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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
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A kormány hamarosan tovább bővíti a családtámogatások körét
– mondta lapunknak Tuzson Bence

A családvédelmi akciótervnek
mindenképp lesz folytatása
Igazi sorskérdéssé vált Európában a népesedés, a demográfia, s habár egyes politikai körökben szeretnék, ha ez egy mellőzött, perifériális téma lenne, ma már egyre többen kezdik felismerni külföldön
is, hogy ezzel a kérdéssel igenis foglalkozni kell – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, az eredményes családpolitikát egy komoly, megalapozott gazdaságpolitikára tudjuk alapozni, amely már az elmúlt években is jelentős eredményeket hozott. Még
novemberben kifizeti a kormány a Magyar Falu Programban a hónap elején megítélt támogatásokat,
ami országos szinten csaknem ezer települést érint – mondta a politikus.

A

mennyiben nem figyelünk
oda a demográfiára, ha
nem foglalkozunk a népesedési kérdésekkel és nem
támogatjuk a magyar családok megerősödését, akkor ötven év múlva
már nem beszélhetünk majd egészségügyről, oktatásról és szociálpolitikáról sem – mondta el a lapunknak
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője,
aki felhívta a figyelmet arra is, hogy
a családpolitika áttételesen csaknem
az összes egyéb szakpolitikai területre is vonatkozik. Illetve, mint mondta, az érintkezési pontjaik révén kölcsönhatások alakulnak ki, amelyek
által végeredményben forrásokat takaríthatunk meg. Így a családbarát Magyarország megteremtése érdekében eddig megtett lépéseinket,
a meghozott intézkedéseket a kabinetben távolról sem tekintjük egy lezárt folyamatnak, mi is tudjuk nagyon jól, hogy van még tennivaló éppen elég ezen a téren is – fogalmazott
a politikus.
Azt is jelenti egy egyben, hogy a
családvédelmi akciótervnek mindenképp lesz folytatása, hiszen a
kormánynak van egy olyan vállalása, miszerint folyamatosan bővíti a
családtámogatások körét, ennek pedig eleget kívánunk tenni a továbbiakban is – mondta lapunknak Tuzson Bence, aki bízik abban, hogy
a családvédelmi akcióterv második
ütemének hatása volumenében megegyezik majd az első fáziséval. Ezeket az intézkedéseket egy komoly,
megalapozott és eredményes gazdaságpolitikára tudjuk alapozni, amely
már az elmúlt években is jelentős
eredményeket hozott – értékelte a
képviselő.
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A magyar gazdaság növekedési
lendületének megtartásában kiemelt
szerepe van a szakképzés fejlesztésének és a digitalizáció elterjedésének
– hangsúlyozta térségünk országgyűlési képviselője, aki kitért arra is,
hogy a globális lassulás hatásait akkor tudjuk hatékonyan kivédeni, ha
jól használjuk fel a magyar gazdaságban rejlő tartalékokat és erőforrásokat. Mint mondta, a magyar gazdaság várhatóan az idén is jóval az
uniós átlag felett teljesít, az idei második negyedévi 5,2 százalékos GDPnövekedés a második legjobb eredmény Európában. Annak érdekében
azonban, hogy a világgazdaságban
már érzékelhető tendenciák kisebb
arányban jelentkezzenek Magyarországon, a kormány gazdaságvédelmi
akciótervet dolgozott ki, amelynek
számos lépését már bevezették, több
pedig januártól lép érvénybe – hívta
fel a figyelmet a politikus, aki a családbarát Magyarország megteremtése, a családtámogatások rendszeré-

nek további kiszélesítése érdekében
elengedhetetlenül fontosnak tartja,
hogy hazánk gazdaságát is megerősítsük, illetve megkíméljük a nemzetközi folyamatok káros hatásaitól.
Kérdésünkre válaszolva Tuzson
Bence kitért arra is, hogy a Magyar
Falu Programban újabb pályázatok
eredményeit tette közzé november
elején a Miniszterelnökség. Az óvodák játszóudvar-, udvar- és eszközfejlesztésére, valamint temetők fejlesztésére összesen kilencszázhatvannégy győztes pályázat kapott
4,69 milliárd forint támogatást. A
megítélt támogatási összegeket pedig száz százalékban előlegként utalják ki, még ebben a hónapban. A Magyar Falu Programban az ötezres lélekszám alatti települések hetvenhat
százaléka, azaz 2175 kisebb közösség
jutott több mint negyvenötmilliárd
forint fejlesztési forráshoz – nyilatkozta lapunknak a képviselő.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dióssi Csaba harmadik Egyéni választókörzetek
eredményei:
polgármesteri ciklusát
kezdhette el
A szavazatok 55,49 százalékával Dióssi Csaba
nyerte meg a polgármester-választást. Kihívója, Gerner Péter – akit hét ellenzéki párt,
DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-PárbeszédMindenki Magyarországa támogatott –
a voksok 44,51 százalékát kapta az október 13án megtartott önkormányzati választáson.
Dióssi Csabát immár harmadszor választották meg polgármesternek, akire 8574 választópolgár voksolt, míg Gerner Péterre 6877-en
adták szavazatukat.

A

városi képviselő-testületben az újabb öt
éves ciklusban is a
Fidesz-KDNP lesz
többségben, melynek jelöltjei hét egyéni körzetben győztek, akikhez csatlakozik Dióssi
Csaba polgármester, és a kompenzációs listán mandátumot
nyert Kárpáti Zoltán. A FideszKDNP színeiben egyéni mandátumot nyert: Csoma Attila,
Szabó József, Seltenreich József,
Benkő Tamás, Pethő Krisztián,
Sipos Dávid és Erdész Zoltán.
A hétpárti ellenzék jelöltjei közül ketten nyertek egyéni
mandátumot: Varga Zoltán Péter (Jobbik) és Bilinszky Ferenc
(MSZP). A függetlenként induló Hircz Tamás ezúttal is fölényes magabiztossággal őrizte
meg mandátumát.

A választás eredményeként a
kompenzációs listán a FideszKDNP egy mandátumat nyert,
melyet Kárpáti Zoltán vehetett
át, aki egyébként 2004 óta tagja a képviselő-testületnek, akit
ezúttal minimális, 38 szavazattal győzött le, Varga Zoltán Péter, a Jobbik Dunakeszi és Pest
megyei elnöke.
A kompenzációs listáról az
ellenzék három mandátumhoz
jutott – Bilinszky Ádám, Lukácsi Bálint, Nagy Attila –, így a
hétpárti ellenzék öt képviselővel lesz jelen az új képviselő-testületben.
A valasztas.hu adatai szerint
a 33650 választópolgár közül
15 682 fő járult az urnákhoz,
az érvényes szavazatok száma:
15 451 volt.
Vetési Imre

1. számú választókörzet
Győztes: Csoma Attila (Fidesz-KDNP) 870 szavazat (55.38%)
Lukácsi Bálint (DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-PárbeszédMindenki Magyarországa) 701 szavazat (44.62%)
2. számú választókörzet
Győztes: Varga Zoltán Péter (DK-Jobbik-LMP-MomentumMSZP-Párbeszéd-Mindenki Magyarországa) 684 szavazat
(51.43%)
Kárpáti Zoltán (Fidesz-KDNP) 646 szavazat (48.57%)
3. számú választókörzet
Győztes: Szabó József (FideszKDNP) 889 szavazat (52.45%)
Nagy Attila (DK-Jobbik-LMPMoment u m-MSZP-Pá rbesz édMindenki Magyarországa) 671 szavazat (39.59%)
Antal János (független) 135 szavazat (7.96%)
4. számú választókörzet
Győztes: Seltenreich József (Fidesz-KDNP) 687 szavazat (51.42%)
Dr. Tóth Ágnes (DK-Jobbik-LMPMoment u m-MSZP-Pá rbesz édMindenki Magyarországa) 649 szavazat (48.58%)
5. számú választókörzet
Győztes:
Bilinszky
Ferenc
(DK-Jobbik-LMP-Momen-tum-MSZP-Párbeszéd-Mindenki
Magyarországa) 849 szavazat (52.41%)
Nyiri Márton (Fidesz-KDNP) 771 szavazat (47.59%)
6. számú választókörzet
Győztes: Hircz Tamás (független) 858 szavazat (53.09%)
Richvalski Viktor (Fidesz-KDNP) 439 szavazat (27.17%)
Gálosné Nagy Zsuzsanna (DK-Jobbik-LMP-Momen-tum-MSZPPárbeszéd-Mindenki Magyarországa) 319 szavazat (19.74%)
7. számú választókörzet
Győztes: Benkő Tamás (Fidesz-KDNP) 872 szavazat (54.3%)
Tonzor Péter (DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-PárbeszédMindenki Magyarországa) 598 szavazat (37.24%)
Szabó György Béla (független) 136 szavazat (8.47%)
8. számú választókörzet
Győztes: Pethő Krisztián (Fidesz-KDNP) 720 szavazat (52.25%)
Szalayné Pánczél Ágnes (DK-Jobbik-LMP-Momen-tum-MSZPPárbeszéd-Mindenki Magyarországa) 658 szavazat (47.75%)

Köszönöm a bizalmat Dunakeszi!

Kilenc év kemény munkája térült meg. Szívből köszönöm mindenkinek, aki ma elment szavazni és voksával támogatta csapatomat, és engem. Garantálom, hogy az elmúlt 9 év fejlődése tovább folytatódik városunkban. Hajrá Dunakeszi! – írta a
választás éjszakáján Facebook oldalán Dióssi Csaba, akit a választók többsége immár harmadszor választotta meg Dunakeszi polgármesterének.

9. számú választókörzet
Győztes: Sipos Dávid (Fidesz-KDNP) 881 szavazat (51.85%)
Bilinszky
Ádám
(DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZPPárbeszéd-Mindenki Magyarországa) 818 szavazat (48.15%)
10. számú választókörzet
Győztes: Erdész Zoltán (Fidesz-KDNP) 706 szavazat (50.43%)
Cseresznyés
Csilla
(DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZPPárbeszéd-Mindenki Magyarországa) 544 szavazat (38.86%)
Szigeti Károly (független) 150 szavazat (10.71%)
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Egy példa nélküli eseményről is beszámolt a helyi választási bizottság elnöke

Megalakult az új képviselő-testület
Október 28-án, hétfő este a József Attila Művelődési Központban letették az esküt az új képviselő-testület tagjai, a régi-új polgármester
és a titkos szavazással megválasztott régi-új
alpolgármester. Dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke bejelentette; lényeges
szabálytalanság nem történt a kampány során, ám a bizottság ülésén egy eddig példa
nélküli eseményre derült fény.

A

z új képviselő-testület alakuló ülése méltóságteljesen kezdődött, a Himnusz közös eléneklését követően Babják
Annamária színművész mély átéléssel tolmácsolta Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének hazafias érzelmű, szívet
markoló sorait: Nem tudhatom,
hogy másnak e tájék mit jelent/
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt/ kis ország, messzeringó
gyerekkorom világa…

ba (Fidesz-KDNP) nyerte, akire
8754 fő (55,49%), Gerner Péterre (az ellenzéki összefogás jelöltjére) 6877 személy (44,51%) voksolt.
A tíz egyéni körzetben győztes képviselők mellett 4 fő kompenzációs listán jutott be a képviselő-testületbe, melynek tizenötödik tagja a polgármester.
Kompenzációs listán az ellenzéki összefogás 3 mandátumhoz, a Fidesz-KDNP egy mandátumhoz jutott. A választás

Ünnepélyes légkörben alakult meg az új képviselő-testület
Az ünnepi testületi ülést megnyitó Dióssi Csaba polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület mind a tizenöt tagja jelen van, akik egyhangú szavazással elfogadták a napirendi
pontokat.
Dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke a választást
értékelve, elmondta; Dunakeszi 33 650 választópolgára közül
15 689 (46,62 %) fő adta le szavazatát. A választáson két polgármesterjelölt indult, a tíz egyéni
képviselői körzetben összesen 24
képviselőjelölt szállt ringbe a választópolgárok voksaiért. A polgármester választást Dióssi Csa-
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eredményeként a testületben a
Fidesz-KDNP szövetségnek a
polgármesterrel együtt 9, az ellenzéknek
(DK-LMP-JobbikMomentum-MSZP-Mindenki
Magyarországa-Párbeszéd)
5
képviselője mellett egy független
tagja van.
Dr. Pál Lajos bejelentette; a helyi választási bizottság 13 ülést
tartott, 94 határozatot hozott,
számos esetben döntött különböző kifogásokról, de lényeges
szabálytalanság, a választás törvényességét befolyásoló ügy nem
volt.
- De volt egy olyan eset, amelyet a választási bizottság felha-

Dióssi Csaba ünnepélyesen tette le a polgármesteri esküt
talmazása és kérésére meg kell
osztanom a nyilvánossággal –
hangsúlyozta. Dr. Pál Lajos ismertette azt a példa nélküli esetet, amikor egy, akkor még képviselőjelölt – az érintettek tudta
és beleegyezése nélkül - hangfelvételt készített a választási bizottság üléséről, amely éppen az
ő beadványát tárgyalta. Az elnök
külön kiemelte; az ülésen semmi olyan nem hangzott el, amit
a nyilvánosság előtt a bizottság
tagjai ne vállalhattak volna. De ez a cselekedet morálisan elfogadhatatlan, ilyenre emlékeim szerint, pedig 2002 óta veszek
részt a testület munkájában, nem
volt példa – mondta dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság
elnöke.
A képviselők eskütétele és
a mandátumok átadása után
Dióssi Csaba polgármester tette le az esküt. Az immár harmadik alkalommal megválasztott
polgármester rövid köszöntőjében nagy megtiszteltetésnek nevezte a választópolgárok ismételt
bizalmát, melyet maga és valamennyi képviselő nevében megköszönt. Reményét fejezte ki -,
miként 2010 óta közös elhatározással az elmúlt 9 évben pártpolitikai csatározások nélkül dolgoztak -, hogy a most megalakult képviselő-testület tevékenységében is első, és legfontosabb a
város érdeke lesz. – Mindenkinek gratulálok az elnyert mandátumhoz, sok sikert kívánok, és
azt, hogy ezt a bizalmat meg tudja szolgálni az elkövetkező öt évben – hangzott Dióssi Csaba jó
kívánsága.

Ezt követően Dióssi Csaba előterjesztése alapján a képviselőtestület titkos szavazással megválasztotta alpolgármesternek
Erdész Zoltánt, aki ugyancsak
ünnepélyesen tette le az esküt.
Az ünnepélyes alakuló ülés a
Szózat eléneklésével zárult, majd
elkészült az első közös fotó. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője pohárköszöntőjében kiemelte: „Nagy felelősség az
önkormányzat vezetése, de egyben nagy lehetőség is! Az elmúlt
öt esztendő nagy lehetőség volt az
önkormányzatoknak, de nagy lehetőségük lesz az előttünk álló fél
évtizedben is – fogalmazott. Az
országgyűlési képviselő szerint a
lehetőség megvan, de hogy azzal
hogyan tudnak ésszerűen élni, az
mindig a képviselő-testület felkészültségén, a jól kimunkált szakmai koncepcióján, fejlesztési terveinek megvalósíthatóságán múlik. – A kormány, akkor tud segíteni, ha a településen megvan az
erő, az elképzelés, az akarat. Dunakeszin ez az utóbbi években
mindig megvolt, ami meglátszik
a városon, melyet a választópolgárok is értékeltek. Bízom benne,
hogy meglesz a jövőben is. Ehhez
a munkához kívánok sok sikert
mindannyiuknak! – emelte poharát a város lakossága és a megválasztott polgármester és képviselők egészségére.
Dunakeszin német és bolgár
nemzetiségi önkormányzat is
alakult.
Vetési Imre
Fotó: Kolos Ferenc

Alpolgármester felel
a környezetvédelemért

Sipos Dávid alpolgármester:

egy jó csapattal sok mindent
meg tudunk valósítani

Sipos Dávid 2010 óta dolgozik a Városházán, aki az elmúlt kilenc évben polgármesteri kabinetvezetőként
segítette Dióssi Csaba városvezetői munkáját. A rendkívül agilis fiatalember a 2019. október 13-i önkormányzati választáson egyéni képviselői mandátumot nyert,
az új képviselő-testület Dióssi Csaba polgármester előterjesztése alapján megválasztotta főállású alpolgármesternek. Céljairól, elképzelésiről kérdeztük.
- Kilenc éve dolgozom a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban polgármesteri kabinetvezetőként. Az
eltelt közel egy évtizedben rengeteg döntéselőkészítő-, szervező
munkában vettem részt. Polgármester úr felkérésére 2019. január
1-től pedig a Dunakeszi Programirodát vezetem, melynek egyik fő
feladata a városi önkormányzathoz kapcsolódó rendezvények,
kulturális programok -, mint pl.
Szent István napi ünnepség, Dunakeszi Feszt, Adventi Vásár szervezése, hogy csak néhányat
említsek a rendkívül gazdag éves
kulturális és ünnepi kínálatunkból. Emellett feladataim közé tartozik a városi médiumokkal kialakított – írott és online lapok, televízió – tartalmas együttműködés
további erősítése, közreműködésükkel a lakosság széles körű tájékoztatása, az önkormányzat webés Facebook oldalának kezelése,
munkatársaim tevékenységének
koordinálása. Egy szóval az önkormányzati kommunikáció irányítása.
Sipos Dávid elmondta, hogy alpolgármesterként feladatai közé
tartozik a külkapcsolatok, a testvérvárosi együttműködés további
színvonalas működtetése is, melyben igényt tart Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő – külkapcsolatokért felelős korábbi tanácsnok – értékes szakmai tapasztala-

taira. – Fontosnak tartom, hogy
erősítsük együttműködésünket a
határon túli nemzettársainkkal,
mielőbb aláírásra kerüljön a formálódó német testvérvárosi kapcsolatunk Deggendorf önkormányzatával – emelte ki az alpolgármester.
- Budapest szomszédságában
különösen fontos, hogy nívós és
tartalmas programokkal szolgáljuk ki Dunakeszi közel ötvenezres
lakosságát. Példaként említhetem
többek között a Dunakeszi Teátrum megalapítását, melynek előadásai rendkívül vonzóak. Programjainkkal igyekszünk minden
korosztályt és igényt kiszolgálni –
pl. Jam Jazz, főtéri adventi vásár,
jégpálya működtetése, Duna-parti
szabad strandon szervezett zenei
programok – sorolta Sipos Dávid.
Az alpolgármester a közeli nagy
tervek között beszélt a Művészetek Háza felépítéséről, amely a politikus szerint még nívósabb szintre emeli a város kulturális, zenei,
művészeti életét.
- Munkájában mit tekint ars poeticának? - kérdésünkre így válaszolt: - Széchenyi Istvánnal vallom: „Egynek minden nehéz sokaknak semmi sem lehetetlen”.
Egy jó csapattal sok mindent meg
tudunk valósítani! Erre minden
esélyünk megvan, hiszen kiváló
közösség vesz körül.
Vetési Imre

Nyíri Márton, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
társadalmi alpolgármesterként kedvenc témájával, a környezetvédelemmel foglalkozik majd az
előttünk álló fél évtizedben, aki a Dunakeszi Polgár megkeresésére összefoglalta, hogy tevékenysége során milyen főbb feladatok megoldására
összpontosít.
- Környezetvédelmi Kerekasztal létrehozása a tényleges
munkát végző civil szervezetek és környezet0védelemben
érdekelt más szereplők részvételével.
- Városi hulladéktérkép megalkotása és frissítése.
- Illegálishulladék bejelentési funkció a dunakeszi applikációban.
- További zárható kukatárolók építése a társasházas övezetekben és ott, ahol ez szükséges.
- Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és energiahatékonysági pályázatok figyelése és lehetőség szerinti kihasználása, különös tekintettel a
környezetbarát energiával foglalkozó pályázatokra.
- A dunakeszi tanösvény bővítése, fejlesztése.
- Intenzív, önkormányzati
cikluson át tartó fásítási program.
- A Dunakeszi Feszten „Zöld
Dunakeszi Pont” létrehozása,
működtetése:
- palánták, facsemeték osztása, tanácsadás
- környezettudatosságot erősítő programok, játékok szervezése
- felelős állattartás, kisállat
gondozás, bemutatók
- szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékok, tájékoztatók
- Rendszeres lakossági tájékoztatás környezetvédelmi,
hulladékgazdálkodási ügyekben a „Zöld Dunakeszi” kiadványban.
- A Köztisztasági Napok további szervezése és bővítése.
- A szelektív hulladékgyűjtés
és környezettudatosság további erősítése az oktatási-nevelési intézményekben.
- A szelektív visszagyűjtési

arány városi szintű javítása, erről rendszeres, szemléletes tájékoztatás, lehetőség szerint a
hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése.
- A kutyaszemetesek ellenőrzése, újak kihelyezése.
- A hatályban lévő környezetvédelemmel,
állattartással foglalkozó rendeletek felülvizsgálata.
- A lakossági komposztálás
népszerűsítése.
- A Tiszta udvar rendes ház
program folytatása.
- Az illegális hulladéklerakók elleni fellépés, a térfigyelő
kamerarendszer bővítése ezen
szempontok figyelembe vételével.
- A közlekedésfejlesztéssel
összhangban szükségszerűen
levegőminőség vizsgálat előmozdítása.
- A megfelelő ebtartási kultúra erősítése olyan civil szervezetek bevonásával, akik
tényleges munkát fejtenek ki.
- A kerti zöldhulladék-égetés
visszaszorítása.
- Szobrok, egyéb térplasztikák állításának pályáztatása,
ellenőrzése, koordinálása.
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Három frakció a képviselő-testületben
Az 2019. október 13-i önkormányzati választás eredményei és a pártok, szervezetek döntése alapján a képviselőtestületben három frakció működik a jövőben. Szerkesztőségünk arra kérte a képviselő csoportok vezetőit, fejtsék ki gondolataikat, ismertessék a Dunakeszi Polgár olvasóival, hogy önkormányzati tevékenységükben mire
helyezik a főhangsúlyt, milyen tervek, elképzelések megvalósításával szeretnék a választópolgárokat szolgálni. Mint ismert a képviselő-testületnek Hircz Tamás személyében egy független tagja van, aki nem csatlakozott
egyetlen frakcióhoz sem.

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
Kedves Lakótársaink!
Az Önök bizalmából elnyert önkormányzati mandátumunk és az ezzel járó felelősségünk megköveteli, hogy
a lehető legmagasabb színvonalon végezzük képviselői munkánkat. Ennek érdekében az első Képviselő-testületi ülésen bejelentettük, hogy MSZP Frakció néven
megalakult kétfős képviselőcsoportunk.

B

ár az Önkormányzati
Törvény
nem definiálja
a frakció fogalmát, mégis van jelentősége egy képviselő csoport, egy frakció
létének és munkájának. Frakcióként konszenzuson
alapuló közös
álláspont szerint kell dolgoznunk és közös akarat mentén eljárva kell meghozni
döntéseinket.
A megalakult frakció működési
alapelvét, a közös akarat megjelenítését a következők szerint határoztuk meg:
• Minden olyan tervet, elképzelést és javaslatot támogatunk,
amely Dunakeszi Város fejlődését
biztosítja, az itt élő emberek számára lehetőséget nyújt a lehető
legmagasabb szintű életkörülmények kialakítására;
• Kiemelt figyelmet fordítunk
a gyermekek és idősek szociális
helyzetének javítására;

• Támogatni kívánjuk az
oktatási és egészségügyi
szolgáltatások színvonalának fejlesztését;
• Közbiztonság fokozása,
• Környezeti felelősségről
szóló
irányelv kialakítása az Önkormányzatban, BREEAM
minősítési rendszer
bevezetése
Dunakeszi természeti erőforrásainak védelme érdekében
• Korunk társadalmi és technológiai kihívásaira a legjobb tudásunk szerint válaszolunk.
A fenti elképzelések megjelenítése mind a rendeletek megalkotása, mind módosításuk során prioritást élveznek. A kialakítandó
Okos Város program alapjait ezen
gondolatok, irányok mentén javasoljuk kialakítani. A határozatok
előkészítésénél is ezen elvek szerint fogunk eljárni.
Bilinszky Ferenc
MSZP frakcióvezető

Két új alpolgármestert választottak
A képviselő-testület első munkaülésén két új alpolgármestert választott.

A

főállású Sipos Dávid a Programirodáért, a társadalmi
kapcsolatokért és a külkapcsolatokért felel majd. Nyíri
Márton, aki egyéni jelöltként nem jutott be, társadalmi
alpolgármesterként a város környezetvédelmi feladatait koordinálja, irányítja. Erdész Zoltán főállású alpolgármestert az ünnepélyes alakuló ülésen újra megválasztották, aki egyébként közel
két évtizede látja el ezt a feladatot.
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Közösen Kesziért
Frakció tervei
Az alakuló ülés előtt létrehoztuk a Közösen Kesziért Frakciót. A frakció tagjai Lukácsi Bálint, Nagy Attila és Varga Zoltán
Péter. Az ellenzéki pártok támogatásával nyertünk mandátumot, de minden dunakeszi lakost képviselni szeretnénk, és
ahogy eddig is, úgy a jövőben is konstruktív ellenzékiségre
törekszünk.

A

választási
programunkban vállalt célokat nem adjuk fel, az
abban vállaltakat beterjesztjük a képviselő-testületnek. Reméljük, túlléphetünk a
pártpolitikai csatározásokon és a
képviselő-testület támogatni fogja többek között a gyermekorvosi ügyelet kialakítását, a bérlakás
program elindítását, illetve több
pénzt tudunk majd a gyerekekre
fordítani, azzal, hogy tízszeresére emeljük iskoláink alapítványainak támogatását.
Mi már a kampány során csatlakoztunk az Ez a Minimum! átláthatósági mozgalomhoz, azóta

számos önkormányzat csatlakozott ehhez a projekthez. Dunakeszi Önkormányzat csatlakozási
szándékát a képviselő-testület elé
terjesztjük a novemberi ülésen.
Lukácsi Bálint
frakcióvezető

Tisztelt Dunakesziek!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az új önkormányzati ciklusban is közös képviselőcsoportot alakítottunk a Fidesz- KDNP által jelöltként induló, s így mandátumot nyert képviselők.

S

zeretem Dunakeszit névvel, a testület legnagyobb
frakciójaként továbbra is
támogatni és segíteni kívánjuk azt a munkát, melyet eddig
is közösen, együttműködésben végeztünk a városunk fejlődéséért, a
közösség építéséért, közös otthonunk szépítéséért.
Mindenkivel együtt tudunk
dolgozni, aki ezeket a célokat segíti és hajlandó tenni érte. Képviselői munkánkat az eddig már megszokott lokálpatriótizmus és szakszerűség jegyében, a polgármester
és az alpolgármesterek támogatásával és folyamatos bevonásával kívánjuk eredményessé és ha-

tékonnyá tenni Dunakeszi, és az
összes itt élő érdekében. Bizalmukat és támogatásukat köszönjük!
Seltenreich József
frakcióvezető
Szeretem Dunakeszit

körzeti
képviselőink jelentik
Választási időszakban történtekről

Elsőként köszönet annak a 858
szimpatizánsnak, akik hozzájárultak 5. választási győzelmemhez.
Egyben köszönöm azoknak a választópolgároknak is, akik nem
tudtak elmenni a vasárnapi szavazásra, de gondolatban velem voltak, szorítottak győzelmemért
- Rákóczi út rekonstrukciója a Pléh
Csárda előtti aszfaltozással, személy, gépkocsi bejárók helyreállításával, felfestéssel fejeződött
be. A csapadékvíz elvezetés miatt
egy mederlapos árok kialakítása is
megtörtént a Rákóczi út 34. előtt
- A Bocskai utca 7-ben gaz levágása, a Tábor-Sződi sarok, a Zalán
utca 2. kényszervágása, a Kálmán
utca 60-ban kért parlagfű levágása megtörtént
- A Hunyadi utca 19. előtti csőtörés végleges helyreállítását a vállalkozó elvégezte
- KRESZ táblák kihelyezése a Fóti
úti 1.sz. Bölcsöde, a Kossuth L.
utca 8. előtt megtörtént. Fót, az
MO-ás, a Vasútállomás és a Centrum irányába segít eligazodni

- Az Alkotmány utca 41-43. előtti
mederlapos árok széle, az Alkotmány utca 41. csapadékvíz elvezetés megoldására ígért helyreállítás, a Kölcsey Könyvtár előtt a
Közüzemitől megrendelt munkálatok, végül a térfigyelő kamerák /
József-Rákóczi, a Mányoki téri szelektívgyűjtő közelébe/ kihelyezésének időpontja felőli érdeklődés
- A Klapka és Kádár utcai lépcső
helyreállítása megtörtént
- A Dr. Kemény F. utca 1/B előtt
beszakadt úttest helyreállítását a
Penta elvégezte
- A kátyúzások, a Tábor-Szép Ernő
utca kereszteződés szegélycseréje felől érdeklődtem, mely 10.18án elkezdődött
- Közös helyszíni szemle az osztály
illetékesével, majd 12 címen keletkezett újabb úthibák bejelölése
- Utca névtábla oszlopának helyreállítása a Kossuth L. és Kölcsey
találkozásában
- A közlekedési anomália megszüntetése érdekében – Óvoda
köz – az osztály megkeresett egy
közlekedés tervezőt. A tárgyalás
eredménye, az ingatlan gépkocsi
bejárónál keletkezett csapadékvíz elvezetés vizsgálata felől érdeklődtem. A hulladékgyűjtő kihelyezése megtörtént
- A gallyazásokat a Tábor-József

sarkon, a József utca 5., Királyhágó utca 36. és Varsói utca 9. előtt
elvégezték
- Klapka utca gyártelepi megálló oldalában felejtett gallyakat –
MÁV – és a Kálvin-Kossuth L. sarkon kidőlt díszfát a Közüzemi elszállította
- 09.26-án ismét volt egy karambol a Tábor-Hunyadi utca kereszteződésben. A Mátyás király utcából érkező Opel vezetője nem
adta meg az elsőbbséget a Hunyadin jobbról szabályosan érkező – pékség felől – Nissannak.
Személyi sérülés nem történt, de
jelentős anyagi kár keletkezett. Az
újonnan megválasztott képviselőtestületnek egyik feladata lesz a
közlekedési csomópont felülvizsgálata. Aláírásgyűjtést kezdeményeztem a forgalomrend változás
érdekében, főútvonalnak teljes
hosszában a Hunyadi utcát, míg
annak alárendeltjeiként a Tábor és
Mátyás királyt, egyben kamerák, a
kereszteződés előtt a KRESZ szabályai szerint előírt távolságban
sebességkorlátozó táblák kihelyezését javaslom. Előzőleg a lámpás
kereszteződés több tényező, míg
a körforgalom a helyszűke miatt
nem lett elfogadva. A következő
héten egy újabb koccanásról tájékoztattak a lakók

- A Klapka utcai támfal felújítása megkezdődött. A csapadékvíz
elvezetés miatt – Krúdy utca felé
eső rész – a felújítás hó végéig elhúzódott
- Thököly utca 21. lakója jelezte,
hogy az ingatlan előtti csatornaszem körül megsüllyedt az aszfalt. A DMRV vizsgálatának eredménye nem mutatott hibát, ezért
az akna kamerás vizsgálata a következő lépés
- A Zápolya utca párosoldalának
járdaépítése elkezdődött, mely
a Klapka utcában a Kádár utcától
kezdődően a Mányoki téri szelektívgyűjtőig készül el. A Zápolya
utca 10. előtt elmaradt járdaépítés miatt az osztályhoz fordultam
- A Hunyadi utca járdaépítése a
Tábortól a Zápolya utcáig tart,
melynek kivitelezője a KovácsMegyeri Kft
- A jelzett árkok takarítása megtörtént
- A Volánbusz újbóli megállásának kérelme a Bocskai utca elején
lévő buszmegállóba
- A Klapka utca 30. előtti szikkasztókút kialakítása elkészült.
Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

Zöldül a környék, megújult a Rákóczi köz
Újabb önkormányzati ciklus vette kezdetét. Ezúton is köszönöm
megtisztelő bizalmukat, hogy továbbra is a 10. sz. választókerület
lakóit képviselhetem. Ezt követően is, hónapról hónapra beszámolok majd a Dunakeszi Polgár
hasábjain a körzetet és környékét érintő beruházásokról, valamint a várost érintő eseményekről. A Képviselő-testület október
28-ai, alakuló ülésén további bizalmat szavaztak nekem alpolgármesterként.
A körzetet érintő legfontosabb
információk:
Megújult a Rákóczi köz, új aszfaltburkolatot kapott és vízelnye-

lő árkokkal bővült a Városüzemeltetési Osztály jóvoltából.
Az Önkormányzat Zöld Dunakeszi Programjának keretén belül
elkezdődött a Széchenyi utcában
a fásítás, amelynek köszönhetően 136 darab japán díszcseresznye és 1200 tő pompás gyöngyvessző cserje kerül telepítésre. A
Kossuth Lajos utca platán, a Klapka utca vége pedig éger fasorral
bővült.
Aki még nem értesült róla, a
tavaszi és őszi faültetések időszakában a lakóknak is lehetőségük
van csatlakozni a Zöld Dunakeszi programhoz, méghozzá úgy,
hogy a telek előtti közterületre

választható fát igényelnek, amelyet az Önkormányzat ingyenesen biztosít és el is ülteti a kívánt
helyre. Önöknek csak annyi dolga van, hogy gondozzák és ne
hagyják kiszáradni a facsemetét.
A faigénylés folyamatos, a formanyomtatvány a www.dunakeszi.
hu oldalról tölthető le. Arra biztatom Önöket, tegyük együtt zöldebbé Dunakszit!
Közeleg az adventi időszak,
november 29-től főtéri karácsonyi vásárunkban élvezhetik az ünnepi hangulatot és a
korcsolyapályát az érdeklődők.
Hétvégente színpadi programokkal,
gyermekműsorokkal

kedveskedik a Dunakeszi Programiroda, vasárnaponként adventi gyertyagyújtásra kerül sor
a IV. Béla király téren, Dunakeszi
óriás adventi koszorújánál.

Erdész Zoltán
a 10. számú körzet
önkormányzati képviselője
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körzeti képvi
Tovább szolgálva Dunakeszi 7. számú körzetét

Mindenekelőtt engedjék meg,
hogy bő egy hónappal az októberi önkormányzati választások után
– ezeket a hasábokat azóta első ízben megtöltve – azzal kezdjem:
köszönöm, hogy a szavazáson
résztvevő lakótársaim ismételten
megbíztak azzal a felelősségteljes, nehéz, időigényes, de nagyon
szép feladattal, amit egyéni önkormányzati képviselőként otthonunk, szűkebb környezetünk és az
itt élők érdekeinek szüntelen képviselete jelent. Igyekszem ezt a bizalmat további munkával, kitartással, elkötelezettséggel folyamatosan megszolgálni.
Rendkívül mozgalmas és igen
tartalmas volt a mögöttünk hagyott bő két hónap, mióta itt legutóbb beszámolhattam a körzetet érintő legfontosabb információkról. [Az ismert okok miatt

meg nem jelenő októberi beszámolómat körzeti zárt Facebookcsoportomban – amely a „Dunakeszi 7-es körzete (Alagon, Alsón,
Majorságban és a Tőzegtavaknál
élők)” nevet viseli és amelyben
továbbra is várom lakótársaimat;
már közel félezren vagyunk! – tettem közzé.] Tekintettel a szigorú
terjedelmi korlátokra, lássuk röviden, a teljesség igénye nélkül az
elmúlt hónap említésre érdemesnek gondolt eseményeit.
A Posta utcai tagóvoda mélyen fekvő, a Kincsem utcai fenyvessel szomszédos udvarán régóta gondot okozott nagy esőzések idején a csapadékvíz elvezetése. Az önkormányzat ennek a
problémának a megoldására hat
szikkasztógyűrűt helyeztetett el
az udvaron, ezzel remélhetőleg
eredményesen kezelve az ismert,
bosszantó problémát.
Október elején hiteles körülmények között, munka közben
volt alkalmam megismerni a polgármesteri hivatal új munkatársát, városunk főkertészét, Tóth
Esztert, akivel egy hétköznapi délelőtt jelentős részét szántuk arra,
hogy körzetünk alagi és alsói területein szakszememmel vegye/

vegyük szemügyre az arra érdemes fákat, bokrokat, zöld növényzetet. A helyszíni szemle eredményeként azóta már több helyen is
sor került a zöldterület célzott karbantartására.
Egy hónappal ezelőtt az egyik
este régóta tervezett közvilágítási
bejárást tartottunk Alsón, Alagon
és a Tőzegtavaknál a gyömrői
székhelyű Eurowill Kft. ügyvezetőjével és irodavezetőjével. Bejártuk a 7-es körzet csaknem egészét
(Alsót teljesen, az alagi körzetrész
nagyját és a Tőzegtavak utcáit), ellenőrizve a korábban beküldöttregisztrált hibák „sorsát”, és egyúttal általános ellenőrzést is tartva. Örömmel láttam, hogy a tavasz és a nyár folyamán általam
beküldött hibajelzéseket immár
nem tapasztaltuk, újabbakat pedig csak néhányat találtunk. Azt
is megállapítottuk, hogy bizony a
helyenként gyérnek tartott közvilágítást több ponton a fák lombozata okozza. A zöld növényzet által okozott árnyékolás megszüntetése érdekében az összes problémás pontot összeírtam, azok
gallyazására sort fog keríteni az
önkormányzat.
Októberben a körzet három je-

A LAKÓTELEP SZÍVE

Tisztelt Lakótelep Szívében élő polgárok! Köszönöm szépen a bizalmat, melyet október
13.-án a választáson felém nyilvánítottak!
Igyekszem az elkövetkező öt esztendőben a
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munkámmal megszolgálni ezt ismét! Nagyon
sok a közös feladat, s mivel a város vezetése
továbbra is az a tudatos, tervező, együttműködő csapat, amely eddig is elősegítette a
körzet fejlődését, biztos vagyok benne, hogy
ez csak erősödni, javulni fog a következő időszakban is!
Ebben a számban, bár nagyon sok fejlesztés történt, illetve zajlik még nálunk, maradnék a hivatalos tudnivalóknál, majd a következőkben bővebb tájékoztatást adok ezekről is!
Felhívom a figyelmet a Dunakeszi Applikáció használatára, mert gyorsan, s eredményesen lehet ezen keresztül felhívni az illetékesek
figyelmét az intézkedést igénylő napi meghibásodásokra, s jó tájékozódási lehetőség a

lentős forgalmat bonyolító közterületein – Alagon a tiszti lakótelep Karinthy Frigyes utcai oldalán, illetve Alsón a Muskátli és a
Gyöngyvirág utcákon – vette kezdetét korábbi lakossági igényeket kielégítve az igencsak indokolt járdaépítés, sőt azóta be is fejeződtek ezen fejlesztések. A Muskátli utcában tavasszal második
ütemben épül meg majd néhány
kisebb szakasz, erről bővebben
beszámolok a 7-es körzeti csoportomban és a Zöld Alsóban is. Az új
járdákat esős időben is bejártam
november első harmadában, az
ekkor tapasztalt anomáliákat dokumentáltam és eljuttattam az illetékes osztályvezetőnek, aki intézkedést ígért a hibák kijavítása
érdekében.
Dunakeszi 7. számú – az alagi és
az alsói városrészt, az alagi majorságot és a tőzegtavi területet magában foglaló – körzetének egyéni önkormányzati képviselőjeként
a benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com címen, valamint a +36 20 41
91 533-as telefonszámon is várom
a körzetben élők javaslatait, észrevételeit, kér(d)éseit.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

városunk ügyeivel, programjaival kapcsolatban, de akár a helyi buszjáratot is nyomon lehet követni rajta!
Egy új lehetőség a kapcsolattartásra a
Facebook csoport, mely Lakótelep Szíve néven elérhető nyilvánosan is, de az itt lakók
privátcsoportban is kaphatnak tájékoztatást
a közvetlenül őket érintő ügyekben! Ezekre
Facebook Messenger üzenetben jelentkezve,
lehet csatlakozni!
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon
a 0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt számon, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Az október 13-ai önkormányzati választáson a Dunakeszi 1.
számú egyéni választókerület
közönsége 870 leadott szavazattal (55,38%) ismét engem bízott meg ügyei képviseletével. A
megkapott bizalmat köszönöm,
igyekszem azt megszolgálni.
Már a választást követő hétfő
reggel a Katona József utcában
jártam, ahol három csapadékvízgyűjtő árok gyeprácsos téglás burkolása kezdődött meg. A
Stromfeld utcában öt ilyen árok
burkolását végeztettük el.
Szeptember folyamán véget
ért a Kiscsurgó - Felhő utcai járda építése. A munka során – a
környéken lakók kifejezett kéré-

sének eleget téve - a kivitelezők
ügyeltek a területen található
fákra. A járdát sajnos több esetben parkolásra használják, ezért
térburkolati elemmel fogják elválasztani az úttesttől.
A Kiserdő utcában is kiépítésre
került egy valamivel több, mint
száz méteres szakasz, amellyel a
lakásszövetkezet házait a városi
járdahálózattal kötötték össze. A
kivitelezés során lakossági kérésre kicserélésre került egy vízelvezető cső, a régi helyére egy nagyobb átmérőjű került. A Kiserdő utca 11. szám alatt élők több
kérést is megfogalmaztak felém
a csapadékvíz-elvezetés tekintetében, ezért szeptember 23-án a
Városüzemeltetési Osztállyal és a
Penta szakembereivel helyszíni
bejárást végeztünk. A szakemberek döntése alapján a Kiserdő utcai úttesten lévő csatornaszemet
rácsosra fogják cserélni és körülötte az utat néhány centivel lesüllyesztik, hogy a házak felől érkező víz le tudjon folyni az útról.

A Rév úti csapadékvíz-elvezetési problémákkal kapcsolatban Dióssi Csaba polgármester
úr azzal a kéréssel fordult az út
tulajdonosához, a Magyar Közúthoz, hogy a csapadékvíz csatornákat tisztítsák ki. A cég vállalást tett a munka elvégzésére. Szintén a Rév úttal kapcsolatban kértem a Városüzemeltetési
Osztályt, hogy létesítsünk vízelnyelő rácsot a Kisfaludy utca végére, mert az utcából kifolyó víz
több ingatlannál problémát okoz
a Rév úton. Az osztály befogadta
az elképzelést és felvette azt az
elvégzendő feladatai közé.
Szeptemberben mart aszfalttal
javítottuk az utat a Duna soron és
a Rózsakert közben, ahol szintén a
csapadék rontja folyamatosan az
utat. A javítások egy ideig kitartanak, de a megnyugtató megoldás
az utak burkolása lenne.
A közelmúltban kátyúztattunk a Stromfeld utca 20., Munkás utca 25. szám előtt, jelenleg
az alábbi kátyújavítási kérelme-

im vannak az osztályon: Kiss Ernő
utca 1.,Kiserdő utca 9-11., Pozsonyi utca 3.
Befejeződött a Kiscsurgó játszótér felújítása. A kedvelt játszó
vadonatúj játékokkal és új ütéscsillapító homokréteggel került
ellátásra. A Közüzemi Kft. szakemberei a fahíd lépcsőjét is felújították.
A közelmúltban közös helyszíni bejárást tartott a Tesco szakembergárdája és a Városüzemeltetési Osztály az Alsógödi utca
felé vezetendő járdával kapcsolatban. Az áruház elkészítette a
járda költségvetését, amelyhez
az önkormányzat kész támogatást nyújtani. A témában együttműködési megállapodás fog születni, amelyhez a város részéről
minden feltétel adott.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
az 1. számú körzet
önkormányzati képviselője

Kedves Választókerületiek és Dunakesziek!

Először is szeretném megköszönni a választókerület lakóinak szavazatait, mellyel bizalmat szavaztak nekem. Mozgalmas hónapra
tekintünk vissza. Elkezdtem személyesen felmérni, milyen igényekre, változásokra van szükség, hogy mindannyian, kompromisszum mellet, de nyugodtan,
szeretettben élhessünk együtt
Dunakeszin.
A Konrád Ignác utca végét
megnyitották az új bölcsőde irányában kialakított új útra. Későbbiek folyamán az ott lakók (Alag
2.) dönthetik el szavazással az

utca csatlakozásának a lehetőségeit. Kérek mindenkit, hogy a lakóparkban lévő 20km/h sebesség határt ne lépje túl. A rendőrség kérésemre, fokozottan ellenőrizni fogja a lakópark környékén
és a lakóparkban is a sebesség határokat. A régi kertvárosi részen,
főleg a Határ úton, szintén probléma a gyorshajtás, itt szintén fokozott ellenőrzést kértem a rendőrségtől. A Város szeretné a dunakeszi kerékpárút hálózatába bekapcsolni a Határ út szakaszát is.
Ennek a tervezése, a lakósság igényeinek, és a tervezés lehetőségeinek egyeztetésével folyamatban van. A Határ úton a Vízművek
befejezte a nyomócső cserét is. A
pár napos esőzésben volt lehetőségem valós időben személyesen ellenőrizni a csatornák, lefolyók, vizes és szikkasztó árkok ál-

lapotát. Van ahol tisztításra szorul,
van ahol átalakításra. A nagyobb
problémák főleg a lakóparkokban
vannak, a nagy felületű térkövezések és az illegális becsatlakozások miatt a közmű hálózatba, túlterhelt sajnos. Ennek az elhárítását és a parkolásból adódó problémákat az adott körzet lakóinak
igényeivel együtt elkezdem személyesen felmérni és összesíteni, a lehetséges kompromisszumos megoldásokat és javaslatokat kidolgozni. A Repülőtéri úton
lévő kerékpárúton sikerült elhárítani a közvetett problémát a Fóti
úti körforgalom mellett. A városi
temető mellett lévő üzletsor kényelmesebb és igényesebb megközelíthetőségének kidolgozását
szintén elkezdtem. A közösségi
médiában elindítottam a közvetlen, a választási körzetemet érin-

tő oldalt. A „Dunakeszi 8. vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra” Facebook címen mindenki tájékozódhat a körzetet
érintő eseményekről, programokról, de a dunakeszi.petho@gmail
email címen, vagy a 06-20-42910-33 telefonszámon is elérhetnek, bármikor. Emellett javaslom
a DunakesziApp nevű programot
is letölteni az okostelefonokra.
Remélem, hogy Önöknek, a 8 számú körzetnek és a városnak is egy
sikeres, produktív időszak kezdődik. Igaz ehhez kölcsönös kompromisszumkészség és az egymás
iránti tisztelet és szeretet is szükséges, de hiszem, hogy ez mindenkiben megvan.
Tisztelettel és szeretettel!
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
Mindenek előtt szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt
vett az október 13-i önkormányzati választásokon, különösen
azoknak, akik bizalmat szavaztak részemre az elkövetkező 5
évre. Szeretném továbbra is a tőlem telhető legjobban szolgálni és képviselni az Önök érdekeit. Ezúton is kérem Önöket, hogy
ötleteikkel, építő észrevételeikkel járuljanak hozzá ahhoz, hogy
Dunakeszi, a Mi Városunk, és benne a 3. számú választókörzet tovább épüljön, szépüljön és váljon mindannyiunk szeretett otthonává.
A legfontosabb feladatomnak
továbbra is azt tekintem, hogy tájékoztatást adjak a körzetet érintő
fejlesztésekről, eseményekről.
Gyártelepi állomás
előtti terület:
Elkészült a Gyártelepi állomás
előtti tér felújítása. Megújult a tér

burkolata, új kandeláberek, támfal, padok, fák kerültek a térre.
Ezen túlmenően az arra közlekedők pedig azt is megcsodálhatják, milyen hangulatos, vidám és
szép festmények kerültek az aluljáró falaira, amit Vámos Robi és a
lelkes önkéntesek – köztük jómagam is – szebbé, barátságosabbá
varázsoltunk. Igazi közösségi élmény volt részt venni benne, köszönet a szervezőknek. Hogy ez a
tér minél tovább maradjon ilyen
szép, térfigyelő kamerák és plusz
világítás is felszerelésre kerültek.
Zöld Dunakeszi Program
a körzetben
Tóth Eszterrel, városunk főkertészével november első hetében
végigjártuk a körzetet és kértem,
hogy mind az utcák, mind a parkok tekintetében készítsen terveket, hiszen kiemelten fontosnak
tartom, hogy igényes, rendezett
legyen lakókörnyezetünk, és minél

több fát és cserjét ültessünk. Az
idén jelzett igények alapján körzetünkben is folyamatban vannak
a faültetések, szintén a főkertész
asszony útmutatásai alapján. Többek között a Radnóti Miklós Gimnázium elé is fasort ültettünk.
Kátyúzás
Az idei kátyúzási keretszerződés
megkötése folyamatban van. Ezt
követően tudjuk ütemezetten elvégezni az útjavításokat. Kérem Önöket, hogy vagy a Dunakeszi applikáción keresztül (Dunakeszi App)
vagy a lenti elérhetőségeim egyikén, pontos helyszínmegjelöléssel
jelezzék, ha valahol kátyút találnak,
ezzel is gyorsítva a javítási munkát.
Advent
Szeretettel invitálok mindenkit
az előttünk álló időszak legfontosabb eseményeire, az adventi programokra. A hagyományokhoz híven a főtéri adventi vásár
programjait kiegészíti a korcsolya
pálya is. Idén is elindítjuk a Karácsonyi adománydoboz akciónkat.

Részleteket e lap hasábjain is olvashatnak.
Most zajlik az elkövetkező időszak beruházási terveinek egyeztetése, amelyről természetesen
folyamatosan tájékoztatom majd
Önöket.
Tájékoztatom Önöket, hogy következő fogadó órám időpontja 2019. november 21. (csütörtök) 18.00 óra, helyszíne a Radnóti
Miklós Gimnázium.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Kérem, engedjék meg nekem,
hogy elsőként megköszönjem
mindenkinek, aki 2019. október
13-án kifejezte véleményét a szavazóurnáknál. Természetesen külön köszönöm mindenkinek a bizalmát, akiknek a jóvoltából a
2-es számú egyéni választókerület képviselője lehetek. Megtisztelő számomra, hogy nem csak
Dunakeszi Város Önkormányzatának lehetek a tagja, de a Jobbik
Magyarországért Mozgalom listájáról Pest Megye Közgyűlésének
tagjaként 2010 óta immár harmadik ciklusomat kezdhetem meg és
megyei képviselőként is képviselhetem városunk lakóit.
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Ezúton szeretném megköszönni
egykori gimnáziumi tanáromnak,
Kárpáti Zoltánnak az elmúlt években a választókerületért végzett
munkáját. Bár ő most nem egyéni választókerületből, hanem kompenzációs listáról, de újra a képviselő-testület tagja lett, s én már
néhány héttel ezelőtt, neki küldött
üzenetemben kértem a körzetért
végzett munkámhoz képviselőtestületi támogatását és jeleztem,
hogy számítok szakértelmére, személyes tanácsaira.
Természetesen valamennyi eddig is ismert elérhetőségemen –
melyet írásom végén olvashatnak
– várom mind a 2-es választókerület - pártállástól függetlenül - valamennyi lakójának, illetve - természetesen - városunk valamen�nyi polgárának észrevételeit, javaslatait, képviselői munkámmal
kapcsolatos meglátásait.
A következő időszakban elérhetőségeim megadásán túl
rendszeres képviselői fogadó-

órát fogok tartani, melynek jelenleg még állandó helyszínt keresek, így erről a közeljövőben
fogok további tájékoztatást adni.
Ezen alkalmak során személyesen is állok majd városunk lakosainak rendelkezésére mindazon
önkormányzati ügyekben, melyek önkormányzati képviselőként a feladatkörömbe, illetve a
képviselő-testület hatáskörébe
tartoznak.
A választás napja óta sor került a képviselő-testület alakuló ülésére és első érdemi ülésére is, valamint a képviselői munka megkezdéséhez szükséges
feladatokat végeztem el: a megválasztott képviselőnek ilyenkor
kell vagyonnyilatkozatot tennie,
valamint nyilatkoznia arról, hogy
nincs lejárt köztartozása.
Időközben már megkereséseket is kaptam a választókerületből: a Barátság útja egyik társasházának vezetői vették fel velem a
kapcsolatot, valamint alig néhány

nappal e soraim megírása előtt a
Felsőtabán területéről is kaptam
egy jelzést a közterület állapotával
kapcsolatban, melynek megoldásán jelenleg is dolgozom.
Végezetül szeretném itt is közreadni elérhetőségeimet. Közvetlen telefonszámom: 06-70-37992-11, elektronikus levélcímem:
zpvarga.dunakeszi@gmail.com
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok a közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon
is: www.facebook.com/zpvarga,
illetve www.twitter.com/zpvarga.
Postai levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Végezetül még egyszer szeretném megköszönni megtisztelő
bizalmukat, melyet az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is igyekszem megszolgálni.
Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
Tisztel Dunakeszi Polgárok! Kedves Lakótársaim!

Mindenkinek köszönöm a bizalmat, melyet az önkormányzati választáson résztvevők közül a rám szavazóktól kaptam.
De köszönetemet fejezem ki
minden egyes polgárnak, aki
elment szavazni és élt demokratikus jogával. Természetesen
képviselő munkám során minden egyes itt élő lakótársam
érdekeit képviselni fogom. A
kampánynak és a választásnak
vége van, most már a hétköznapok és a munka következik.
Ennek a munkának a legfontosabb eleme, hogy a körzetben élők által felvetett problémákat minél előbb megoldjuk
oly módon, hogy a megoldás
mindenki számára megfelelő

legyen. Vannak olyan közösségi témák, melyek hosszasabb
előkészítést, egyeztetést igényelnek, mint pl. a közlekedés
rendjével, a zajvédelemmel, a
közbiztonsággal vagy az oktatási intézményekkel kapcsolatos kérdések.
A közérdekű, kiemelt témák
közé tartozik első sorban a
gyermekek testi épségének védelme érdekében a Tábor utca
- Hunyadi utca – Mátyás Király
utca kereszteződés biztonságosabb kialakítása, a Klapka
György utca vonalában a vasút irányából érkező zaj csökkentése, melynek megvalósítása annál is inkább fontos, mivel
a körzet északi részén fog felépülni az új gimnázium és szakiskola, melyet fokozottan védenünk kell a zajszennyezéstől. Az
új középiskola számos feladatot fog róni az Önkormányzatra nem csak a városrész közlekedési rendjének kialakítása és

az iskolabusz rendszer létrehozása tekintetében, hanem az új
tantestületben dolgozó pedagógusok Dunakeszire csábításában is, melynek egyik húzóereje lehet, ha az Önkormányzat egy bérlakás építő program
keretében kedvező bérleti díjú
lakásokat tud biztosítani számukra. A Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola esetleges bővítésével, energetikai felújításával és az önkormányzati támogatás emelésének kérdéseivel
is foglalkoznunk kell, fokozottan támogatva a magas szintű
oktatást és a nyugodt tanulást
a megfelelő környezet kialakításával. Ezekben a témákban
feltétlenül ki szeretném kérni
a körzetben élők és az itt levő
közintézmények vezetőinek véleményét, hiszen akkor tudom
hitelesen képviselni a megoldási javaslatokat, ha többségi támogatás áll mögöttük. En-

Tisztelt Lakótársaim!
Fontosnak tartom, hogy hónapról hónapra itt, a Dunakeszi
Polgár hasábjain is beszámoljak Önöknek a 9. sz. választókerület híreiről, eseményeiről.
Az idei önkormányzati választáson Bocsák Istvánné helyett – jómagam is tóvárosi lakosként - indultam a körzet
egyéni képviselőjelöltjeként,
az Önök támogatásának köszönhetően sikerrel! Köszönöm minden választókörzeti lakos szavazatát, bizalmukat
igyekszem megszolgálni. Dióssi
Csaba polgármester úr javaslata alapján a Képviselő-testület
Dunakeszi Város Alpolgármesterének megválasztott. Képviselői és alpolgármesteri munkám során továbbra is városun-

kat és a 9. sz. választókerületet
(Toldi, Tóváros lakóparkok és
környéke) érintő ügyekért dolgozom.
• Tóth Eszter főkertész as�szony koordinálásával elkezdődött a fasor, valamint
a cserjesor ültetése a Széchenyi utcában. A fasor 134
db 5m-es tőtávolsággal ültetett japán díszcseresznyéből fog állni. A fák 12-14 cm
törzskörméretűek, és 2,2 m-re
oltott lombkoronával rendelkeznek, azaz fasori minőségűek. Emellett több mint 600 db
gyöngyvessző cserjét ültetnek
a fák elé. Lehetőség van már
jelentkezni a tavaszi ingyenes lakossági faültetésre. Ezzel kapcsolatban keressenek

az alábbi e-mail címen: sipos.
david@dunakeszi.hu
• Megnyitották a Fóti útnál
lévő M2 felhajtót, ezzel remélhetőleg csökkenni fog a Széchenyi utca forgalma és hamarosan indul a két gyalogátkelőhely kiépítése a Széchenyi utca
– Kossuth Lajos utca kereszteződésében

nek érdekében élő, napi kapcsolatot szeretnék tartani az itt
élőkkel és itt dolgozókkal, melyet telefonon, e-mailben illetve a képviselői fogadóórákon,
személyes találkozókon biztosítani fogok.
A fenti, minden itt élőt közvetlenül érintő témákon kívül
természetesen mindenkinek állok rendelkezésére lakóhelyünket érintő és esetleges személyes problémáik megoldásával
kapcsolatban. Kérem, keressenek elérhetőségeimen, melyeket az alábbiakban megadok,
illetve a képviselői fogadóórákon, melyek időpontjairól rövid
időn belül tájékoztatni fogom
Önöket.
Telefonszámom:
+36 20 336 9294,
e-mail címem:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
az 5. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

• A MÁV (felismerve a lakossági igényeket) új éjszakai járatokat vezetett be. Ennek megfelelően a Dunakeszi Hazaviszi
éjszakai járatot (Nyugati pályaudvar - Dunakeszi) átszerveztük és szombat hajnalonként 5
időpontban szállítja haza Dunakeszin belül az utasokat. A
járat érinti a két lakóparkot és
környékét.
Bármilyen felmerülő kérdés
esetén keressenek bizalommal
az alábbi elérhetőségeim valamelyikén:
E-mail: sipos.david@dunakeszi.hu
Telefon: +36-70/338-0761
Facebook oldal: Sipos Dávid
Üdvözlettel:
Sipos Dávid
a 9. számú körzet
önkormányzati képviselője
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Elkezdődött a rendelőintézet belső felújítása, melynek részeként a
parkolóban lévő garázsokat lebontották, helyükön épül fel az új pszichiátriai rendelő.

Épül az új pszichiátriai rendelő

Elkezdődött a Dunakeszi
Szakorvosi Rendelőintézet belső felújítása

A

munkálatok miatt
ideiglenesen csökken a terület parkolóhelyeinek száma,
azonban hamarosan elkezdődik a Szakorvosi Rendelőintézet jelenlegi parkolója melletti
újabb parkoló terület kialakítása, amelynek átadásával a jelenleginél jóval több gépjármű
tud majd parkolni az SZTKhoz tartozó területen.
Az első ütemben az épü-

let északi szárnyának felújítása kezdődik meg. Megtörtént
a rendelések kiköltöztetése és
új helyen történő elhelyezése az
alábbiak szerint:
- A reumatológiai szakrendelés és Dr. Galántai Gyöngyi neurológiai rendelése a 2. emeletre a régi titkárságra költözött
- A nőgyógyászati szakrendelés az 1. emeleten a régi
gyógytorna terembe költözött
- A 2. emeleti masszázs he-

lyiségben azok a rendelések
fognak működni, akik eddig a
régi gyógytorna teremben voltak (foglalkozás-egészségügy,
Dr. Gulácsi-Bárdos Petra keddi diabetológiai rendelése és a
dietetikai tanácsadás), továbbá
itt fog rendelni szerda délutánonként Dr. Lukács Lajos is.
- Dr. Kisgyörgy Mária hétfő
délutáni reumatológiai szakrendelése és Dr. Havas Adrienn
neurológiai szakrendelése a to-

vábbiakban a 2. emeleti neurológia rendelőhelyiségben működik.
- A masszázs, az UH szakrendelés, az ODM és Dr. Kormos Andor ortopédiai szakrendelése a mentőállomás területére költözött be.
A parkolóban lévő garázsokat lebontották, helyükön
megkezdődtek az új pszichiátria rendelő alapozási munkálatai.

Somodi István: jelentős útfelújítások,
járdaépítések városszerte
Az idei nyár végén, ősz elején sok beruházást fejezett be
a város, illetve sok van még most is folyamatban. A Barátság
út 1-3. és 5-7. körüli szervízutak maradtak az önkormányzati ciklus végére. A két nagy tömb körüli területet a korábban elvégzett felújítások mintájára csináltuk meg. Azokat
a területeket, hol az autók eddig is az út mellett parkoltak,
gyeprácsosparkolóvalláttukel,azutakatpedigújraaszfaltoztuk. Kialakítottunk új átjárókat a parkolók felől, illetve egy korábban már kitaposott járdát láttunk el viacolor
burkolattal – sorolja az elvégzett munkákat Somodi István,
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.

- A lakótelep másik végén, a
Nap utca 1-2. házszámokkal
kezdődő szakaszát újítottuk fel
a fenti elvek figyelembe vételével. Itt korábbi lakossági kérésnek megfelelően építettünk egy
járda szakaszt is. A Nap utcában található egy régebbi, aszfaltos sportpálya is. A pálya körül a fákat legallyaztuk, a hálótartó oszlopokat lefestettük és
a korábbi hangos dróthálót kicseréltük egy modern sporthá14 Dunakeszi Polgár

lóra a pálya körül – ismertette.
Somodi István elmondta; új kopóréteggel látták el a Rákóczi
út - Hunyadi utca és a Kálmán
utca közti – szakaszát. Kicserélték és pótolták a rossz, illetve hiányzó szegélyköveket, újra festették az útburkolati jeleket. A
beruházás keretében meghagyták az út eredeti nyomvonalát,
illetve lejtési viszonyait.
- Néhány évvel ezelőtt szilárd
burkolatot kapott a Klapka utca,

majd kiépült a közvilágítás is, az
idén pedig elkészítettük a járdát
a hiányzó szakaszon egészen a
Sólyom utcán át a 2-es főútig.
Ez a terület ugyan nem lakott,
de a gyalogos forgalom indokolta, hogy járdát építsünk, ne kelljen az úton menniük a lakosoknak – érvelt az osztályvezető.
- Szintén lakossági kérés volt
a Fenyves utca felújítása. Ez az
út műszaki szempontból elég
gyengén épült meg a korábbi
években. Nem volt útszegélye,
de még egyenes szegélyvezetése sem. Ezeket most pótoltuk,
szép, rendezett utcakép alakult
ki. A beépítettlen telek elé nagyméretű szikkasztó árkot építettünk.
A közelben van a Rákóczi
köz. Ennek a rövid zsákutcának
egyáltalán nem volt szilárd burkolata és tovább rontotta azt a
helyzetet, hogy a Rákóczi utcáról befolyt a csapadékvíz is ide.
Most viacoloros felülettel két a lehetőségekhez képest – nagy-

méretű szikkasztó árokkal és
egy szikkasztó kúttal láttuk el.
Számtalan helyen építettünk
még járdát, amikből kiemelném
még a Duna-parton épült Felhő
utca – Kiscsurgó utcai járdát.
Itt a kivitelezés nehézségét adta,
hogy elég kanyargós lett a vonalvezetés, hogy megóvhassuk
a fákat. Ezen az úton elég sok
lakó megy le a Duna-partra, főleg kisgyerekesek, akik eddig a
keskeny utcán osztoztak az autósokkal – tájékoztatott Somodi István.
A városüzemeltetési osztályvezető felsorolt jó néhány
utcát is, melyekben jelentős
volt a járdaépítés: Szép Ernő
utca, Muskátli utca, Gyöngyvirág utca, Hunyadi utcán
a Tábor és a Zápolya közt,
Zápolya utca a Klapka és a Bajtárs utca közt, Klapka utcán a
Zápolya és a MÁVállomás közt
(itt felújították a támfal burkolatát is), Bem utca.

VTSI

Épül a kormányablak
a MÁV Nagyállomásnál
A Helyi Védelmi Bizottság saját pénzügyi forrásából egy életmentő, magyar nyelvű automata defibrilátor készüléket vásárolt a
Bajcsy-Zsilinszky úton működő okmányirodának – tájékoztatta
szerkesztőségünket Imre Zsolt.

A

Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal vezetője elmondta,
hogy a készülék szakszerű használata és egyéb életmentő beavatkozás hatékony ellátása érdekében a hivatal két munkatársa gyakorlati és elméleti tudást biztosító
egészségügyi tanfolyamon vett részt.
– Reméljük nem lesz szükség a készülék használatára és kollégáim
szakszerű helytállására, de úgy gondolom azzal is szolgáljuk Dunakeszi
és a környező települések polgárait,
hogy felkészültünk az esetleges kritikus helyzet elhárítására – mondta a
hivatalvezető, aki hozzátette: terveik

között szerepel, hogy a hivatal valamennyi dolgozója számára egynapos
egészségügyi képzést tartanak egy
mentőtiszt közreműködésével.
- Hosszú távú célunk, hogy a MÁV
Nagyállomásnál már épülő kormányablakban, és a szomszédságában – zöldmezős beruházásként –
megvalósuló törzshivatalban is biztosítjuk a lakosság számára az életmentő készüléket – húzta alá Imre
Zsolt.
A Dunakeszi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy felújítás és átalakítás után is megőrzi külső arculatát a vasútállomás patinás épülete, melyben továbbra is helyet kap

a MÁV jegypénztára, és az épület Életmentő
földszintjén és emeletén kap majd készüléket kapott
helyet az okmányirodai funkció, a az okmányiroda
bejárat új elemként kapcsolódik a
főépülethez.
– Reményeink szerint 2020 júniusában átadásra kerül az új kormányablak, és ugyancsak jövőre megkezdődik a törzshivatal épületének a kivitelezése is – fogalmazott bizakodva Imre Zsolt.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Jubilált a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte október 15-én
a Szent Imre Plébánián. A helyi csoport 1999. október 14-én alakult meg, a közösség felöleli egész városunkat, de
székhelye az alagi plébánia épületében van. Fennállása 20 éve alatt a helyi csoport számos nagysikerű kulturális és tudományos ismeretterjesztő programmal gazdagította Dunakeszit, melyek keretében országosan ismert
és elismert emberek tették tiszteletüket városunkban.

A

jubileumi rendezvény hálaadó
szentmisével kezdődött, melyet Kecskés Attila plébános
atya mutatott be. A liturgikus
rend szerint Avilai Szent Teréz egyháztanító emléknapját ünnepeltük, ezért azt a
fajta tökéletességre törekvést és bátorságot állította az ünneplők elé Attila atya,
melynek példáját Nagy Szent Teréz mutatta meg nekünk. A szentmisét követően a plébánia közösségi termében gyűltek
össze az ünneplők. Először egy, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége megalakí-

tásának 30. évfordulójára készített rövid
imázsfilmet tekintettek meg a jelenlévők.
Ezután Makláry Ákos atya, a KÉSZ országos elnöke ismertette azokat a legfontosabb feladatokat és irányokat, amelyeket
a KÉSZ-nek képviselnie kell a közéletben,
illetve a helyi csoportoknak a szűkebb
pátriájukban. Kiemelte az anyaországon
kívüli magyar közösségekkel való aktív
kapcsolattartást és ezek folyamatos bővítését. Helyi szinten nagyon fontos a közösségépítés, amibe beletartozik a keresztény közösségek közötti együttműködés

megerősítése. Ez azért is hangsúlyozandó, mert a KÉSZ alapszabályában rögzített módon ökumenikus szervezet, tehát
az egység képviselete alapvető feladatunk.
Kevesen vagyunk magyarok és keresztények, nem tehetjük meg, hogy nem működünk együtt.
Az KÉSZ országos elnökének beszédét
követően svédasztalos vacsorával és jókedvű beszélgetéssel zárult a jubileumi
ünnepség.
Dr. Lakatos István
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300 fölött volt a résztvevők száma a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon

Tizennégy helyszínen tisztult,
szépült Dunakeszi
2019. október 5-én került sor az idei Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap megrendezésére. A Környezetvédelmi
Tanácsadó Testület immár 15. alkalommal szervezett szemétszedést a városban, az őszi és tavaszi takarító akciókkal együtt. Nyíri Mártont, az akciók szervezőjét kérdeztük az idei és az eddigi tapasztalatokról.
- Lát-e valamilyen fejlődést,
előrelépést az évek során ezen
a téren?
- Igen, látok. A tavalyi év volt
az első, amikor szervezés közben és a köztisztasági napon is
tapasztaltuk, hogy jóval kevesebb az illegálisan lerakott hulladék a városban. Lassan tíz éve
szervezem a köztisztasági napokat, az elején reménytelennek tűnt. Mostanában viszont
látványos az áttörés. Felderítés
és utólagos ellenőrzés közben
is az a tapasztalatunk, hogy jelentősen szorul vissza ez az áldatlan tevékenység. Én nagyon
sokat közlekedem a városban,
rendszeresen útba ejtve a „fertőzött” területeket, és azt látom, hogy ahol egyszer össze-

lesz a következő akció, sokszor
megállítanak az utcán. Dunakeszin az iskolák, óvodák kiterjedt környezeti nevelést folytatnak, ennek is van egy olyan
hatása, hogy egyre többen jelentkeznek. Régóta csinálom
ezt a munkát, de mindig meglep, hogy mennyien hajlandóak
szabadidejükből áldozni, hogy
a város szépüljön. Másrészt nagyon jól összehozza a lakóközösségeket egy ilyen esemény.
Szedtük mi már esőben, szélben, sárban, forróságban, épp
csak hóesésben nem. De soha
panaszt, megfutamodást nem
láttam, ezzel szemben viszont
annál több vidám embert, mosolygós arcot. Elmondhatom tehát, hogy nemcsak egy környe-

szedtük, és aztán folyamatos figyelmet kap a terület, oda nem,
vagy legalábbis nem kezelhetetlen mennyiségben kerül vissza
hulladék. Nagyon fontos a mezőőrség folyamatos figyelme, és
a lakosság odafigyelése is.

zetvédelmi akcióról van szó, hanem egy valódi közösségi programról is. Még egy érdekesség:
kezdetben, mikor megkerestem
a városba települt multicégeket,
hogy támogassák a rendezvényt, volt, hogy értetlen arcokkal találkoztam. Ma már szinte automatikus, hogy jó szívvel
támogatják a rendezvényt, sőt,
egyfajta rangnak tartják, hogy
megkeressük őket. Minden évben megköszönjük nekik a támogatást, és többször ők írnak
vissza, hogy köszönik, hogy tá-

- Az akciókban résztvevők
létszáma évről-évre emelkedik, ez azt is mutatja, hogy az
emberek egyre érzékenyebbek a
probléma iránt?
- Én is ezt látom. Sokan várják, már előre kérdezik, mikor
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mogathatták. Ez a másik nagy
áttörés szerintem.

és egyeztetés a Közüzemi Kft-vel
az elszállításról. Így megy ez.

- Mennyi idő kell egy köztisztasági nap megszervezéséhez?
- Elég sok. Mi a testülettel hónapokkal az esemény előtt megkezdjük: felderítjük a lerakóhelyeket, szemetesebb részeket. Ezeket jelöljük hulladéktérképen, ahogy a felszámolást
is. Megkeressük a támogatókat,
egyeztetünk a mezőőrrel, önkormányzattal. Hirdetjük, reklámozzuk. A támogatóktól begyűjtjük az eszközöket, amit
pótolni kell, az önkormányzat megveszi. Fogadjuk, regisztráljuk a jelentkezőket. Figyelembe vesszük az egyéni igényeket. Összeállítjuk a csapatokat, kijelöljük a csapatvezetőket,
ahol szelektíven gyűjthető szemét van, ott tájékoztatjuk őket
a megfelelő válogatásról. Kiszállítjuk az eszközöket, hogy a
nagy napon mindenki időben
kezdhessen. És természetesen a
mellett, hogy mi is egy-egy csapatot vezetünk és dolgozunk,
egész nap biztosítjuk a megfelelő utánpótlást, ha elfogy valami menet közben, autós ügyeletessel a helyszínre küldjük. Utána adminisztráció, utóellenőrzés

- Hol voltak az idén kijelölt
helyszínek?
- Puskázva, mert sok volt:
Révdűlő, gyártelepi parkoló mindkét oldalon, beleértve a vasúti töltést is, két csoport szedte a teljes dunai partszakaszunkon, Szent Mihály
templom környéke, Főtér környéke, Alagi majori templomromnál, Fenyő lakóparkban, a
Malomárokban, a KosztolányiMadách u. sarkán található kiserdőben, a Fő út mellett, a tóvárosi játszótéren, az Alag lakóparkban, a lakótelepi Szent
István parkban és más lakótelepi zöldterületeken, a Shejbál utcai kiserdőben, a Toldi lakópark
környékén. Több száz zsáknyi
szemetet szedtünk össze közös
összefogással, és számos kupacot deponáltunk.
- Kiknek szeretné megköszönni?
- Elsősorban annak a 312 önkéntesnek, akik regisztráltak,
jelentkeztek. Ekkora létszámnál persze közbe jöhet betegség,
nem várt probléma, volt is ilyen,
de így is több mint háromszá-

zan szedték. Egész Dunakeszi nevében köszönöm a munkájukat, fegyelmüket, szabadidejüket. Ha név szerint nincs
is módom mindenkit, de legalább a csapatokat felsorolnám:
az Élő Reménység Alapítvány,
Edőcs Erika és családja, a Malomárok lakóközösség, a Dencső
család, Ritter Mónika és családja, Tóth Zsolt, Tóth Dominik,
Majkut József, Dr. Zumkó Anett
és családja, Perényi Dorottya,
Diófa Nagycsaládosok Patyusné
Éva vezetésével, Fenyő Lakópark Egyesület Kajos Gyula vezetésével, Zsiga Miklós és családja, barátai, Kolcsár István,
Naán Gábor, Tasnádi István és
barátai, a Nyugdíjas Kiránduló
Klub Antalné Ilona vezetésével,
Balogh Beatrix, László Erzsébet, Blaner Ottilia, Vekerdy János és családja, Richvalski Viktor, a Gyöngyharmat ovi csapata Holló Tímea vezetésével (ők
voltak a legnépesebb csapat),
Bartók Mária és csapata, Pethő
Krisztián, Jármai-Molnár Zsófia és családja, az alagi lakóközösség, a Programiroda IklódySzathmáry Eszter vezetésével,
Juhász Krisztina és családja,
Nagy Mária és családja, Tóth
István és családja, Kajtor Erzsébet és családja, Búza Enikő
és családja, Illés János és a Toldi
lakópark csapata, Budai János
(autós segítség), Antal László és
neje, Skripeczky Ákos. A képviselők közül: Szabó József és családja, Benkő Tamás, Seltenreich
József és családja, Dióssi Csaba
polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Kárpáti Zoltán
és barátai, Hircz Tamás és barátai, Sipos Dávid programiroda vezető, Papné Szalai Csilla, Csoma Attila és népes csapata. Ezen túl köszönöm Juhász Krisztiánnak a pótlólagos
eszközök beszerzését, az önkormányzatnak ezek biztosítását,
Glasza Gábornak a hulladék elszállítását, Rácz István mezőőrnek a folyamatos, mindennapi figyelmet. Köszönjük az áruházaknak a támogatást: a Toldi úti Sparnak, az Auchannak,
a Madách úti CBA-nak, a Bauhausnak, a Lidl-nek, és a Fóti
úti Tesco-nak.
- A köszönet és gratuláció
mellett csak egy kérdés: Jövőre is lesz?
- Még szép…!
(B. Szentmártoni)

A lakosság mellett a LightTech is csatlakozott
az önkormányzat zöld programjához

Évente 1000 fát
ültetünk Dunakeszin
Környezettudatos város lévén fő célunk, hogy az elkövetkezendő években a lakossággal közösen folyamatosan bővítsük facsemetékkel Dunakeszit – nyilatkozta a
program bevezetésekor Dióssi Csaba. A polgármester hozzátette: lakossági kérésre
- az elmúlt évekhez hasonlóan – ingyenesen lehet igényelni fát az önkormányzattól
az ingatlan előtti területre, melyet a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai ugyancsak díjmentesen elültetnek.

A

Tegyük
zöldebbé
Dunakeszit akcióhoz a lakosság mellett a város egyik legnagyobb gyára, a LightTech is
csatlakozott, melynek munkatársai első ütemben nyolc fát ültettek el az üzem telephelyén.
- A LightTech negyedszázados tevékenysége során elérte,
hogy a világban forgalmazott
minden második napozó szolárium lámpa itt készül Dunakeszin. Fertőtlenítő berendezéseinknek, germicid lámpáinknak
köszönhetően kevesebb vegyszert kell felhasználni a víz–
és a levegő tisztításához a világ
különböző országaiban, amire
úgy gondolom, méltán lehetünk
büszkék mindannyian – mondta Hősi István Zsolt. A Lighttech
Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: ipari eredményeik mellett céljuk, hogy közvetlen környezetükben,
Dunakeszinek
környezettudatos partnerei legyenek a jövőben.
- Ezért indítottuk el közös elhatározásból a Zöld út prog-

ramunkat, melynek keretében növeljük a zöldövezet felületét telephelyünkön. Ez egy
üzemi kezdeményezés, remekül illeszkedik az önkormányzat zöldprogramjához. Ezért
kértük fel polgármester urat,
hogy csatlakozzon az akciónkhoz, melyen szimbolikusan
nyolc nyír- és juharfát ültettünk el – ismertette Hősi István
Zsolt ügyvezető igazgató, aki
kérdésünkre elmondta: a közel 800 embernek munkát adó
LightTech Kft. éves árbevétele
13-14 milliárd forint, melynek

teljesítménye folyamatosan növekszik.
- Dunakeszin a LightTech
számos szempontból vezető cég,
hiszen a teljesítménye, technológiája, a munkakultúrája példaértékű – hangzottak Dióssi
Csaba polgármester elismerő
szavai, aki – mint fogalmazott
– nem is csodálkozott, amikor a
vállalat bejelentette, hogy csatlakozik az önkormányzat Zöld
Dunakeszi programjához. – A
mai faültetés jelképes volt, de
később az iskolákban majd nagyobb mennyiséget telepítenek.
A LightTech és a hozzá hasonló
helyi cégek teljesítménye és környezettudatos tevékenysége is
hozzájárult ahhoz, hogy az ország 175 járásában végzett szakmai felmérés alapján Dunakeszi
lett a legélhetőbb város és járás
– emelte ki a közös munka eredményét Dióssi Csaba.
A kedvező őszi időjárást kihasználva városszerte – így
pl. a Széchenyi utcában, Klapka György úton – a facsemeték százait ültette el az önkormányzat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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„A forradalom fényét,
tekintélyét óvni kell”
Városi ünnepség Dunakeszin

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója tiszteletére október 23-án Városi ünnepséget rendezett Dunakeszi Város Önkormányzata. A harcokban
elesettekre, a mártírokra, a hősökre és az áldozatokra a Kegyeleti parkban, a Gólya emlékműnél emlékeztek a megjelentek.

Az ünnepi beszédet
Bán Mihály
történelemtanár
mondta

A

Himnusz
elhangzása
után rendkívül magas
színvonalú, érzelmekben,
gondolatokban, a forradalom emlékéhez hű műsorral vette
kezdetét a megemlékezés, melyen jelen volt Tuzson Bence országgyűlési
képviselő, Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester,
dr. Molnár György jegyző, a képviselő testület számos tagja, több díszpolgár, közéleti személyiség és az érdeklődő polgárok.
A műsorban elhangzott Jobbágy
Károly: Felkelt a nép című megzenésített verse. Részlet hangzott
el Jády Luca történész írásából dr.
Brusznyai Árpádról, a forradalom
hősi halottjáról, Brusznyai József,
városunk díszpolgára, nyugalmazott plébános testvéréről, akit 1958.
január 9-én kivégeztek. Hallhattuk
a forradalom mártírjának a börtönből szeretteihez írt drámai levelét.
Elhangzott Neszlényi Judit: Cantata
in memoriam 1956. című zeneművének Lacrimosa, azaz sirató tétele,
majd Kocsár Miklós – Kányádi Sándor megrázóan drámai „Májusi kétségbeesés” című költeményére komponált igényes kóruskompozíció. A
műsort szerkesztette, összeállította
és közreműködött Gyombolai Bálint
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előadóművész, valamint a Dunakeszi Városi Vegyeskar, Babják Annamária színművész, Gyombolainé
Iványi Márta énekművész és zongorán dr. Gyombolainé Kindler Edit.
– Amikor a Gólya emlékművet,
Lengyel István tanár úr, szobrászművész alkotását 1996-ban felavattuk, akkor Gyombolai Bálint nagypapája, dr. Kindler József profes�szor mondta a beszédet – kezdte az
elhangzott műsorhoz kapcsolódó
személyes emlékét Bán Mihály történelemtanár. Albert Camus francia
író, egy évvel a forradalom kitörése
után „A magyarok vére” címmel írt
egy levelet. A szónok ebből idézett
egy részletet, melyben az író többek
között így fogalmazott: „A legázolt,
bilincsbe vert Magyarország többet
tett a szabadságért és az igazságért,
mint bármelyik nép a világon…”
–A rabságot nem tűrő, láncaitól
szabadulni akaró gólyamadár számomra azokat a fiatalokat jelenti,
akik 1956. október 23-án délután a
kommunista hatalom minden tiltása ellenére Budapesten kivonultak
az utcára – folytatta, majd idézte Il�lyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” című örökbecsű versének sorait. Beszélt a Rákosi-Gerő-Farkas
klikk elnyomó rendszerének bűneiről. – Tudták azok a fiatalok, akik kivonultak október 23-án, majd fegyvert fogtak, hogy milyen megtorlás
várhat rájuk, ha veszítenek és a kommunista hatalom kezébe kerülnek.
November 4-e után megkezdődött
a bosszúhadjárat. – Ezreket zártak
börtönbe, százakat végeztek ki Kádár János, a 20. századi magyar Haynau parancsára. És megkezdődött a
forradalom lejáratása, ami sajnos a
mai napig tart – hangsúlyozta a szónok.
–Harminchárom évnek kellett eltelni, mire a forradalom és szabadságharc visszanyerte méltó helyét a
magyar történelemben. Most, 63 év-

vel 1956. október 23-a után szabadon
ünnepelhetünk a Gólyánál. És feladatunk is van, méghozzá igen nagy
feladatunk. A forradalom fényét, tekintélyét óvni kell, a cinikus, kétkedő hangoktól. Hozzuk el ide fiainkat Mindenszentekhez közeledve a
kegyeleti sírkertbe, és adjuk át gyermekeinknek, unokáinknak mindazt, amit tudunk erről a forradalomról. Ez a mi feladatunk – zárta beszédét a tanár úr.
A forradalom 50. évfordulóján lett
népszerű Olaszországban a forradalom hőseinek emléket állító „Avanti
Ragazzi di Buda” kezdetű dal, amely
azóta főként az olasz futballszurkolók indulója. A dalt dr. Gyombolai
Pál, a váci illetőségű Gyombolai
Márton, 56-os hős unokája szövegváltozatával Gyombolai Bálint és a
vegyeskar adta elő.
A hagyományos koszorúzáson elsőként Dióssi Csaba, Erdész Zoltán,
Tuzson Bence és dr. Molnár György
helyezte el a kegyelet és hála virágait. Ezt követően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények,
civil szervezetek és magánszemélyek
rótták le tiszteletüket. Az ünnepség
a Szózat eléneklésével zárult. Közreműködtek a Dunakeszi Koncertfúvósok Szilágyi Szabolcs Balázs karnagy vezényletével.
Itt mondjuk el, hogy 1956. október
31-én a Fő úton Pest felé tartó szovjet alakulatokat az Országos Légvédelmi Parancsnokság városunkban
tartózkodó katonái tűzharcban próbálták megállítani. Cserepkai István
dunakeszi nemzetőr, négy gyermek
édesapja hősi halált halt. A Kádári megtorlás idején a vérbíróság két
sorkatonát halálra, társaikat súlyos
börtönbüntetésre ítélt. Hőstettüket a
Szakorvosi Rendelőintézettel szembeni épületen emléktábla őrzi.
Katona M. István
Fotó: Kolos Ferenc

A sörfőzdétől
a lóversenyig
A Dreher család és az alagi lóversenyek

F

ranz Anton Dreher (1736−
1820) alapozta meg a család
vagyonát, aki Bécsbe érkezvén
elszegődött csaposnak, majd
sörfőzdét bérelt. 1796-ban nyitotta
meg saját sörfőzdéjét, és ettől kezdve a
család fokozatosan növelte befolyását a
sörpiacon. Fia, idősebb Anton Dreher
(1810−1863) a német és angol tanulmányútjai során megismert új sörkészítési technológiákat saját üzemében
is bevezette. 1840/1841-ben lépett piacra világos lágersörével, amely előbb
Bécsben, majd a világ más tájain is hódító útjára indult. A növekvő igények
kielégítésére 1850-ben, a monarchiában másodikként, gőzgépet állítottak
üzembe a sörfőzdében.
Id. Anton Dreher két kisebb serfőzdét is felvásárolt: a csehországi
Mĕcholupy u Žatce-ban (1859) és Kőbányán, 1862-ben. Utóbbiban – az itt
található jó minőségű vízre és a kiváló
pincékre építve – lager sört gyártottak.
Anton Dreher 1861-re a tartományi és
a birodalomi gyűlésben is helyet kapott, és a Monarchia egyik legnagyobb
adófizetőjévé vált.
Ifjabb Anton Dreher kiskorú volt
édesapja halálakor, így 1870-ben vette
át örökségét. Újabb gyárat nyitott Triesztben, de megkezdte sörei tengeren
túli exportját is. 1872/1873 tele olyan

enyhe volt, hogy Drehernek nagy távolságokról (és magas költségek mellett) kellett jeget hozatnia a sör hűtéséhez. Ezért támogatta Carl von Linde hűtőgép-projektjét, amelynek első
prototípusát 1877-ben, a trieszti üzemben állították munkába. Ezzel Dreher
volt az első olyan sörgyáros, aki mesterséges pincehűtési metódust alkalmazott.
Ifj. Anton Dreher 1875-ben vásárolta meg a Fejér megyei Tordashoz tartozó kúriát, amelyet hamarosan kastél�lyá épített át. 1880-ban a közeli Erdőháti majorban alapította meg ménesét,
amely révén 1884-ben lépett be a magyarországi lótenyésztők és -futtatók
közé. Saját nevelésű lovait eleinte Tatára, majd később az újonnan megnyílt
alagi tréningközpontba hozta edzni.
Fiának, Dreher Jenőnek (aki később
magyar állampolgár lett) kortársa és
jó barátja volt gróf Pejacsevich Albert,
akinek tréningtelepén a Dreher-lovakat edzették. Dreher Jenő így sokszor feltűnt Alagon, és a vasárnapi versenynapok után hétfőn reggel ellátogatott Pejacsevich-hez. Itt felsorakozott
az istálló teljes személyzete, és Dreher
személyesen adta át a nyert versenyek
után nekik járó jutalmat.
A Dreher család – ahogyan sörgyárosként, úgy – ménesbirtokosként is

nagyvonalú mecénásnak bizonyult.
A telivérárveréseken, valamint a lovak
importjában is bőkezűen részt vállaltak, így nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy Magyarországra sok, válogatott
fedezőmén és anyakanca kerüljön. Az
erdőháti ménesbirtok a kor egyik legmodernebb létesítményének számított. Számos, országos, illetve nemzetközi szinten (Bécs-Freudenau, Hamburg, Przedswit stb.) is helytálló versenylovat tenyésztettek itt. Sok olyan
kancát nevelt, illetve vásárolt Dreher,
amelyek később új, sikeres vérvonalakat alapítottak a lósportban. Közülük kiemelkedik az 1882-ben vásárolt
Banter, amely vérvonala még a második világháború idején is eredményes
versenylovakat adott.
Az 1930-as évek elejétől Dreher Jenő
inkább külföldről importált lóanyaggal
dolgozott, így a ménes összetétele megváltozott, eredményessége azonban
nem csökkent. A második világháborúig a Dreher-istálló a Lovaregyleti-díj,
az Austria Preis és a Trial Stakes-díj kivételével a Monarchia minden klasszikus és nagyversenyében adott nyertes
lovat, sokszor nem is egyet.
Dr. Kerekes Dóra
Gyűjteményvezető
Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„A versenyzés sportja tehát marad uri passzió, nemes szenvedély…” Ki ne ismerné ma a Dreher nevet? Itt, Dunakeszin sokan
azt is tudják, hogy a Dreher családnak köze volt a lósporthoz
és Alaghoz.
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Dunakeszi szemmel
Városunk buszjáratairól és a helyi
tömegközlekedés helyzetéről kérdeztük
Deim Zsoltot,
a Sportbusz Kft. vezetőjét
- Hogy fogadták városunkban a
Dunakeszi Hazaviszi elnevezésű éjszakai buszjáratot?
- Budapest közvetlen közelében,
agglomerációs településként, Dunakeszin mindig is gond volt hétvégenként a Budapestről való éjszakai
hazajutás. A fiatalok sok szórakozási program közül választhatnak, szüleik „papa taxi” éjszakai ügyeletben
várták, mikor indulhatnak gyermekeikért, hogy biztonságban hazaérhessenek Az igény nagy volt, így
a fennálló helyzet megoldásaként
Dióssi Csaba polgármester úr megrendelésére, az Önkormányzat 2019.
június 1. hajnaltól elindította a Nyugati Pályaudvartól induló, Dunakeszire ingyenesen közlekedő éjszakai járatot – mondja Deim Zsolt, a
Sportbusz Kft tulajdonosa.
- Hogy működik a rendszer és milyenek a visszajelzések?
- Nyáron folyamatosan növekedett
azok száma, akik szombat hajnalban
Budapestről az ingyenes buszjárattal utaztak haza. Főleg a 03:15 perckor induló buszt kedvelték a fiatalok,
ami szombat hajnalban kétszer is
fordult a Nyugati tér és Göd között.
Előfordult, hogy azon a buszon több

Dióssi Csaba és Deim Zsolt gyakran ellenőrzi a helyi autóbuszjáratokat

mint 40-en utaztak. Az utasok elégedettek, a buszvezetők szerint a fiatalok kulturáltak, rendbontás nem történt és rendszeresen megköszönik,
hogy hazaviszik őket. A járat azonban módosult menetrenddel közlekedik, mióta október végétől a MÁV
elindította az új éjszakai vonatokat.
- Magánemberként és két kisfiú
édesapjaként, milyennek látja városunk tömegközlekedését?
- Nyilván nem tudok eltekinteni
attól, hogy szakmai szemmel figyel-

jem Dunakeszi közlekedését. Azt látom és tapasztalom, hogy egyre javulnak a hétköznapok közlekedési
csúcsidőszakai. Időnként csak torlódás tapasztalható, ami érzékelhető a
menetrenden is és a buszvezető kollégák is egyre több alkalommal tudják tartani a menetrendben megadott
időpontokat. Ez pedig megelégedéssel
tölt el bennünket is és az utasokat is.
Magánemberként pedig már megemlítettem a feleségemnek, hogy miért
nem költözünk Dunakeszire. Örülnék, ha gyermekeim ilyen szép, nyugodt és biztonságos kisvárosban nőhetnének fel. A rengeteg fejlesztésnek
köszönhetően eddig nagy változáson
ment keresztül a város, mégis megmaradt kedves kisvárosias jellege. Azt
látom, hogy további nagy fejlesztések
várhatók és Budapest közvetlen közelsége is sok lehetőséget nyújt. Egyszer talán mi is ide költözünk.

˙˙˙

Rovatunkban ismét Dióssi Csabával beszélgetünk városunk tömegközlekedését érintő kérdéseinkről.
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– válaszol a polgármester
-A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a Dunakeszi Hazaviszi jó ötletnek bizonyult, Ön is így látja?
- A kiváló szakembereknek köszönhetően jól lőttük be a Dunakeszi Hazaviszi menetrendjét. Kérésünknek megfelelően, a
buszvezetők emberségesen állnak az utazókhoz, vagyis szabad helyek esetén nem
kérnek lakcímkártyát, természetesen elhozzák azokat a párokat is, akik közül az
egyik nem Dunakeszire van bejelentve. Bízunk benne, hogy az éjszakai járat bevezetése nagyban megkönnyíti mind a bulizó
fiatalokra váró szülők, mind a városból hazajutni vágyók helyzetét.
- A helyi buszközlekedés évek óta ingyenes. Anyagiakban is megtudható, hogy
a lakosok számára ennek milyen előnye
van?
- Igen, városunkban évek óta ingyenes
a helyi busz, ami azt jelenti, hogy minden
Dunakeszin élő, aki rendszeresen használja a városi buszokat, fejenként 6-7 ezer forintot spórol meg havonta. Úgy gondolom,
hogy ez pedig jelentős megtakarítás a családoknak és a nyugdíjasoknak is.
- Mik a további tervek, hogy lehetne
még javítani a csúcsidőben tapasztalható városi zsúfoltsággal?
- 2010 előtt egy helyi buszjárat közlekedett a városban. Az évek alatt még további
két járattal bővült a városi buszok száma,
ingyenessé vált a helyi tömegközlekedés.
Az Auchan és Tesco áruházakkal együttműködve szintén járatokat indítottunk annak érdekében, hogy azok a lakosok szállhassanak fel, akik nem az áruházba mennek, illetve azok is eljussanak az üzletközpontokba, akik nem rendelkeznek autóval.
Az idei évben újabb jelentős változást
hozott a szeptember a helyi tömegközlekedésben. Elindult a 4. buszjárat, ami a város olyan területeit érinteni, melyek eddig
nehezen voltak elérhetőek. Az új járat jellemzően az északi városrészben jár, de végig megy a Fő utcán is. Benkő Tamás önkormányzati képviselővel is egyeztettem
az igényeket, így az új járat Dunakeszi Alsót is érinti, az alsói járatok száma a duplájára nőtt.
- Valóban lehetőség van a járatok nyomon követésére?
- A mai modern igényekhez igazodva, hasznos funkcióval bővült a Dunakeszi App, így már a mobilalkalmazáson ke-

resztül is követni lehet a helyi buszjáratokat. A program Android és iOS operációs rendszereken is működik, a menetrend
menüpontban lehet elérni, amelynek köszönhetően pontosan lehet látni, hogy éppen hol jár az érkező busz, így kiszámíthatóbbá válik a közlekedés és nem kell hos�szú perceket várakozunk a buszmegállókban. Mindehhez csupán csak a Dunakeszi
App elnevezésű alkalmazást kell letöltenünk a mobiltelefonunkra.
- A MÁV új esti és éjszakai járatokat indított október 19-től, ez mit változtat a
helyi közlekedésen?
- Főként Dunakeszi lakosságának kérésére vezette be a MÁV az új éjszakai vonatokat, így a fővárosban kikapcsolódók,
szórakozók biztonságosan juthatnak haza
az éjszakába nyúló programokról. 2019.
október 19-től elindult új éjszakai járatoknak köszönhetően munkanapokon esténként, hétvégenként pedig az éjjel is lehet
utazni az S70-es járatokkal. A Nyugati pályaudvarról a vonatok 01:52-kor, 02:52-kor
és 03:52-kor indulnak Szob felé, normál
díjszabással vehetők igénybe, a vasúti bérletek is érvényesek, és kiegészítő jegy váltására sincs szükség.
- Változik a Dunakeszi Hazaviszi is?
- Természetesen igen, ahogy lépett a

MÁV, változott a Dunakeszi Hazaviszi járat menetrendje is. Nem a Nyugati tértől indulnak majd a buszok, hanem az éjjeli vonatokhoz alkalmazkodva a városunkban viszik haza az embereket. Miután a MÁV a hétvégéken 3 éjjeli vonatot is
indít, így feleslegessé vált a járat abban a
formában, hogy a busz a Nyugati térről induljon. A buszok a MÁV Nagyállomáson
várják a vonattal érkezőket és igazodnak a
vasúti menetrendhez. Egyelőre csak szombat hajnalban közlekednek az éjszakai buszok, természetesen a kihasználtság és az
igények függvényében fogunk dönteni a
járat más napokra való kiterjesztéséről.
Polgármesterként tudom, hogy a településfejlesztés az a feladat, amely sosincs elvégezve, így a tömegközlekedésben is mindig lesznek korszerűsítésre váró területek.
Stratégiai együtt gondolkodás indult meg
a területen dolgozó kollegákkal, több, a jelenlegi logikától eltérő modell létjogosultságát is vizsgáljuk. Munkatársaimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy mindenben az itt élők és gyermekeik jövőjét
szolgáljuk. A hosszú távú stratégiai célok
meghatározását közösségi összefogással,
az itt élő lakosok véleményét meghallgatva tudjuk megvalósítani. Mi együtt építjük
Dunakeszit!
Sziráki Helga
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Okos Város Program Dunakeszin
Köszönöm a megtisztelő bizalmat, hogy Dunakeszin részt vehetek a Smart City - Okos Város Program kidolgozásában és megvalósításában. Mit is jelent az okos város kifejezés? Bárkit megkérdezve mindig más és más választ
fogunk kapni, hiszen ez egy rendkívül komplex téma, melynek ugyan nincs általánosan elfogadott definíciója, de
leginkább korszerű-emberközpontú-élhető városként értelmezhető.

D

unakeszi okos várossá válása egy hosszú, folyamatos fejlesztés eredménye lesz. Az alapvető
elemei az itt élő emberek számára biztosít minél fejlettebb, és magas színvonalú szolgáltatásokat, melyek a következő csoportokba sorolhatóak: oktatás, környezetvédelem, életkörülmény, kormányzás,
gazdálkodás, energiagazdálkodás és ellátás, tömegközlekedés, közbiztonság, egészségügy.
A felsorolásban szereplő pontok mindegyikéhez számos alpont tartozik, melyek életünket jobbító, szemléletünket pozitív irányba elmozdító változásokat foglalnak magukba. A programban olyan
megoldásokat keresünk és alkalmazunk,
amiknek mérhető társadalmi haszna van.
A teljesség igénye nélkül olyan programokat fogunk bevezetni városunkban, mint
például:
• Közintézményekben a „Kapcsolsz”
program, korszerű vízstratégia;

• Közterületeken a fontosabb csomópontokban Okos
Zebrák létesítése;
• Közvilágítási világítótestek korszerű fényforrásokra történő cseréje;
• Közintézmények, parkok környezetében a közbiztonságot növelő térfigyelő és vészhívó rendszer telepítése (Dunakeszi Okos Oszlop Program keretében);
• Parkokba, Duna-partra Dunakeszi Okos Padok
telepítése;
• Városban az elektromos autó töltőállomások számának növelése;
• BREEAM környezettudatos minősítési
rendszer bevezetése;
• Bérlakás program bevezetése egészségügyi és oktatási szolgáltatások fejlesztése érdekében.
Bilinszky Ádám
önkormányzati képviselő
Okos Város Program

Rövid és hosszú távú
városfejlesztési tervek

A Város építészeti átalakulásának
vannak pozitív és árnyas oldalai
egyaránt. A számos látványos beruházás és jövőbeli tervek mind
a város valódi fejlődését eredményezik. Az egészségügyi, oktatási
infrastruktúra fejlesztése eddig is
kiemelt szempont volt.

A

szakorvosi rendelő bővítésével a
szolgáltatások tovább szélesednek, az új parkolófelületek kialakításával várhatóan a parkolási gondok is jelentősen csökkennek. Az
oktatási intézmények fejlesztésével tovább
nő az ellátás színvonala (gimnázium energetikai fejlesztése). Hosszabb távon a középiskolai képzés bővítése is elérhető közelségbe került. A vasútállomás környékén
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gyakorlatilag új hivatali negyed alakul. Az
állomás megújítását jelentő kormányablak kialakításán túl a Verseny utca mellett felépül az új járáshivatal, aminek előszeleként az ott működő tüzép telep már
felszámolásra került. A bíróság-ügyészség
épülete helyén épülő új létesítmény a kor
színvonalának megfelelő épületet biztosít
az igazságszolgáltatásnak. A mellette lévő
irodaház évek óta keresi a megfelelő funkciót, idővel várhatóan ott is változás várható. Elvárás a beruházó felé, hogy az épület
(mint a bíróság esetében) és a Verseny utca
közötti terület közösségi térként kerüljön
kialakításra. Ezen beruházásokkal együtt
a Trianon tér is megújulhat.
A kerékpárutak fejlesztése is jelentős lesz
a jövőben. Az EuroVelo6 jelű nemzetközi
kerékpárút Dunakeszitől Szobig kiépített
szakasza összeköttetést kap Budapesttel a
2-es út mentén. A nyomvonal a Pallag úti
körforgalomnál az ártérben fog folytatódni és becsatlakozik a Folyam utcába, ahol
kerékpársávként halad, majd ismét kerékpárútként a Liget utca Duna sor csomópontjába köt be. A 2-es főút mentén Önkormányzatunk építi ki a meglévő Fő úti
kerékpársávnak a Pallag utcáig terjedő részét, ami a jövőben az Auchan áruházig
húzódna.

Az autós forgalom által okozott terhelés
csökkentése érdekében az Önkormányzatnak több terve van. Első lépésben meg kell
várni, hogy Dunakeszi és Göd között épített, a 2-es számú főutat és az M2-est ös�szekötő új útnak milyen hatása lesz a város belső fogalmára. Amennyiben a reggeli
forgalmi nehézségek nem enyhülnek kellőképpen, a Fő út Temető utcai és a Temető utca Szent István utcai csomópont kerül fejlesztésre, továbbá a Szent István Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésénél lévő
rendőrlámpa és forgalmi rend átalakításával javulna az áteresztő képesség. Abban
az esetben, ha a Fő út forgalma továbbra is
igényli, a Szent István és Pallag utcai körforgalmak kapnak egy-egy közvetlen sávot, ahol gyakorlatilag elsőbbségadási kötelezettség nélkül lehet Budapest felé haladni. A városba tartó forgalmi sávok fejlesztése azonban nem várható a Fő úton.
A közlekedéstervező cég forgalmi adatokon alapuló szimulációja rámutatott,
hogy a városi úthálózat már most a teljesítő képessége határán jár, a bejövő forgalom
gyorsítása esetén a többlet forgalom a városon belül okozna forgalmi dugókat.
Passa Gábor
főépítész

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

programajánló
2019. november havi program
„Nappali repülés” címmel
Időpont: 2019. november 22. péntek 18:00 óra
Véghseő Klára festőművész kiállításának megnyitója
a Magyarság Galériában
A kiállítás ingyenesen megtekinthető:
2019. november 22-december 8.
„Nyitott szemmel és szívvel Örményországban”
– egy könyvtárosnő vallomása
Időpont: November 29. péntek 17:30 óra
A Duna Összefűz Nemzetiségi Klub szervezésében:
Kucska Zsuzsa gyermekkönyvtáros vetítéssel
egybekötött előadása örményországi utazásairól.
A belépés díjtalan!

December 1. vasárnap 11:00,
valamint 15:00 órakor
Az Önkormányzat idén is izgalmas, karácsonyi
tematikájú színpadi műsorral készül az óvodásoknak. Az
előadás végén a kicsiknek lehetőségük lesz találkozni a
Mikulással, aki ajándékcsomaggal vár majd mindenkit.
Információ: 27/542-815 Dunakeszi Programiroda
Böjte Csaba Atya előadása
Időpont: December 1. vasárnap 19:00 óra
„Adventi lélek hangoló” előadása
Jegyár: 800,- Ft

2019. december havi programok

Orvos-Tóth Noémi előadása
Időpont: December 11. szerda 19:00 óra
„Örökölt sors” Családi sebek és a gyógyulás útjai
címmel.
Nyitott Akadémia szervezése
Jegyár: 2.400,- Ft

Városi Mikulás rendezvény
Időpont:

Városi karácsonyi hangverseny
Időpont: December 16. hétfő 18:00 óra

Bárdos Lajos Általános Iskola és a VOKE József Attila
Művelődési Központ
szervezésében
Jegyár: 600,- Ft
VÁROSI VÉRADÁS!
Időpont: December 20. péntek 12:00-18:00 óráig
A hagyományoknak megfelelően ismét megrendezésre
kerül a
Aki megfelelő életkorú, jó egészségi állatú van ideje és
szeretne eljönni hozzánk VÁRJUK! Minden csepp számít!
Táncgála
Időpont: December 20. péntek 18:00 óra
Diótörő és Csipkerózsika előadás
A Farkas Ferenc AMI tánccsoportjai és a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar
közös előadása, a Dunakeszi Művészetéért Alapítvány
rendezésében
Jegyár: Támogató-jegy: 1000 és 500 F
Információ: 30/375-5966, 27/341-896

Ajándékozzon
könyvet karácsonyra!
Csoma Attila: Dunakeszi képeslapokon képes
albuma december 20-ig, 20%-os kedvezménnyel,
3.960,- forintos áron kapható. A kötet megvásárolható a VOKE József Attila Művelődési Központ
irodájában hétköznaponként 9 és 17 óra között.
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Nyugdíjas Szüreti Mulatság
Harmadik alkalommal rendezte meg október 16-án a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub a
Hagyományőrző Szüreti Mulatságot a VOKE József Attila Művelődési Központban. A színes
műsort követte a most is látványos felvonulás a gyártelepi
lakótelepen.

M

inden
reményünk
megvan arra, hogy
vidám, jó hangulatú mulatságban lesz
részünk – mondta megnyitójában Zupka Sándor klubvezető. A
hívó szóra száznyolcvanan jöttek
el. Gárdonyi Géza szüreti hangulatot megörökítő versét idézte, majd
köszöntötte a meghívott vendégeket, elsőként Dióssi Csaba polgármestert, akinek nagy taps közepette gratulált ismételt megválasztásához. Köszöntötte Csoma Attilát, a

netet mondott azért, hogy a választás időszakában nagyon sok támogatást kapott és változatlanul haladhat tovább a város a fejlődésben.
Elmondta, hogy annak is betudha-

művelődési központ igazgatóját, az
ugyancsak újra megválasztott önkormányzati képviselőt. Köszöntötte a média megjelent munkatársait
és bejelentette, hogy a mulatságon
Guttmann Vilmos borász felajánlása
nyomán az ő borai kerültek az asztalokra. Érdekességként elmondta,
hogy a tizennyolc-tizenkilencedik
század fordulóján a szüreti mulatságot miniszteri rendeletben egységesítették és szabályozták és ezen időszakban a szüret idejére még a törvénykezést is beszüntették.
Beszédében Dióssi Csaba köszö-

tó az eredmény, hogy Dunakeszin jó
élni. És ezt nem csupán a városban
gondolhatják így. Ugyanis készült
egy nemzetközileg is újszerű adatelemzésen alapuló kutatás, melynek
során a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete vizsgálta meg a
magyar vidéki járások életképességét. A rangsorból kiderült, hogy az
ország 175 járása közül a Dunakeszi
járás a legfejlettebb és legnagyobb
fejlődési potenciállal bíró magyar
kistérség. Utalt arra, hogy az egyik
kereskedelmi televízió műsorában
a kutatás vezetője elmondta, hogy

Radvánszky Edit
és Zupka Sándor
vezetésével
a szüreti mulatság
résztvevői
végig vonultak
a Körönd patinás
házai között is
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a mutatók összességében a kulturális és közösségi életet mérték fel.
Elmondta, hogy városunkban 1976
óta a nyugdíjas klub az a közösség,
ahol a kulturális, közösségi élet példamutató, és hatással van a város
ilyen irányú fejlődésére is.
Csoma Attila felidézte a múlt század szüreti időszakát Dunakeszin, s
bár nem kimondottan bortermő vidék a talaj adottságai miatt, de itt is
megünnepelték a szüretet.
A beszédeket követő műsorban –
melyet Radvánszky Edit konferált
– fellépett a klub énekkara Balogh
Györgyi vezényletével, Senior tánccsoportja Lipniczkyné Istenes Anna
vezetésével, Balogh Gyula közreműködésével, és vendégként a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola néptánc
csoportja. Koreográfus Gyúró Tamás néptánc tanár.
És következett a mulatság fénypontja, a felvonulás. A csapat élén
Zupka Sándor, őt követték a népviseletbe öltözött asszonyok és a néptáncos fiatalok, majd a többiek. Balogh Gyula „zenei szolgáltatása”
mellett elindultak a lakótelepen,
meg-megállva, táncra perdülve érkeztek a művelődési központ bejáratához, ahol ismét körbeálltak egy
vidám forgatósra, majd elfogyasztva a felkínált pogácsát és mustot,
visszatértek a színházterembe.
Már csak egy program volt hátra.
A tánc, amit, ha nem is kivilágoskivirradtig, de kora estébe hajlóan
roptak a klub lelkes tagjai.
Katona M. István
Fotó: Pas Dezső
és a szerző

Az iskola szentéllyé változott
Különleges, lelket „megérintő”, elmélyülésre ösztönző tárlat nyílt meg november
8-án a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Galériájában. Bráda Tibor festő- és üvegművész szakrális alkotásai „nyitottak ablakot” a hit határtalan világa felé.

A

művész színes-üveg alkotásainak jelentős része templomokat ékesít. Az Alagi Nepomuki
Szent János – Lovaregyleti – kápolna homlokzatának mozaikja, a dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom ólmozott szentélyablakai, hogy
csak ezeket említsük, a tárlaton kicsinyítve láthatók. Emellett Németh
Andrea reklámgrafikus és fotóművész kiállított sorozatát nézve követhetjük végig a 2019-ben megáldott dunaújvárosi szentélyablakok megalkotásának folyamatát. A
művekhez méltó elhelyezés a para-

vánokon Harangozó Katalin munkája, aki már valóságos életművet
teremtett értékteremtő tárlatrendezéseivel az Iskolagalériában és a
Magyarság Galériában. Ezt a tevékenységet is méltatta köszöntőjében Kárpáti Zoltánné igazgató as�szony. A megjelent közönségnek javasolta, hogy érdemes „elzarándokolni” a Lovaregyleti kápolnához,
ahol a homlokzat Tanító Krisztus
mozaikja „élőben” megtekinthető.
– Hol van a Műterem? Szkok
Iván festőművésztől tudjuk már
egy ideje: A Műterem, ahol a Mű
terem – kezdte tárlatnyitó beszédét Tölg-Molnár Zoltán képzőművész, egyetemi tanár. Majd felidézte Bráda Tibor otthonát Budán, egy
szép kertben, ahonnan rálátni a Feneketlen tóra, melynek vizében a
közeli templom is tükröződik. Itt
él és alkot a művészcsalád, hiszen
feleségével és leányaival rendeztek
már közös festő- és iparművész kiállítást.

Megtudtuk személyes emlékeiből, hogy alkotótárs is lehetett,
amikor 2002-ben a Tanító Krisztus mozaikot helyezték el az alagi
kápolna külső apszisába közösen
édesanyjával és Bráda Tiborral. Az
elkészült mű felszentelésekor Szabó
József plébános mondott misét.
– A kiállításon a szakralitásról és
a transzendenciáról, mint az IDEA
felragyogásáról is szólni kell…A
művész, az UNIVERZUM küldönce, „postása”, írja Pilinszky János...
Bráda Tibor a művészet postása…
minden dallama, ritmusa a sajátja – mondta befejezésként TölgMolnár Zoltán.
A tárlatnyitót színesítette az aulát díszítő – Molnár Dénes marosvásárhelyi grafikus-festőművész
alkotása, a – Kőrösi Pannó alatt a
kiváló Trio Brillo kamaramuzsikája és a kőrösis néptáncosok nagyszerű műsora.
Végezetül, kölcsönvéve az igazgató asszony pohárköszöntőjében
megfogalmazott gondolatát, ezen

az estén (és persze a november 23ig látogatható kiállítás mindennapjain),” az iskola ebből az alkalomból szentéllyé változott”.

Katona M. István
Fotó: Kolos Ferenc
és a szerző felvételei
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„Mikor megyünk újra
Deggendorfba táncolni?”
Nyár óta ez a visszatérő kérdése a Fazekas iskola hatodikos, legelső nemzetiségi tánccsoportjának. 2019 nyarán, a
városi és a német nemzetiségi önkormányzat több éves előkészítő munkája eredményeként jutottak el a táncosok
Németország e szép Duna-parti városkájába.

A

nemzetiségi önkormányzat megalakulása óta szorgalmazza a testvérvárosi,
testvériskolai kapcsolat szervezését, amely hasznos lehet a
nemzetiségi hagyományok, a
nyelv, a kultúra ápolása terén.
2018-ban került kézzel fogható
közelségbe e terv megvalósítása,
amikor Deggendorf és Dunakeszi polgármesterei először találkoztak.
Ennek köszönhetően került
sor a dunakeszi küldöttség részvételére idén júliusban a német
városban rendezett Donaufest
rendezvényen. A küldöttségben helyet kapott a Duna Gyöngye néptánccsoport és a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
első, immáron hatodikos nemzetiségi osztályának néptánccsoportja.
A gyerekek június végéig, majd júliusban, az utazás
előtti napokban is nagy izgalommal készültek felkésztőjükkel, volt alsós tanítójukkal
Nemeshegyiné Bali Barbarával.
Július 18-án korán reggel indult a tizenkét táncos és három kísérőjük valamint a nemzetiségi önkormányzat képvi-
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selője, Pethő Krisztián. Közel
nyolc óra utazás után azonnal
meglátogatták a fesztivál helyszínét: megismerkedtek a környékkel, megkeresték a kijelölt
színpadot (négy volt), előkészítésre leadták a zenét, majd nagyot játszottak a gyerekek ré-

dálták a régi városházát, majd a
városi múzeumban ismerkedtek
meg a város történelmével, régi
eszközökkel.
Ahogy közeledett a fellépés
időpontja, egyre izgatottabbak
lettek a gyerekek. Átöltözés után
a színpad körül sétálókat szólí-

szére kialakított különleges játszótereken. Közben persze aktivizálták az elmúlt öt év alatt
tanult némettudásukat: ismerkedtek a gyerekekkel, segítettek a városi küldöttségnek, az
érdeklődőket megkínálták a
Dunakeszin készült Smile palacsintával, fagylaltot, kisebb
ajándékokat vásároltak.
Másnap délelőtt a város nevezetességeivel ismerkedtek meg:
körbesétáltak a főtéren, megcso-

tották meg, hívták őket, elsősorban a gyerekeket az előadásuk megtekintésére. Négy órára
megérkezett mindkét város vezetése, a polgármesterek együtt
tekintették meg a gyerekek táncát és a rögtönzött táncházat,
ahova a nézőket hívták meg.
Hatalmas sikert arattak! Pihenésként újabb játszótéri kalandok következtek a Duna útvonalát bemutató különleges játszótéren.

A csoport szállása egy távolabbi családi panzióban volt.
Az idős tulajdonosok szívesen
látták a németül tudó gyerekeket. Vacsora után játékos, zenés
programot is varázsolt a bácsi a
vendégeknek.
A harmadik nap már a hazautazás következett – mindenki
bánatára. Igyekeztünk teljessé
tenni az élményt a gyerekeknek:
rövid városnézést szerveztünk
Passauban, ahol a Duna két folyóval találkozik. A különleges
látvány megkoronázása volt egy
autós felvonulás.
A szeptemberi Dunakeszi
Feszten Deggendorf küldöttségét látta vendégül a város. Az
oktatással, kultúrával és sporttal foglalkozó vezetők érdeklődve vettek részt tanórán, sportfoglalkozáson, és a Dunakeszi
Feszt rendezvényein. Reméljük,
hogy segítségükkel hamarosan
német gyerekek is részesei lehetnek hasonló élményeknek közösen, a tanítványainkkal együtt,
s hamarosan kialakul egy tartalmas testvérvárosi, testvériskolai kapcsolat a két Dunamenti város és a Fazekas és egy
deggendorfi iskola között!
Papné Szalai Csilla
Fotó: Péter Henriett

„A történelem ereje”

Erasmus-program a Dunakeszi
Széchenyi István Általános Iskolában
Négy ország diákjai és tanárai vettek részt abban a programban, melynek október 13 - 20. között adott otthont a
Dunakeszi Széchenyi Általános Iskola. Az eseményre egy második éve zajló Erasmus-projekt keretében került sor.
A projekt során bolgár, magyar, olasz és spanyol iskolák tanárai és tanulói ismerkednek meg országaik ókori római emlékeivel és egymás kulturális örökségével. De a nemzetközi programsorozat célja ennél jóval több: a találkozások során hasznos pedagógiai gyakorlatok kipróbálására, jó gyakorlatok cseréjére is sor kerül, emellett
jelentősen gyarapodik a résztvevők angol nyelvi készsége, tudása is.

A

széchenyis diákok
tavaly Rómában és
a
spanyolországi
Guadalajara városában töltöttek el egy-egy hetet, ahol nagyszerû élményeket szereztek. Most októberben pedig õk látták vendégül a
projekt három másik országából érkezõ 18 külföldi diákot
és 6 tanárt.
A Magyarországon töltött
napok gazdag programjait
Hudacsek Éva projektkoordinátor állította össze, melynek
végrehajtásában a Széchenyi
Általános Iskola tanárai tevékenyen közremûködtek.
A hét elsõ napján a
résztvevõk Dunakeszi törté-

nelmi emlékeit keresték fel.
Elsõként a Duna-parti római kikötõerõdrõl tartott érdekes, vetítéssel egybekötött
elõadást Hirschberg Attila, a
Magyar Limes Szövetség elnöke. Ezt követõen Dióssi Csaba polgármester köszöntötte a
projekt résztvevõit, s körbevezette õket a Városházán. Majd
Dr. Kerekes Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõje kalauzolta el a vendégeket a helyi nevezetességhez:
a középkori Árpád-templomhoz, az alagi lóversenypályához s a Szent Mihály templom
épületéhez. A gyerekek figyelmesen hallgatták a bemutatást, hiszen a látottakból cso-

portmunkában prezentációt
kellett készíteniük a projekthét zárónapjára.
A hét folyamán aztán Budapest ókori római emlékei –
Aqiuncum, Herkules-villa –
mellett a Parlamentet, a Mátyás
templomot is megtekintették
a résztvevõk és kirándultak

kola diákjai angol nyelvû mesejátékkal, táncbemutatókkal
kedveskedtek a vendégeknek.
Az eseményen részt vett Szabó József, a város önkormányzati képviselõje és a Dunakeszi
Tankerület Központ igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella
is. Utóbbi elmondta: a tanker-

Visegrádra és Szentendrére is.
Emellett rengeteg egyéb iskolai programba kapcsolódtak
be: Pannonia provincia történetével angol nyelvû történelemórán ismerkedtek meg,
együtt korfballoztak, énekeltek, kézmûveskedtek a széchenyis diákokkal. A közös munka felpezsdítette az egész iskola életét. Ebbe a szülõk is aktívan bekapcsolódtak, hiszen
nemcsak vendégül látták a
külföldi gyerekeket, de változatos szabadidõs programokat
is szerveztek számukra.
A projekthét zárónapján a
résztvevõk bemutatták a Dunakeszin szerzett élményeiket: tablókat, prezentációkat
készítettek. „Cserébe” az is-

ületben elsõként a Széchenyi
Általános Iskolában valósul
meg külföldi iskolák részvételével zajló nemzetközi projekt.
Ennek sikere a késõbbiekben
más iskolák számára is kedvet adhat ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az Erasmus által
kínált programokba, pályázatokba.
A projekt záróeseményére
áprilisban kerül majd sor: ekkor a bolgár vendéglátók fogják bemutatni Várnát a diákcsapatoknak. Addig pedig zajlik a levelezés a külföldi és magyar diákok és tanárok közt,
hiszen sok barátság szövõdött
az eddigi találkozások során.
Várjuk a folytatást!
Bodnár Zsuzsanna
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Új, és ami talán ennél is
örömtelibb, hogy saját
jégcsarnokot kapott a
Dunakeszi Párducok. Október 31-én hivatalosan
is átadták a 35x13 méter
nagyságú jégkorongcsarnokot az egykori Sweet
Point Alagi utcai területén.

Saját
jégcsarnokot
kaptak a Párducok

A

VSD jégkorong szakosztálya 3
éve alakult mag 6 fővel, ma már
70 gyerek hokizik az egyesület különböző korosztályaiban.
Október 31-én átadták az állandó otthonukat az egykori Sweet Point területén. Az
ipari épületet az önkormányzat vásárolta
meg fél évvel ezelőtt. Ezek után a szakosztály tagjai, szülők, gyerekek tették alkalmassá az állandó jégkorongozásra.
Az ünnepélyes megnyitón Paksai Béla, a
VSD jégkorong szakosztály titkára és műszaki vezetője elmondta, Koncz Sándorral
2017-ben „álmodták” meg, hogy létrehozzák a jégkorong szakosztályt, melyet a városi egyesület keretein belül sikerült megvalósítaniuk.
– Ez már a harmadik szezonunk, és közel hetven gyermek választotta ezt a szép
sportágat. Az elmúlt évek alatt eljutottunk
odáig, hogy közös munkánknak köszönhetően ma átadhatjuk ezt a jégcsarnokot az
Alagi utcában – mondta büszkén a sportember.
Koncz Sándor, a VSD jégkorong szak28 Dunakeszi Polgár

osztály vezetője rövid beszédében megköszönte az önkormányzatnak a jégcsarnok létrehozását, melyben a bajnoki mérkőzések mellett – az óvodás és iskoláskorú
- gyerekekkel ideális körülmények között
edzhetnek.
– Óriási segítség ez nemcsak az ifjú jégkorongozóinknak, de szüleiknek is, mert
mostantól nem kell Újpestre járni az edzésekre.
A megnyitó után a kis hokisok és a szakemberek „Párducok!” kiálltással birtokba
vették a jégcsarnokot.
A kicsik edzését is figyelemmel kísérő
Temesvári István, a VSD elnöke jó érzéssel nyilatkozott lapunknak, aki elmondta: - Nagy öröm számunkra, hogy a város
segítségének köszönhetően a 2019/2020-

as bajnoki idényt már hazai környezetben játszhatják korosztályos csapataink.
A 35x13 méteres jégpályán az edzések
mellett itt rendezhetjük a bajnoki mérkőzéseket is. Dunakeszin az egyik legsikeresebben fejlődő sportág a jégkorong,
melynek űzéséhez most már minden feltétel adott a VSD keretein belül – jelentette ki Temesvári István, aki hozzátette:
szakembereik a sportágat a város óvodáiban és iskoláiban is megismertetik a fiatalokkal.
Az új jégcsarnok – két hónapos nyári
szünet kivételével – egész évben folyamatosan működik, melyet elsődlegesen a jégkorong szakosztály használ majd.
VTSI
Fotó: KesziPress

Nem bakancslistának nevezi az elérendő, vágyott célokat, hanem álmoknak.
Idén a K2 megmászásával Suhajda Szilárd az egyik legnagyobb álmát valósította meg. Feleségével közösen már
meghódította Európa csúcsát, most a
következő nagy cél a világ teteje: a 8848
méter magas Mount Everest.

Suhajda Szilárd mindig a kihívást keresi,
ugyanakkor tudja, csak a legfelkészültebben vághat
neki a következő csúcsnak

„A K2 volt a nagy
álom, most a világ
teteje következik”

A

mikor idén július 25én Suhajda Szilárd felért a világ talán legnehezebbnek tartott csúcsára, a 8611 méteres K2-re, saját
közösségi oldalán is megosztotta
ezt a csodát azokkal, akik lélekben
mind-mind ott voltak vele és végig
segítették őt az ide vezető úton.
„Örömmel jelentem, hogy a
2019-es Eseményhorizont K2 Expedíciót sikerre vittük, itt vagyok
a K2 csúcsán. Csodálatos, felszakadozott a felhőzet, mindent jól
látok, gyönyörű a gerincről a kilátás. Nagyon örülök, hogy én is
gazdagíthatom az Eseményhorizont csúcssikereit! Legközelebb
remélem, együtt állunk fent egy
szép csúcson” – jelentkezett be
Szilárd a K2 csúcsáról.
Mindössze egyet sajnál, hogy
ezt nem mászótársával, a betegség miatt a 3. táborból (7400 méterről) visszaforduló Klein Dáviddal közösen érték el. Az a Klein Dávid, aki 2016-ban a legveszé-

lyesebbnek tartott nyolcezres, az
Annapurna első magyar megmászásával kiemelkedő jelentőségű
sikerrel járult hozzá a hazai expedíciós hegymászás történetéhez.
Mindketten voltak elsők, de Szilárd állítja, nem ez a lényeg.
„Persze, hízelgő státusz az, hogy
elsők lehetünk valamiben, ám mi
nem ebben látjuk a hegymászás lényegét, hanem a kihívásokban és
különösen az élményben. Nem az
a célunk, hogy minél több nyolcezresünk legyen, egyszerűen az álmainkat szeretnénk megvalósítani. Mint én a K2 esetében, hiszen
pontosan tudtam már 2014-ben,
amikor a 8051 méteres Broad Peak
csúcsáról néztem rá, hogy nekem
próbára kell tennem magam azon
a hegyen” – fogalmazott lapunknak a 37 éves hegymászó.
A K2 meghódítását nem kapta ingyen: 15 kiló izmot elveszített
az expedíció alatt, ráadásul meg is
sérült a lejövetel közben, így most
a rehabilitációs időszakát éli. Ám

már ott Pakisztánban kijelölték
Dáviddal együtt a következő célt:
a 8848 méter magas Mount Everestet, vagyis a világ legmagasabb
pontját.
„Azt pontosan tudjuk, hogy ezt
jövő tavasszal nem tudnánk megcsinálni, hiszen csak tökéletesen
felkészülve lehet belevágni egy
ilyen expedícióba. Egyszerűen kevés lenne az időnk a felkészülésre.
Egy nyolcezrest viszont szeretnénk
együtt megmászni 2020-ban, hogy
legyen egy közös nyolcezres csúcsélményünk is Dáviddal. A Mount
Everestre 2021 tavaszán indulnánk” – árulta el Szilárd.
Amíg
a
világ
tetejére
mászótársával készül feljutni, addig Európa legmagasabb csúcsát,
az 5642 méter magas Elbruszt feleségével, Legindi Tímeával érte el
2016 júniusában.
„Mindketten szeretjük a hegyeket, a hegymászást, sőt, még megismerkedésünket is a hegyek világának köszönhetjük. Sokan azt

hihetik, hogy ha vele mászom,
jobban félek, aggódom érte, holott
Timinek és nekem is az a legjobb,
ha a másikat látjuk a kötél végén.
Együtt érezzük magunkat a legnagyobb biztonságban” – állította a
hegymászó.
Mondanunk sem kell, Szilárd
és Tímea másfél éves kisfia, Soma
már megjárta a szüleivel az Alpokat, a horvát és a magyar hegyeket, sőt, az egyik közösségi oldal
posztja bizonyítja, már neki is van
egy nyolcas csúcsa: a 864 méteres
Nagy-Hideg-hegy.
„A túrázás, a hegyvidéki környezet már most természetes
Soma számára, nagyon élvezi,
amikor együtt indulunk el vadregényes erdei ösvényeken. Nem
szeretnénk ráerőltetni a mi életformánkat, de az biztos, ha mégis
hegymászó lesz, szeretnék ott lenni mellette, amikornekivág majd
álmai csúcsának” – vallotta meg
Szilárd.
B. Molnár László
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Zalaegerszegi Tamás: az egyéni képzésre
szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni
A Városi Sportegyesület Dunakeszi Labdarúgó Szakosztályát néhány hónapja már Zalaegerszegi Tamás – korábbi szekció vezető – irányítja. Tamás „A” licences edző,
akinek gyermekkora óta élete és lételeme a foci. Itt él
köztünk Dunakeszin, boldog családapa, kisfia Zalán is
a VSD sportolója.
- A magyar foci minden szegletét
jól ismered. Pár gondolatban bemutatnád a pályafutásodat?
- Tíz évesen kezdtem el versenyszerűen futballozni előbb a
Vác, majd a Vasas színeiben, ahol
szerződéssel tartalékbajnokságig jutottam el. Sajnos az NB I-ig
nem sikerült felküzdeni magam,
de a Hatvan NB II-es csapatában
és több NB III-as klubban is szerepeltem. A „visszavonulásomig”
Pest megye I. osztályban játszottam és 36 évesen hagytam abba a
versenyszerű labdarúgást. Edzőként Veresegyházán kezdtem el
dolgozni 2008-ban ott egy évet
edzősködtem, onnan kerültem
Csomádra, ahol gyakorlatilag a
nulláról építettem ki egy azóta
is működő utánpótlást. 2014-16ig az akkor még Dunakeszi Kinizsi felnőtt csapat vezetőedzőjeként dolgoztam, majd az utánpótlásban kezdtem el tevékenykedni. 2015 óta a Bozsik program
Dunakeszi központjának vezetője vagyok. 2017 telén érkezett felkérés a Bag felnőtt csapatának vezetésére, amit 2019 év elejéig csináltam. 2018-tól segítem az VSD
munkáját, mint szekció- és technikai vezető és 2019 nyarától, pedig mint szakosztályvezető tevékenykedem az egyesületnél. Persze az edzői képesítéseimet is

szép sorban gyűjtögettem, 2011ben végeztem el a D-licences tanfolyamot, így már gyermekeket
is edzhettem, 2014-től B, majd
2018-tól az UEFA „A” licences
minősítését szereztem meg.
- Miben látod a szakosztály jövőjét? Milyen elképzeléseid vannak az elkövetkezőkre?
- Szeretném, ha egységes rendszerben működne az utánpótlás,
ha egymásra épülő korosztályos
képzés alakulna ki, amiben nagyon fontos az edzők együttműködése és szakmai tudása. Alapvetően mi egy utánpótlást nevelő
egyesület vagyunk. Minden nálunk szereplő gyermeknek szeretnénk megadni a lehetőséget a
magas minőségű képzésre, illetve a korosztálynak megfelelő bajnokságban való szereplésre.
Folyamatos kihívást jelent
számunka a Budapesten lévő nagyobb klubok közelsége. Szeretnénk sok olyan plusz dolgot adni
a gyerekeknek, ami vonzóbbá teszi az egyesületet. A 13 év alatti korosztályoknál nagyon fontosnak tartom, hogy ne csapatban, hanem egyénekben gondolkozzunk. Elengedhetetlen, hogy
a technikai képzettség, illetve
kognitív képességek a megfelelő
szintre kerüljenek, amelyek a ké-

Gera Zoltán és Zalaegerszegi Tamás

sőbbiekben nagyon fontos szerepet játszanak a nagypályás labdarúgásban.
Éppen ezért az egyéni képzésre szeretnénk nagy hangsúlyt
fektetni, amit az edzőkollegáktól
személyre szabott edzések formájában várunk el. Bevezetésre került a Németh Roland által tartott
csoportos készségfejlesztés, ami
nagyon sok labdaérintést és technikai elemet tartalmaz. Fő feladatunk, hogy a megfelelő hozzáállással, tehetséggel, és affinitással rendelkező gyermekeknek
utat biztosítsunk a minél magasabb szintre való eljutásban.
- Mit gondolsz a felnőtt csapat
idei szerepléséről, mi várható a
későbbiekben?

Téli-nyári
gumi csere!
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- A nyári átigazolásokat nagyon fontos kiemelni, jó embereket sikerült a VSD-hez igazolni és Kecskés Zoltán szakmai munkájának köszönhetően igen előkelő helyen állunk
a tabellán. Reális esélyt látok
rá, hogy a bajnokság végén, az
élen végezzen a csapat, ami jövőre egy NB III-as szereplést is
jelenthet. Ez a magasabb osztályba lépés jó motivációt adhat a felfelé jövő korosztályoknak, kecsegtető cél lenne, hogy
az NB III-as bajnokságban szereplő felnőtt csapathoz felkerülhessenek. Bízzunk a legjobbakban! Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD!
Mészáros-Schäffer Zsuzsa

Újabb sportbált rendez a VSD

Karácsonyi

adománydoboz akció

A már hagyományosnak számító karácsonyi
adományakciónk idén is Szabó József, Egyházügyi tanácsnok képviseletében és koordinálásában zajlik az adventi időszak alatt.

A

A tavalyi év sikerein felbuzdulva, a Városi Sportegyesület Dunakeszi idén is megrendezi a II. VSD Sportbált,
2019. november 30-án, 18 órai kezdettel, a VOKE József
Attila Művelődési Központban. Az este „humorfelelőse”
Mogács Dániel lesz, ő érkezik majd sztárfellépőként.
Az ő műsorát egyébként külön is meg lehet majd tekinteni a VOKE karzatáról.

A

z esti programból a tánc sem hiányozhat majd, a hangulatról idén DJ gondoskodik majd, a 80-90-es évek
RETRO zenéivel! Gazdag és izgalmas menüre számíthatunk, korlátlan italfogyasztással, lesz díjkiosztó, a
VSD vezetőségének éves elismerése és természetesen tombola is.
Jegyvásárlásról és minden egyéb tudnivalóról a www.varosise.hu
oldalon tájékozódhatnak. Vár minden kedves bálozót sok szeretettel a VSD csapata!

gyűjtőakció célja, hogy
a Dunakeszin élő, nehéz sorsú gyermeknek
szebbé tegyük a karácsonyt. A családgondozók minden évben készítenek egy névsort,
amelyre hátrányos helyzetű gyermekek nevei kerülnek fel. Örömteli, hogy az akcióhoz évről évre
egyre többen csatlakoznak.
Várjuk az új, vagy megkímélt,
jó állapotban lévő ruhákat, játékokat, illetve minden olyan dolgot,
amire Önnek már nincs szüksége,
de másnak szebbé tehetjük vele az
ünnepeket.
Az adománydobozokat november 29-től december 15-ig a főtéri adventi vásárban lévő adománygyűjtő faházban és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van
lehetőség leadni, illetve december
13-ig a DÓHSZK Család-és Gyer-

mekjóléti Központ Bajcsy-Zsilinszky úti telephelyén, ügyfélfogadási időben.
Adventi adománygyűjtő faház
nyitva tartása: minden nap 10:0018:00 (a téren dolgozó biztonsági őr segít az adományok elhelyezésében)
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának félfogadása:
Hétfő
08:00 - 17:30
Kedd
08:00 - 16:00
Szerda
08:00 - 16:00
Csütörtök
08:00 - 16:00
Péntek
08:00 - 12:00
DÓHSZK Család-és Gyermekjóléti Központ félfogadási ideje:
Hétfő
07:30 - 17:30
Kedd
07:30 - 16:00
Szerda
07:30 - 16:00
Csütörtök
07:30 - 16:00
Péntek
07:30 - 12:00
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