beszélni – hangsúlyozta az alezredes
asszony. – Országosan harmadik
éve kerül megrendezésre a Magyar
Biztosítók Szövetségével közösen

a Biztonság Hete keretében az EDWARD Nap. Így a mai rendezvényt
nem csupán Dunakeszin, de valamennyi megyében, sőt, Európa szerte is valamilyen formában megrendezik. Célunk, hogy minél kevesebb
sérüléses, vagy éppen tragikus baleset történjen az utakon. Gyalogosok és autósok egyaránt okozói illetve áldozatai lehetnek ilyen baleseteknek. Sajnos sok egyéb mellett egyik
kiváltó ok az okos telefonok és a fülhallgatók használata. Mindkettő elvonja a figyelmet, s tulajdonképpen
érthetetlen is, hogy például vezetés
közben sms-t, e-mailt írnak, vagy telefonálnak. Reméljük, hogy a gyerekek ezen a napon nem csupán jól érzik magukat, de közelebb kerülnek
ahhoz a célhoz, hogy akár gyalogosként, rolleren vagy kerékpáron minél nagyobb figyelemmel közlekedjenek.
Délelőtt a felsős óvodások és a kisiskolások, délután a negyedik-ötödikes diákok ismerkedtek a szabályokkal. Vidám kerékpáros ügyességi próbán vehettek részt, majd a sátrakban a közlekedés szabályaival,
a KRESZ táblákkal, az elsősegélynyújtás gyakorlatával ismerkedhettek és kipróbálhatták, milyen érzés
kerekesszékkel közlekedni. Láthatták hogyan történik az ujjnyom rögzítés, és hazavihették saját ujjlenyomatukat. Kitölthettek életkoruknak
megfelelő bűn- és balesetvédelmi
tesztet, melyért kis ajándékot is kaptak és kipróbálhatták a füstsátrat.
A meglepetés pedig a vidám kutyás
bemutató volt.
Katona M. István
Fotó: Kolos Ferenc

NB I/B-ben a felnőtt női kézilabda csapat
Dunakeszi sporttörténetében még ilyen magas szinten nem volt a női kézilabda csapat. A legmagasabb osztályban, az NBIben a Vasutas férfi csapata szerepelt 1973-ban és 1978-ban. A női csapat edzőjével, Csuka Zsóka edzővel beszélgetek, aki immár
második éve irányítja az együttest.

A 2018 – 2019-es bajnoki évben
az NB II-ben nagyszerűen szerepelt a csapat, csak a győztes
FTC-től kaptak ki, egy aprócska gólon múlt a feljutás. Úgy
nézett ki, hogy a jó szereplés ellenére sincs felkerülés.
- Mi történt azóta?
- A Nyíradony csapata vis�szalépett és így jogot nyertük az NB I/B-ben való induláshoz. Augusztus 5-e óta heti
öt edzéssel készülünk a 2019
-2020-as bajnoki évre. Célunk
a bent maradás, a megkapaszkodás az NB I/B-ben. Az előző
szezonban a Radnóti Gimnázium tornacsarnok beázása miatt Kistarcsán játszottuk a hazai mérkőzéseinket.
- A nagy feladatra meg tudták erősíteni a csapatot? Kik
érkeztek?
- Úgy gondolom a csapat erősödött. Új játékosaink: Lovász
Brigitta, Hrutka Detti, Portás

Petra, Pintér Zsani, Szlaukó
Eszter, Kukovecz Regina.
- A csapat milyen taktikát
választ a hazai és idegenbeli
mérkőzéseken?
- A taktikánk leginkább a
várható ellenfelektől függ. Szeretném, ha azon az úton haladnánk tovább, amelyen tavaly
elindultunk. Nyilván nem lesz

zökkenőmentes, sok munkára, akaratra, odafigyelésre, ös�szetartásra, alázatra lesz szükség. Bízom a lányokban. Szeretném, ha a védekezésünk
kemény, sokmozgásos lenne.
Szeretném, ha gyors, lendületes, ötletes lenne a támadójátékunk.
- Mi az, amiben fejlődni kell

a csapatnak, védekezés, támadás?
- Mind támadásban, mind
védekezésben fejlődnünk kell.
Legfontosabb feladatunk felvenni az NB I/B tempóját, illetve az új játékosokat minél
előbb beilleszteni a rendszerünkbe.
- Láttam a TV-ben, a csapat
tagjai közül többen strandkézilabdáztak a nyáron.
- Igen. Friebesz Fanni a magyar válogatottal a Strandkézilabda EB-n ezüstérmet szerzett. Nagyon büszkék vagyunk
rá, igazi húzó embere volt a válogatottnak. Csuka Alexandra
magyar bajnok lett a Lady Bugs
csapatával, Lovász Brigitta és
Hrutka Detti tagja volt a második helyezést elért Beach Girls
csapatának. Egy kiscsapat vagyunk nagy álmokkal!
Solymosi László
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