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Március 4-én nyit
a Dunakeszi Diák Akadémia
Jó ütemben halad a Szakorvosi Rendelőintézet belső felújítása
Száznál is több parkoló épül a Katonadombnál
Nőnapi operett- és musical műsorral köszöntik a hölgyeket

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élőés minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

Üzletünkbe szakmáját szerető

virágkötő munkatársat keresünk 4 órás

munkakörbe. Érdeklődni az üzlet telefonszámán lehet!
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A gyermekekre irányítják
a közösségek figyelmét
Magyarország a megfelelő családtámogatási rendszer kidolgozásával, minden igyekezetével szembefordul
a kontinens minden részét sújtó negatív demográfiai tendenciákkal – mondta lapunknak Tuzson Bence
Ha alig fél év alatt félmillió embernek tudjuk
könnyebbé tenni az életét a családvédelmi
akcióterv különböző kedvezményeivel és támogatásaival, az nagyon nagy eredmény, ami
egyúttal azt is jelzi, hogy jó irányban sikerült
elindulnunk, amikor az intézkedéscsomag
egyes elemeiről döntöttünk – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. A politikus nyilatkozatában
beszélt az Országos Iskolakert-fejlesztési
Program új üteméről is, amelyre már várják a
pályázati anyagokat, és a magyar családpolitika egyre erősödő nemzetközi elismertségéről is. Mint mondta, a legfontosabb azonban
továbbra is az, hogy itt helyben, így Dunakeszin is, itthon érezzék a magyar családok az
intézkedések és a kedvezmények előnyeit.

A

z Országos Iskolakert-fejlesztési Program harmadik ütemében mintegy száz iskola- és óvodakert jöhet létre és újulhat meg
hazánkban – mondta el a lapunknak adott
nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. A kezdeményezésre –
amelyben már az idén is ötven óvodakertnek és ötven iskolakertnek jut támogatás –,
már be lehet adni a pályázatokat. A politikus elmondta, hogy a tavaly januárjában
elindított program a városi zöldfelületek
megőrzését és bővítését, valamint a helyi
közösségek fejlesztését tűzte ki célul. Ezek
a célok pedig Dunakeszi számára ettől a
kezdeményezéstől függetlenül is mindig
fontosak voltak – hangsúlyozta. A program segít abban is, hogy a hazai iskolák és
óvodák ráirányítsák a gyerekek figyelmét
a környezet megőrzésének fontosságára, a
fenntarthatóság, az egészséges életmód, a
felelősségtudat, valamint a természettel és
az egymással való együttműködés jelentőségére, örömére – tette hozzá a politikus.
Ezeknek a célkitűzéseknek a gyakorlati
megvalósításához az egyik legmegfelelőbb
közösségi tér és zöldfelület az iskolakert
– érvelt Tuzson Bence. Ez a többfunkciós
természetes oktatási, környezeti nevelési
tér lehetőséget teremt a gyermekeknek és a
felnőtteknek is az alapvető természettudományi és kertművelési tapasztalatok megszerzésére, valamint arra, hogy a kezükbe
vehessék, megvizsgálhassák azokat az élőlényeket, amelyekről az órákon tanultak.
Ezeken a tapasztalatokon keresztül észrevétlenül is megszeretik a kertművelést, és
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kialakul a felelősségérzetük az őket körülvevő környezet iránt – folytatta a képviselő, aki szerint Magyarországon egyre népszerűbbek az iskolakertek, a pályázatnak
köszönhetően most újabb intézmények
csatlakozhatnak az országos hálózathoz.
Mindez szoros összefüggésben áll azokkal a kormányzati törekvésekkel, amelyek
a családok megerősítését tűzték ki célul,
s ennek részeként a gyermekekre, a legkisebbek nevelésére és támogatására irányítják a közösségek figyelmét – mondta
lapunknak térségünk országgyűlési képviselője. „Ezeket a törekvéseinket ugyancsak megerősíti a bérek kétszámjegyű növekedése, valamint a reálbérek ehhez kapcsolódó emelkedése is, ami – mint az a statisztikai adatokból kiderült – tavaly elérte
a 7,5 százalékot. Fontos részletkérdés, hogy
a családok érdekében végzett munkánkra
már külföldön is odafigyelnek, vagyis már
nemzetközi szinten is elismerik, hogy Magyarország – a megfelelő családtámogatási
rendszer kidolgozásával – minden igyekezetével szembefordul a kontinens minden
részét sújtó negatív demográfiai tendenciákkal” – mondta lapunknak Tuzson Bence. A politikus felhívta a figyelmet arra is,
hogy eddig még soha nem volt példa arra,
hogy az Amerikai Egyesült Államok és
Magyarország a családok támogatása, az
emberi élet méltóságának megőrzése érdekében összefogjon, sőt, együtt egy olyan
nemzetközi kezdeményezést indítson el,
amely több országot is megszólít. A januárban életre hívott, nemzetközi, Partnerség a Családokért nevű, magyar, lengyel,
amerikai és brazil közös kezdeményezés-

re utalva – amelyhez már több más ország
is csatlakozott –, a képviselő fontosnak nevezte azt is, hogy ezzel lehetővé válik az is,
hogy a különböző nemzetközi szervezetekben, és kiemelten az ENSZ-ben, a közös
fellépést alakítsanak ki és együtt cselekedjenek a családok szerepének megőrzéséért.
A külföldről ránk irányuló figyelem, és
a törekvéseink nemzetközi megerősítése,
eredményeinknek az ENSZ-ben történő
felmutatása mellett azonban továbbra is az
a legfontosabb, hogy itthon, helyben, ezek
az intézkedések a magyar családok megerősítését szolgálják – folytatta a politikus.
Ezt pedig azzal indokolta, hogy a legfontosabb visszaigazolást mindig is itthonról –
az olyan településekről is, mint Dunakeszi
–, kaphatja meg a kormányzat arra, hogy
az intézkedéseink mennyiben találkoznak
a lakosság érdekeivel, illetve igényeivel.
Ezért is kiemelten fontos, hogy már több
mint százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. „Azért is jelentős ez számunkra, mert
ugyanakkor az is szemlélteti, hogy időközben ennyi családnak tudtunk segíteni. A
százezer család pedig csaknem félmillió
embert jelent országos szinten. Márpedig,
ha ennyi embernek tudjuk alig fél év alatt
könnyebbé tenni az életét, az nagyon nagy
eredmény, ami egyúttal azt is jelzi, hogy a
lehető legjobb irányban sikerült elindulnunk, amikor a családvédelmi akcióterv
egyes elemeiről döntöttünk” – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Újabb egyedülálló kezdeményezés, ingyenes képzés városunk fiataljainak

Minden 17-23 éves helyi fiatalt vár
a Dunakeszi Diák Akadémia!
A gyors információk és fejlődés következtében nincsenek könnyű helyzetben a mai
fiatalok. Szüleikhez képest egy jóval felgyorsultabb világban kell megtalálniuk
önmagukat és céljaikat. A diákoknak most
több lehetőségük van, mint valaha, mégis
döbbenetesen kevés útmutatást és kapaszkodót kapnak ahhoz, hogy merre érdemes
elindulniuk, hogy készülhetnek fel a jelen,
és a jövő kihívásaira. Dunakeszi hisz abban,
hogy a jövő építésében kiemelkedő szerepe
van az ifjú generációnak.

A

Dunakeszi Programiroda szervezésében 2019. március 4-én elindul Dunakeszin a fiatalok tehetséggondozó műhelye – a Dunakeszi Diák Akadémia. A város célja, hogy
helyben felkarolja a tehetségeket, tapasztalathoz juttassa őket a munka világában, segítséget kapjanak a pályaválasztásban mentális és szakmai szempontból egyaránt. A

Dunakeszi sok tekintetben egyedülálló
agglomerációs település. Városunkban sikeres közösségépítés történt, szabad szemmel is jól látható nagy iramú fejlődés és teljesítmény tapasztalható, a városvezetés folyamatos fejlesztési tempót diktál.
- Az egyik legfontosabb eredményünknek azt tartom, hogy Dunakeszin jó közösséget hoztunk létre – kezdte Dióssi Csaba

A fiatalok örömmel fogadták az Önkormányzat kezdeményezését

Dunakeszi Diák Akadémia célja egy nyitott
szemléletmód átadása, melynek köszönhetően, a készségek fejlesztésével olyan lépcsőfokok épülhetnek a diákok számára, ami
rengeteg új lehetőséget nyit meg előttük.
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” –
hangsúlyozta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Dunakeszin, a 2020. január 31-én országos sajtótájékoztatón, ahol bejelentették a Dunakeszi Diák Akadémia elindulását. „A
térség országgyűlési képviselőjeként minden támogatásomról biztosítom azt a településvezetőt, aki jó fejlesztési programot, professzionális módon akar megvalósítani, azaz jót s jól csinál. A Dunakeszi Diák Akadémia ilyen program.” – tette
hozzá a város országgyűlési képviselője.

polgármester. - Sok fiatal család él itt, Dunakeszi egyike annak az 5 járásnak, ahol
pozitív népesedési mutatókkal büszkélkedhetünk, így adott a feladat, hogy a város fiataljait is bevonjuk az alkotómunkába. Azt szeretném, ha nem csak résztvevői, hanem kezdeményezői is lennének a
fejlesztéseknek. Fontos kihasználnunk ezt
az erőforrást – hangsúlyozta Dióssi Csaba.
A Dunakeszi Programiroda hagyományteremtő céllal indítja útjára a Diák
Akadémia első kurzusát, ami 2020. március 4-től május 9-ig fog tartani és a Dunakeszi Önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenes.
A jelentkezés feltételei:
- 17-23 év közötti Dunakeszin bejelentett
és élő fiatal

jelentkezni
a
dunakeszi.hu/
diakakademia oldalon keresztül kitölthető űrlapon lehet
- jelentkezési határidő 2020. február 19.
- a határidő után a szervezők elbeszélgetésre hívják a jelentkezőket, ez alapján választják ki az Akadémia hallgatóit
A képzésben részt vevő fiatalok a tanulás teljesen más formáival ismerkedhetnek
meg, mint amihez az iskolában szoktak.
Változatos témák és szakmák mentén, közösen együtt gondolkozva, kérdezve tanulhatnak. Az Akadémia vendégelőadói olyan
közismert szakemberek lesznek, akik a saját szakterületükön kiváló eredményeket
értek el.
„Széleskörű látásmódot, vitakultúrát kínálunk, hogy a fiatalok meg tudjanak felelni a gyorsan változó világ kihívásainak
és könnyen megtalálják azt a hivatást, amit
szívvel-lélekkel tudnak majd végezni. Várakozásaink szerint az Akadémia diákjai közül többen akár munkalehetőséget
is kaphatnak a városi intézményekben, hiszen feladat van bőven – tette hozzá Dióssi
Csaba.
A városvezetés számára fontos a fiatalok véleménye, valamint a rájuk jellemző
másfajta látásmód és világszemlélet. Velük
együtt, közösen gondolkodva készítik elő
az őket érintő fejlesztéseket, mint például a
szabadidő hasznos eltöltése érdekében tervezett Ifjúsági Házat.
A helyi visszajelzésekből kiderült, hogy a
város felnövekvő generációja tisztában van
azzal, hogy Dunakeszi nagyon jó adottságokkal rendelkező város, a jövő építésében
pedig egyedülálló, hogy a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra.
Minden helyi fiatalt vár a Dunakeszi
Diák Akadémia!
Sziráki Helga
Fotó: Ligeti Edina
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Épül a városi Pszichiátria új épülete

Jó ütemben halad
a Szakorvosi
Rendelőintézet belső
felújítása és bővítése
Az Önkormányzat az elmúlt években felújította a háziorvosi
rendelőket, a lakosság kulturáltabb kiszolgálása érdekében a Széchenyi utcában - az egykori Frédikevill épületének
megvásárlásával és teljes körű átalakításával, felújításával - bővítette a városi egészségügyi ellátó intézmény-hálózatot. A Mentőállomás is új épületben, a Liget utcában kapott
elhelyezést, miközben a Tüdőgondozó átkerült a Szakorvosi
Rendelőintézetbe, melynek belső felújításán és bővítésén a
szakemberek napjainkban is intenzíven dolgoznak. Gőzerővel halad a Pszichiátria építése is.

Magánszemélyek
és társasházi közösségek

díjmentesen
igényelhetnek facsemetét
A környezettudatos Dunakeszi Város Önkormányzatának
célja, hogy a lakossággal közösen összefogva formálja
lakhatóbbá és zöldebbé a települést. Ezen cél elősegítése
érdekében az önkormányzat földlabdás facsemete igénylő
programja a 2020/21-es faültetési idényben is folytatódik – tájékoztatta lapunkat Tóth Eszter, a város főkertésze.

M

int megtudtuk,
aki igényt tart a
díjmentesen biztosított facsemetére az az új nyomtatványt, a
dunakeszi.hu portálról letöltheti, vagy az Önkormányzat
Fő út 25. szám alatt lévő ügyfélszolgálatán kitöltheti.
- Az űrlapok leadása folyamatos, a most leadott igényeket
2020 őszétől, várhatóan novembertől, a lakosokkal egyeztetett időpontban és helyre ültetjük ki, a lakóházuk elé. Az
ingatlanjuk előtti közterületre társasházak, vagy lakóközösségek ugyanúgy igényelhetnek fákat vagy cserjéket, mint
a családi ház tulajdonosai. Az
ültetést az Önkormányzat végzi, amely magában foglalja a talajcserét, a gyökeresedést elősegítő tápanyagot, és az indítómetszést. A lakossági igényeket figyelembe vesszük, de
próbáljuk az egységes utcaképet kialakítani, így esetenként
fajtacserét javaslunk természetesen egyeztetve a lakosokkal.
Az igénylőlapon külön oszlopban jelöltük a vezeték alá ül-
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tethető fajokat. A lakosságtól,
mint eddig is azt kérjük, hetente minimum egyszer öntözze a
kiültetett facsemetét! – mondta
Tóth Eszter okl. tájépítészmérnök, faápoló és favizsgáló szakmérnök.
Dunakeszi főkertésze lapunk
kérésére ismertette a 2020-ban
igényelhető fafajtákat.
- Az idén igényelhető fafajták őshonos és jelentős díszítőértékkel bíró fajtákat egyaránt
tartalmaznak: Mezei juhar, Hegyi Juhar, Oszlopos korai juhar,
Sötétvörös levelű juhar, Gömbjuhar, Magas Kőris, Virágos kőris, Gömb kőris, Díszcseresznye
fajták, Berkenye, Hárs, Galagonya, Oszlopos gyertyán, Díszalma.
2020-ban is, ahogy tavaly
cserjét is igényelhetnek a díszfák mellé. Most illatos, méhek
által kedvelt növényeket válogattam a listába, amely a következő növényeket tartalmazza: Barátcserje, Jezsámen, Fehér som, Törpe som, Viráglonc
– tájékoztatott Tóth Eszter.
(B. Szentmártoni)

- Új rendelők, várók, mosdók
épülnek, megnövekedett alapterületen – ismertette Dióssi
Csaba polgármester, aki elmondta, hogy a hasznos tér növekedését egyrészt a korábbi
galériás rendszer megszüntetésével, befedésével érték el, másrészt pedig a padlástér beépítésével. Az átalakításnak köszönhetően egy új szint jön létre az épületben.
- A beruházás keretében nem
csak szépészeti beavatkozások történnek, hanem a víz-és
elektormos rendszerek is megújulnak, egy napos sebészet kerül bevezetésre, valamint beépítenek egy új liftet is az egyre
növekvő lakossági igények kiszolgálására – tette hozzá Dunakeszi Város polgármestere.
- A nagyobb területnek köszönhetően bővülnek a szolgáltatások is, helyet kap pl. egy
úgynevezett egynapos sebészet
is, amely lehetővé teszi a kisebb
beavatkozásokat is. A nagy volumenű beruházást 2020-ban
átadják, ám – mint azt már

megtapasztalhatták – az átalakítás ideje alatt csökkentett területen folyik a betegek ellátása
– mondta az osztályvezető.
Dióssi Csaba jó hírként közölte, hogy az Szakorvosi Rendelőintézet épülete mellett már
gőzerővel épül a városi Pszichiátria új épülete is.
– A beruházás helyén korábban egy öreg ház állt, melyet
az Önkormányzat megvásárolt és lebontotta, teret nyitva
az új épületnek. A beruházás
átadása után egy modern, szép
épület várja majd a betegeket
– emelte ki az osztályvezető,
aki hozzátette: - A megnövekedett funkciókhoz és betegszámhoz építünk egy parkolót
is, ami a most üzemelő parkoló
mögötti területen kerül kiépítésre, ahol a régi épületet már
lebontottuk. Az új parkoló kap
egy új kijáratot is közvetlenül a
Fő útra, megkönnyítve ezzel is
a közlekedést.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A dunakeszi-váci vonalon áprilistól
közlekedik a KISS motorvonat
A KISS motorvonatokat gyártó Stadler tájékoztatása szerint módosul az első 11 jármű szállítási ütemezése. Márciusban, áprilisban, májusban egy-egy,
júniusban hét emeletes vonat lesz utasforgalmi próbaüzemre kész, a tizenegyedik jármű augusztusban
indulhat el. A Stadler biztosította a vasúttársaságot arról, hogy a további 29 motorvonatot a tervezett ütemben szállítja le.

M

árcius 15-én az első KISS motorvonat az
előírt vizsgálatokat, típusteszteket követően, a szükséges engedélyek birtokában
megkezdi az utasforgalmi próbaüzemet a
Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok vonalon. Áprilistól
már a Budapest-Nyugati–Vác–Szob vasútvonalon is találkozhatunk az új emeletes vonattal, amikor a második
próbaüzemre kész jármű is forgalomba áll. A májustólaugusztusig érkező emeletes vonatok is ezen a két elővárosi vonalon közlekednek majd.
Az eredeti tervek átütemezését előre nem látható körülmények tették szükségessé - jelezte a vasúttársaság-

nak az emeletes motorvonatokat gyártó Stadler. Közlésük szerint a tavaly májusi esőzések az egyik beszállítójuk németországi üzemét oly mértékben sújtották, hogy
a motorvonatok ajtórendszerének gyártását le kellett állítaniuk. A kasseli gyárban a gyártás jelenleg is nehézkesen folyik. Emiatt a szerződés szerinti tizenegyedik járművet csak augusztusban tudja leszállítani a Stadler. Az
ütemezés módosításának másik oka, hogy a gyártó cég
alvállalkozói munkaerőhiánnyal küzdenek, ami lelassította a munkafolyamatokat.
A Stadler tájékoztatása szerint a 40 KISS emeletes motorvonat gyártására vonatkozó keretszerződés második
és harmadik üteme változatlan, további nyolc KISS még
idén év végéig, a fennmaradó 21 emeletes motorvonat pedig 2022 végéig forgalomba áll. A járművek beérkezésével a MÁV-START a teljes Budapest elővárosi forgalomban a kényelmes, korszerű és közkedvelt Desiro, FLIRT
és KISS motorvonatokkal szolgálja majd ki utasait.
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
Fotó: KesziPress

A forgalmi rend változás lesz a HunyadiTábor-Mátyás király utca kereszteződésében
Az Önkormányzat felhívja a közlekedők figyelmét, hogy március 20-tól a Tábor és a Mátyás király utca forgalma elsőbbséget élvez a Hunyadi utcában közlekedőkkel szemben, megszűnik a kanyarodó főútvonal.

A

Hunyadi utcára „Állj! Elsőbbségadás
kötelező”
közúti jelzőtábla kerül kihelyezésre, amely elsőbbséget biztosít a Tábor és Mátyás király utcákban közlekedők számára.
A Tábor és Mátyás király utcákra 30
km/h sebességkorlátozás kerül bevezetésre a Bajtárs és dr. Kemény Fe-

renc utcáktól a Hunyadi utca irányába, valamint ideiglenes fekvőrendőr
kerülhet kihelyezésre.
A helyszínen előjelző tájékoztató
tábla hívja fel a gépjárművezetők figyelmét a március közepétől érvénybe lépő fontos forgalmi rend változásra.
Az Önkormányzat ezúton is kéri a

lakosságot, hogy 2020. március 20tól a fent említett forgalmi rend változásnak megfelelően közlekedjenek
az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
Figyeljünk egymásra, gyalogos és
autós társainkra. Fontos, hogy ne
megszokásból vezessünk! – hangzik
az Önkormányzat jó tanácsa.
Dunakeszi Polgár 7

körzeti képvi
Januári intézkedések

A Rákóczi és a Báthory utca kereszteződésében haladnak át a Széchenyi I. Ált. Isk. tanulói, ill. a környéken élők, akik többsége az idősebb korosztályt képviseli. Roppant veszélyes, nagyforgalmú
kereszteződésről van szó. Az elmúlt közel két évtized során sajnos
halálos kimenetelű baleset is történt. Előjelző táblák, akkusztikus
jelek, a Rákóczi úton 2010-ben a
forgalomcsillapító küszöbbök helyett két fekvőrendőr kialakítása is segíti a közlekedést. 2002 óta
vagyok képviselő s nem volt olyan
év, hogy ne történt volna baleset
vagy karambol. Elsőként a gyalogosok érdekében a Rákóczi-Báthory utca kereszteződésében
gyalogos átkelőhelyek létesítését
kértem, majd az osztályvezető úr
intézkedését a kérelem beterjesztését a 01.30-i Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésre.
- Az év végén több utcában ott

hagyták a törmeléket a kátyúzási
munkálatok végeztével. Sajnálatos
tény, hogy a törmelék elszállítására
csak az év első hetében került sor
- Újból az osztályhoz fordultam
a Kossuth L. utcai kátyúk megszüntetése érdekében. A Közút továbbra sem tartotta be ígéretét a helyreállítást illetően. Előzőleg 12.15-e
volt a határidő.
- A Zápolya és a Hunyadi utca
párosoldal járdaépítésének befejezésére, a városvezetőnktől még
az ősz folyamán kaptam ígéretet.
Az előzőkre hívtam fel a figyelmét
írásban az osztálynak
- A Zápolya utca 10. előtti járdaépítése egy következő felújítási
terv része. Az évvégi ígéretére emlékeztettem az illetékest és kértem
intézkedését
- A Közüzemi, de a Városüzemeltetés felé is jeleztem a Hunyadi és Tábor út sarkon kidőlt KRESZ
tábla helyreállítását, mely a kijelölt gyalogos átkelőhelyre hívja
fel a figyelmet. Ugyanez a probléma a Kossuth köz előtti KRESZ tábla esetében is. Szintén a helyreállítást kértem a Tábor és Klapka utca
sarkán kidőlt utca névtábla oszlopának

- A Tábor u. 21. előtti fedlap ígért
helyreállítása elmaradt a Csatornázási Üzem részéről, ezért a Városüzemeltetési Osztály illetékeséhez
fordultam ismét
- A Báthory utca 1. előtti tűzcsap
körül megsüllyedt az aszfalt, ezért
az úthiba helyreállítását jeleztem.
A DMRV vizsgálata igazolta a hibát, melyet követően a helyreállítást megrendelték
- Ismét érdeklődést nyújtottam
be a Rákóczi és Báthory utca találkozása előtt eltulajdonított Tgk.val Megállni Tilos és más kiegészítő táblák kihelyezésével kapcsolatban. Kérésem január végén teljesült
- A Bocskai utca 2/A előtti megállóba a Volánbusz járatainak újbóli megállása érdekében emlékeztettem az osztály ügyintézőjét decemberi ígéretére. A menetrend felülvizsgálata lezajlott és
közös bejárást tartottak a Volánbusz illetékesével. Ezt követően
írásban jelezték az igényt a járat
visszaállítására. A hó közepi beadványban a Volán válaszával kapcsolatban érdeklődtem. A Volán
ügyfélszolgálat, majd Szolgálat
szervezőjéhez címeztem megke-

resésemet, tájékoztatást kértem
a járatok visszaállításának várható időpontjáról. Választ nem kaptam, ezért ismét az illetékeshez
küldtem érdeklődésemet
- Városunkban januárban kevés
fát ültetett a vállalkozó, melyért az
időjárás okolható. A főkertész as�szony érdeklődésemre tájékoztatott, hogy várhatóan 02.09-én
kapjuk meg az összes fát
- Csapadékvíz elvezetés probléma megoldása érdekében emlékeztettem az illetékest, ne felejtse az ígért helyszíni bejárásokat az
Óvoda közben
- Szintén az Óvoda közben kialakult közlekedési anomália megszüntetése érdekében újra a közlekedés tervezővel folytatott tárgyalás eredményéről érdeklődtem
- Január végén a Hunyadi-Tábor
és a Klapka-Tábor sarkon kidőlt
oszlopok helyreállítására emlékeztettem a Közüzemi illetékesét
Közvilágítási hibák : - Hárs köz –
Klapka utca, Zalán és Alkotmány
közötti részen a 3. oszlop.
Tisztelettel:
Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

Kedves Választókerületiek és Dunakesziek!

A január is tartalmasan telt a körzetünkben, kicserélték a szalagkorlátot a Fótliget felőli M2 felüljárónál. Egy figyelmetlen lakó társunk kidöntötte az Alagimajori
útnál, a 90°-os kanyarban, a temető bekötő útjának a sorompóját. Sajnos ezt kihasználva volt
olyan ismeretlen, sajnos szintén
lakótársunk, aki ott szemetet helyezett el. A sorompó szerencsére már ismét zárva van.
Elkezdődött a tavaszi fásítási
igényfelmérés, kérem a részem-
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re, vagy a városi főkertész Tóth
Eszter részére juttassák el az igényeket. Az új bölcsödéhez vezető új bekötő úton elkészült
a közvilágítás. Kicsit más, mert
LED technikájú, nagyságrendekkel kevesebbet fogyaszt és a fénye homogénebb. Ugyanitt a lakópark szélén tavasszal elkezdik
kialakítani az új parkolókat, ezzel is enyhítve a parkolási problémákat. Sajnos a napokban valaki megpróbálta megrongálni a
szerelőnyílását, és az egyiket eltávolította. Egy kíváncsi kisgyermek bármikor belenyúlhatott
volna. De egy figyelmes lakótársunk ezt jelezte a közösségünknek, és még ő maga vissza tudta zárni. Köszönet érte, és annak
a másik lakótársunknak is, aki a

lakóparkot járó közműszolgáltató embereit találta gyanúsnak.
Ha figyelünk egymásra és segítünk önzetlenül, az nem csak nekünk, hanem a közösségünknek
is a hasznára válik.
Egy másik figyelmes lakótársunk is felhívta a figyelmemet
arra, hogy Fóti úti, az M2-en keresztül menő felüljáró korlátja
hiányos és baleset veszélyes. Ez
már nem Dunakeszi területe, de
jeleztem a város műszaki osztályának, akik továbbították a Strabag Kft.-nek, akik azóta kijavították a hibát. De a felüljáró még
nincsen átadva, ezért óvatosan
közlekedjünk rajta.
A körzetünkben lesz a városi
Futakeszi rendezvény március
22-én, várunk mindenkit nagyon

sok szeretettel, illetve április 18án a városi köztisztasági nap,
ahol idén már három csoportba
szeretnék a körzetünkben szemetet szedni. Még egy fontos
esemény, hogy Szeptemberben
megnyílik az Alagi új óvoda is, ez
nagy segítség lesz a körzeti kisgyerekes szülőknek is.
Továbbra is bármilyen kérésben, kérdésben keressenek nyugodtan a +36-20-429-1033-as
telefonszámon, a dunakeszi.
petho@gmail.com e-mail címen,
vagy a körzetünkkel foglalkozó
Facebook oldalamon „Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra”
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE

Tisztelt Lakótelep Szívében
élő polgárok! Megtárgyalásra
és ütemezésre előkészítettem
egy fejlesztési tervet a körzetünkre vonatkozóan, mely természetesen épít a választási
ígéreteimre is, s persze nem
egy zárt lehetőség csomag,

de jó alap lehet az elkövetkező évekre.
Krajcár utca: járda szakaszok felújítása, hátsó oldali terület rendezése
Tallér utca: közlekedési rend
alakítása suli felől, park rendezés, parkolók megújítása, belső járdarész felújítása
Iskola utca: csatornaszag
megszüntetése, Művészetek
háza projekt, parkolók megújítása, javítása, bővítése
Fillér utca: járda felújítás
utolsó szakasz, a kis köz burkolása.
Barátság út: 35-45. szervizút felújítás, parkolók kialakítása, 35.-45. előtti park elnevezése, parkosítása, esetleg
egy köztéri szobor elhelyezése, 9.-25. Új kutyafuttató, Kőrösi park befejezése, 13.-25.
Duna felőli oldali park rend-

betétele, parkolók megújítása
Garas utca: útfelújítás, járdaszigetekből parkoló kialakítása, csíkok felfestése, hátsó
szerviz út burkolása, rendezése
Fő út 60-110: útszakasz felújítása, rendezett parkolóhelyek kialakítása
Nap utca: átjárók, kimaradt
járdák felújítása, az óvoda és a
házak közti rész sövényes zárása, és egy rövid kerítés.
Szeretném, ha megvalósulna a Casalgrande tér megújítása is, s a körzeti intézmények
fejlesztése! Remélem sikerül
ezek folyamatos megvalósítását elérnem, s természetesen
az időközben felmerülő igényekre is reagálni fogok!
Egy új lehetőség a kapcsolattartásra, a képviselői oldalam is a Facebookon, és 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 0670-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt, levélben a
Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!


Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

Tisztelt 9. sz. választókerületi Lakosok!
Az elmúlt időszakban helyszíni
egyeztetés keretében találkoztam
Cseke Gáborral, az OTP Bank Nyrt.
Kártyaelfogadási osztályának szakemberével. Abban maradtunk, hogy
az új orvosi rendelőhöz lehet érdemes ATM ki-és befizető automata szigetet telepíteni. Következő lépésként
megvizsgálják a környék kártyabirtokosainak számát, a várható pénzforgás ütemét.
Bízom benne, hogy pozitívan zárul
az elbírálás, és hamarosan jó hírekkel
szolgálhatok Önöknek ez ügyben.
Az Önkormányzat ígérete szerint
folyamatban vannak a Tóváros és Toldi Dombliget lakóparkok csapadékvíz elvezetésének fejlesztései. Jelenleg egyeztetéseket folytatunk a tervezőkkel, kivitelezőkkel a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével
kapcsolatban. A beruházás az idei évben indul.
A Széchenyi utcában az egyik újonnan ültetett fa mellől eltűntek a karók. Szóltam Tóth Eszter főkertész

asszonynak, aki megköszönve az értesítést, jelezte, hogy amint le tudják
verni a karókat az átfagyott talajba,
azonnal pótolni fogják.
Továbbra is biztatom Önöket a Dunakeszi App telefonos alkalmazás
használatára, amely megkönnyíti a
lakosok mindennapjait. Sok számos
előnye mellett a lakossági bejelentés
és a helyi buszok nyomonkövetési
funkciója is elérhető az applikáción
keresztül.
Márciusban indul a Dunakeszi
Diák Akadémia ingyenes képzése,
tehetséggondozó programja, előadásai, amely a 17-23 év közötti generációt célozza meg. Dióhéjban:
pályaorientációs tanácsadás, szakelőadások és vendég előadók várják
a fiatalokat az őket érdeklő és érintő
témakörökben. Arra buzdítom a körzeti tinédzsereket és/vagy szüleiket,
hogy tekintsék meg a részleteket a
www.dunakeszi.hu/diakakademia
oldalon és adják le jelentkezésüket
február 19-ig!

Kérem, kérdéseiket ne tartsák magukban, keressenek bizalommal az
alábbi elérhetőségeim bármelyikén:
E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Sipos Dávid
alpolgármester
a 9. számú körzet
önkormányzati képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
Lakossági igényeknek megfelelően a
napokban kerülnek ki a Rákóczi útra
a sebességkorlátozó (40 km/h) táblák. Többen jelezték felém, hogy indokoltnak tartanák a 30km/h-ás jelzőtáblát, azonban az illetékesek
megvizsgálták a területet és tekintve,
hogy gyűjtőútról van szó, így a Pénzügyi-és Jogi Bizottság a 40 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése
mellett döntött. Ezúton is tisztelettel kérem az arra közlekedőket, hogy
legyünk tekintettel és figyelemmel
egymásra, autós-és gyalogos társainkra. Célunk a lakosság igényeinek
kielégítése, azonban ehhez Önök is
kellenek. Fontosnak tartom, hogy az
élhető és biztonságos városhoz mi is
hozzájáruljunk. A kulturált közlekedés a lokálpatriotizmus része.

Az elmúlt hónapokban több lakótársam is megkeresett fásítási kérelemmel, amelyet természetesen továbbítottam a Városüzemeltetési
Osztály felé. Tóth Eszter főkertész as�szonnyal egyeztetve, a tavasszal elültetendő fák, cserjék már beszerzésre
kerültek. Akik igényeltek a lakóterületük előtti közterületre zöldet, várhatóan a tavaszi hónapokban fogják
elültetni a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai. Az ingyenes
faigénylés folyamatos, akik a tavaszi
faültetési időszakról lemaradtak, az
ő kérelmeik ősszel kerülnek feldolgozásra.
Tegyünk együtt egy zöldebb Dunakesziért, egy tisztább és rendezettebb lakókörnyezetért!
A fásítás iránti kérelem, forma-

Tisztelt Dunakesziek!
Kedves Lakótársak!

2020. január 30-án sikeresen
lezajlott első képviselői fogadóórám a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában. Az első
nagy probléma, amely itt szóba került, az az iskola környezetében kialakult közlekedési
anomáliára vonatkozott. Reggel 7 és 8 óra között, valamint
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délután 14 és 16 óra között
teljes a káosz az iskola főbejárata előtt. A tarthatatlan helyzet megoldása érdekében egy
új forgalmi rend kialakítására
van szükség, melynek kialakításáról egyeztető tárgyalásokat kezdeményezek az iskola
és az önkormányzat vezetőivel valamint közlekedési szakértő részvételével a tervezéshez szükséges forgalomszámlálás elvégzése után. Bízom
abban, hogy a következő tanév már nyugodtabb körülmények között tud megkezdődni.
Információt kaptam arról
is, hogy a Móricz Zsigmond
utca elején és a Móricz Zsigmond utca – Radnóti Miklós
utca sarkán a csapadékvíz elvezetéssel és a parkolással
komoly gondok vannak, melyekről már tájékoztattam az
illetékes alpolgármestert. A

nyomtatvány letölthető városunk hivatalos honlapjáról, a www.dunakeszi.hu oldalról.

parkolási helyzetnek is jelentősen javulnia kell majd az új
forgalmi rend bevezetésével
s természetesen figyelemmel
fogom kísérni, hogy milyen
megoldása lesz a fenti problémáknak.
Kérdés érkezett még arról,
hogy miért nincs Dunakeszin
falugazda ügyfélfogadás, pedig igény lenne rá; régebben
volt ilyen szolgáltatás a városban, s talán van lehetőség újraindítására. Ez az igény annál is inkább jogosnak tűnik,
hiszen az új piacon várhatóan jelentős számú őstermelő
jelenik meg és adja el áruját,
terményeit. Bizonyosan nagy
segítséget jelentene nekik, ha
közvetlenül Dunakeszin kaphatnának tanácsot, esetleg támogatást az Agrárgazdasági
Kamarától, s netán pályázati
lehetőségekkel is megismerkedhetnének úgy, hogy nem
kellene másik városba utazniuk ezért.
Közvetlen
környezetünk
rendbe tétele, szépítése mindannyiunk közös célja, melyben az Önkormányzat segítséget tud nyújtani, gondolok

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán alpolgármester
a 10. számú körzet
önkormányzati képviselője

itt kisebb-nagyobb parkok kialakítására, melyekkel együtt,
praktikusan néhány új parkolóhely is kiépítésre kerülhet.
Kérem, jelezzék felém elképzeléseiket, igényeiket.
Fontosnak tartom, hogy ismételten felhívjam szíves figyelmüket arra, hogy a Tábor
utca - Hunyadi utca kereszteződésében március 20.-ától
megváltozik a forgalmi rend,
ne vezessünk megszokásból!
Alapvető változás lesz, miszerint a Tábor utca és folytatása a Mátyás király utca lesz
a felsőbbrendű út, melyeket a
Hunyadi utcán mindkét irányban elhelyezett STOP táblákkal fognak védeni.
A kereszteződés előtt a Tábor utcán és a Mátyás király
utcán 30 km/h-s sebességkorlátozás lesz bevezetve és forgalomlassító küszöböket, fekvőrendőröket helyeznek el.
Balesetmentes közlekedést
kívánok!
Bilinszky Ferenc
az 5. számú körzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
A tél előre haladtával sokasodnak az úthibák. Januárban a
Kiss Ernő utcában kellett kátyúzást végezni, és új kátyúk keletkeztek a Munkás és a Kisfaludy
utcában is. Utóbbiak még kijavításra várnak. Kérem, aki úthibát tapasztal, az jelezze felém,
ne hatalmasodjon el a probléma, megteszem az ügyben a
hivatalos bejelentést.
Az elmúlt hetekben elkezdődött a Malomárok játszótér
területének a kialakítása. Első
ütemben tereprendezéssel tették alkalmassá a területet, majd
bekerítésre került a játszótérnek szánt terület. A játszóeszközöket áprilisra ígérte a gyár-

tó, így a jó idő beálltával már
használatba veheti a játszóteret
az új városnegyed gyerekközönsége. A játszótér mellé közösségi parkot is álmodtak a lakóparkban élők, amelyet lépésről-lépésre ki fogunk alakítani a
jövőben. A szép környezet hatását ugyanakkor még mindig
nehezítik az építkezések zavaró
hatásai, amelyekkel napi szinten kell megküzdeni.
A katonadombi játszótéren
is folytatódnak a fejlesztések:
megrendelésre került két trambulin játszóeszköz, valamint
pályázati forrásból egy épített,
baba-mama szobával ellátott
mosdóépületet is építeni fogunk. Ez a vizesblokk-épület a
strandot is ki fogja majd szolgálni, felváltva az eddig használt mobil wc-ket.
Lakossági megkeresésre három kutyapiszok-gyűjtő edényt
és egy szemetes kihelyezését
kértem az Aulich utcába. Sajnálatos tény, hogy a korábban

Tisztelt Lakótársaim!
Beruházás
SZTK felújítása
Jó ütemben zajlik az SZTK bővítési és felújítási programja. A
pszichiátriai épület hamarosan
eléri a szerkezeti készültséget,
ami után következnek a belső falak kialakításai. Az építkezés során folyamatosan változik a parkoló területek kijelölése. Az ezzel
járó kellemetlenségeket a beruházó igyekszik minimalizálni. Az
oda érkezőktől türelmet és megértést kérünk.
Ezen túlmenően most zajlanak az
elkövetkező időszak beruházási
terveinek egyeztetései, amelyről
természetesen folyamatosan tájékoztatom majd Önöket.
A város költségvetésének összeállítása jelenleg is folyik. Várha-

tóan e hónap végén fogadja el a
képviselő-testület.

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. A korábban jelzett igények
alapján körzetünkben is folyamatban vannak faültetések, szintén a főkertész asszony útmutatásai alapján. Apró lépésként
a VOKE József Attila Művelődési Központ oldalfalánál lévő Jó-

kihelyezett eszközeink néhány
helyen eltűntek, erre lehettünk
figyelmesek az év elején a kutyás strandon és a Folyam utcában is. Ismét be kellett jelenteni egy megsüllyedt, de a szolgáltató által meg nem javított,
viszont egyre veszélyesebb aknát a Pihenő sétányon és egy
másikat a Liget utcában.
Szintén bejelentettem az illetékes osztályon egy oszlopot,
amelynek autó tolatott neki a
Csobogó közben, a Liget utcai rendelő parkolójában pedig
egy terelőoszlop járt ugyanígy.
Áramszünet miatt a Leiningen
és a Pöltenberg utcák ügyében
kellett eljárnom. A hónap folyamán - lakossági kérésre - a Diófa és a Kiserdő utcákban kértem
avargyűjtést a Közüzemi Kft-től.
Az enyhébb időjárás januárban lehetővé tette a városi faültetési program folytatását.
Körzetünkben az Alsógödi utcában, a Pihenő sétányon és az
Aradi vértanúk terén voltak ül-

tetések. A tavalyi faigények kielégítése folyamatos, február
elején újabb facsemeték érkeztek a faiskolából.
A hegyekben végbement korai hóolvadás árhullámot indított el a Dunán, ennek köszönhetően a városi strandot néhány napra le kellett zárni. A
vízállás miatt a konténeréttermeket is el kellett szállítani.
Jól halad a nyíltvízi edzőközpont építése a Duna soron. Az
épület már szerkezetkész, jelenleg a tető lécezése, fedése zajlik.
A kivitelező júniusra ígéri a munka befejezését, így ha nem lesz
csúszás, esély van arra, hogy a
nyári napközis tábort más ismét
a Duna-partján szervezzük meg
az iskolásoknak.
Észrevételeit,
javaslatait
várom
a
csoma.attila.
kepviselo@gmail.com e-mail
címen.
Csoma Attila
az 1. számú körzet
önkormányzati képviselője

zsef Attila szobor környezete kerül megújításra, mihelyt az időjárás megengedi.

Köszöntések
Nagy örömömre ismét köszönthettem körzetünk két lakóját. Az
egyik lakónk, Etel néni a 90. születésnapját ünnepelte. A másik lakónk Doma nemrégen született.
Isten éltesse őket.

Kátyúzás
A kátyúzási keretszerződés megkötése megtörtént, így az útjavítások folyamatosan, ütemezetten kerülnek javításra. 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.

Tájékoztatom Önöket, hogy következő fogadó órám időpontja 2020. február 27. 18.00 óra,
helyszíne a Radnóti Miklós Gimnázium.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
j o s z a b o 61@ g m a i l . c o m
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Továbbra is elmondhatom,
hogy folyamatosan, egyre több
lakossági megkeresés érkezik hozzám, immár a 2-es számú választókerületen kívülről is.
Természetesen ezekben is megpróbálok az engem megkereső
lakosok segítségére lenni.
Lakossági megkeresést kaptam a település egy családi házas környékéről, ahol kifejezetten nem fűtési céllal valamilyen
hulladék kerti elégetésére került sor egy építkezésen. A sűrű
füst gyakorlatilag megrekedt a
környéken, közel elviselhetetlen helyzetet teremtve. A bejelentés után, de még a közterület-felügyelet riasztását megelőzően személyesen mentem
a helyszínre, ahol meggyőződtem arról, hogy a bejelentés valós és felvételeket is készítettem
erről, bár ehhez a szomszéd utcában, hátulról kellett közelíte-

nem az érintett telek felé. Ezt
követően riasztottam a közterület-felügyeletet, akik – ezúton
is köszönöm nekik – a szemem
láttára, gyorsan és hatékonyan
intézkedtek, sőt, másnap újra a
helyszín felé kanyarodtak és telefonon külön jelezték nekem,
hogy az égetést nem kezdték
újra a telken.
Korábbi beszámolómban írtam róla, többen jelezték, hogy a
Szent István parkban a dohánybolt melletti területet és a kutyafuttatót is rendszeresen közterületi nyilvános kocsmaként, a
piac épülete mögötti részt pedig
ugyancsak nyilvános mellékhelyiségként használják néhányan.
E helyzetben ugyancsak személyesen tapasztaltam a közterület-felügyelet ellenőrzését, akik
így az én személyes ellenőrzéseimet is támogatva segítenek a
probléma felszámolásában. Egy-

idejűleg újabb jelzéseket kaptam
erre vonatkozóan, melyben a lakosok újabb problémás helyszíneket mutatnak meg számomra. Remélem, hogy a folyamatos
ellenőrzések eredményeként lassan sikerül érdemi előrelépést elérni ebben a sokak számára zavaró helyzetben.
Ugyancsak másik választókerületből kerestek meg egy parkolási problémával összefüggésben, mely a kialakított kerékpársáv miatt teszi lehetetlenné
az adott ingatlanon élő lakosok
parkolását. A helyszínen, néztem meg a körülményeket, ahol
az engem megkereső lakos tájékoztatott arról, hogy milyen lépésekben alakult ki a jelenlegi
helyzet, mely meglátásom szerint valóban életszerűtlen. Mivel
a szemlére csupán a jelen beszámolóm beküldési határidejét megelőző pénteken került

sor, itt még csak a beszámoló
leadását követően fogom tudni
az érdemi lépéseket megtenni
az ügyben.
Elérhetőségeimen továbbra is várom megkereséseiket.
Közvetlen telefonszámom: 0670-379-92-11, 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.
Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet
önkormányzati képviselője

Visszatérő áramszünetek okoztak bosszúságot a körzet jelentős részében

Az elmúlt hetekben – január végén és február első felében – egyre-másra jeleztek rövidebb, 1-2
perces időtartamú áramkimaradásokat a körzet alsói részén. Volt
olyan nap, ahol szinte mind a 33
alsói utcából jelezték a lakosok az
áramszolgáltatás ingadozását. Túl
azon, hogy érthető kellemetlenséget okozhat e jelenség akár a
mindennapi háztartási tevékenységek, akár az otthonról folytatott munkavégzés esetén, a folytonos áramkimaradás és -visszakapcsolás nyilvánvalóan nem tesz
jót a különféle elektronikai berendezések működésének sem.
Az áramszolgáltatást biztosító
ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz – számos érintett ingatlantulajdonos mellett –
magam is több alkalommal fordultam panaszos levéllel, amelyre meglehetősen általános válaszlevélben kaptunk „magyarázatot”
az áramszünetek lehetséges okaira a társaság nagyfogyasztói és
egyedi műszaki ügyfélkezelésért
felelős munkatársától... A tapasztalatok és jónéhány villanyszere-
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lő véleménye alapján kapacitásbővítés volna szükséges az egyre gyakoribb áramkimaradások
megszüntetésére. A városvezetéssel közösen igyekszünk a szolgáltatóval érdemi — láthatjuk/
láttuk, hogy az ügyintézői szinten folytatott sablonválaszok tartalma nem mondható annak...
— egyeztetést folytatni és érdemi tájékoztatást kérni, hogy megtudjuk, voltaképpen mi okozza a
fogyasztók által gyakorta tapasztalt áramszüneteket.
Ugyancsak az Alsót „sújtó”
áramszünetek okozták február elején két alkalommal is, hogy nem
működött a Pálya út és a Muskátli utca sarkán lévő közlekedési lámpa. Első ízben – az egyik szélviharos napon – bejelentésem után néhány órán belül a helyszínre mentek a szerelők és elhárították az
elmondásuk szerint kontakthibából eredő hibát, míg a második
esetben (szombat esti bejelentést
követően) vasárnap reggel orvosolták a problémát, amelyet feltehetően áramszünet okozott: amikor az áram „visszajött”, akkora
impulzussal tette, hogy levert két
kis megszakítót. Ezen közlekedési lámpával kapcsolatban kérem,

hogy aki (az elsők között) észleli, jelentse be a meghibásodást az
illetékes cégnél az alábbi telefonszámon és/vagy e-mailen:
Swarco Traffic Hungaria Kft.,
+36 1 883 0950, forgtech.szerviz@
swarco.com. Köszönöm! Közlekedjünk mindig figyelmesen, legyünk elővigyázatosak!
Alagon javában zajlik a nagyállomás felújítása. Nem csak körzetünkből, hanem városunk számos
pontjáról rengetegen használják
ezt az állomást, ahol a jövőben –
a beruházás elkészültével – a járási hivatal is helyet fog kapni. Az
állomás rekonstrukciója hosszú
évek óta váratott magára, örömteli, hogy hamarosan birtokba vehetjük a megújult állomást.
Rendszeres bosszúságot okoz
a Tőzegtavon élőknek, hogy
valaki(k) módszeresen zacskóba
téve helyezi(k) el a területet övező zöld növényzetben a felgyűlt
háztartási hulladékát. E rendkívül
bosszantó és környezetszennyező cselekmények visszaszorulását is várjuk azáltal, hogy a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület titkára, Gálhidi Zoltán kérésére
kezdeményeztem, hogy a Csuka
utcai klubházban a Közüzemi Kft.

által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákok megvásárolhatók legyenek.
Szintén a tőzegtaviakat érintő információ: január második felében a „Dunakeszi 7-es körzete
(Alagon, Alsón, Majorságban és a
Tőzegtavaknál élők)” elnevezésű
zárt Facebook-csoportomban jelezték felém, hogy a Harcsa és a
Ponty utcában több helyen is (kb.
8 oszlopon) megszűnt a közvilágítás. Bejelentésemre a közvilágítás
karbantartásáért felelős Eurowill
Kft. szerelői másnap elhárították a
hibát; ezúton is köszönet e gyors
intézkedésért. Egész Dunakeszin
az Eurowill Kft. felel a közvilágítás
karbantartásáért, feléjük bejelentést a kozvilagitas@kozvilagitas.
hu címen lehet tenni.
Dunakeszi 7. számú – az alagi
és az alsói városrészt, az alagi majorságot és a tőzegtavi területet
is 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

Színvonalas előadás
a Szent Koronáról

S

kripeczky István, a baráti kör elnöke Csoma Attilát, a művelődési központ igazgatóját, valamint
a szép számmal összegyűlt közönséget köszöntötte. Ezt követően László Andrea énekművész a
„Régi magyar áldás” című, majd
„A haza nem eladó” című CD-jéről egy dalt adott elő. Guttmann
Vilmos Sziklai Szeréna „Magyar
Hiszekegy” című költeményét
mondta el mély átéléssel.
A Szent Koronáról szóló vetítettképes előadását Cser Lajos
mérnök-tanár azzal a történettel kezdte, melynek összefoglaló

Trianon közelgő 100. évfordulója kapcsán a Dunakeszi
Civilek Baráti Köre a VOKE József Attila Művelődési Központtal közösen a hazaszeretet és az együvé tartozás
gondolatától vezérelve január 23-án előadást rendezett a művelődési központban „Szent Korona egy mérnök szemével” címmel.
címe: „Visszakaptuk”. A korabeli krónikákból megismerhetjük,
hogy rendkívül szövevényes, kalandos utat járt be évszázadokon
át nemzeti jelképünk. Kiemeljük az előadásból azt a történetet, melyből megtudhattuk, hogy
Hunyadi Mátyást prágai rabságából 1458-ban, 60 000 koronáért kiváltották. Mint magyar uralkodónak, elsőrendű feladata volt, hogy
a koronát visszaszerezze. Kiderült,
hogy Bécsben, a Habsburgoknál
volt a korona. Hosszas alkudozás
után végül 80 000 koronáért vis�szaadták a jelvényekkel együtt, így
1464 nagycsütörtökjén Mátyást

Szent István ruhájában, István
trónszékében királlyá koronázta
az esztergomi érsek a fehéregyházi
boldogasszony templomban.
1945-ben az előrenyomuló
szovjet hadsereg elől Szálasi Ferenc kormányával együtt Ausztriába menekült és magukkal vitték a koronát és a jelvényeket. Az
amerikai hadsereg fogságába estek és az előkerült nemzeti ereklyét ezt követően több évtizeden
át az Amerikai Egyesült Államokban őrizték. Erős nemzetközi nyomás hatására, és a külhonban élő
magyarság többségének kívánságára, 1978. január 5-én hoz-

ták haza a jelvényekkel, palásttal együtt és a Nemzeti Múzeumban helyezték el. Végleges helyére
2000-ben az Országházba került.
Az előadás további részében részletesen bemutatta az előadó a korona felépítését, díszítéseit, kitérve
azok elkészítési módjára.
Megtudtuk Skripeczky Istvántól, hogy várhatóan márciusban,
a baráti kör szervezésében „Körtemplomok a Kárpát-medencében
címmel a Szent Imre Templomban
tart előadást Cser Lajos.
Katona M. István
A szerző felvétele

Látogatási
Térfigyelő kamerákkal az illegális tilalom
a váci
hulladéklerakás ellen
kórházban
Újabb térfigyelő kamerák kihelyezését rendelte el
Dióssi Csaba polgármester a Trianon tér, Barátság
útja 1-3; 5-7; 9-11; Pihenő utca 76., valamint a Kossuth
Lajos-Toldi utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtőkhöz.

T

ekintve, hogy az utóbbi
időben nagymértékben
megnőtt a szelektív szigetek, vagy kukatároló helyek nem
megfelelő használata, az Önkormányzat újabb kamerák telepítését tartotta indokoltnak a fent
említett helyszínekre.
A lakosság nyugalmát szem
előtt tartva fontos megjegyezni,
hogy városszerte közterületi térfigyelő rendszer működik, amely
összesen 126 db kamerából áll,
amelyekből több rendszám felismerő funkcióval (LPR) is rendelkezik. A felügyelet munkájához nagy segítséget jelentenek
az állampolgári bejelentések is,
melyek esetében a pontos adatok, esetenként a felvételek elengedhetetlenek. A felügyelők
rendszeresen ellenőrzik a város
azon helyszíneit, ahol visszatérő
a hulladékelhelyezési probléma,
de ennek teljes körű megoldásá-

ban a kamerák nagy segítséget
nyújthatnak. A térfigyelő-kamerarendszer mostani fejlesztése során azokra a helyszínekre kerülnek kamerák, amelyek
leggyakrabban szerepelnek a lakossági bejelentésekben. A felügyelet által üzemeltetett térfigyelő központban a szolgálatot
teljesítő közterület-felügyelők folyamatosan figyelemmel kísérik
ezeket a helyszíneket.
A kamerák segítségével folyamatosan nyomon követhetőek és ellenőrizhetők a szelektív hulladéklerakó helyek, illetve a szabadon álló kommunális edényzetek környéke. A
Közterület-felügyelet tájékoztatása szerint feljelentést tesznek azok ellen a személyek ellen, akik szabálysértést követnek
el a hulladéklerakók területén,
azaz nem megfelelő hulladékot
hordanak a területre, nem a sa-

ját edényzetükbe hordják a hulladékot, vagy a szelektív hulladékgyűjtőket nem funkciójuknak megfelelően használják.
A városvezetés bízik abban,
hogy a már üzembe helyezett
kamerákkal, valamint a lakosok
empátiájával és odafigyelésével
közösen tehetünk egy tisztább és
zöldebb Dunakesziért.
Állítsuk meg együtt az illegális hulladéklerakást!
Kérjük, segítse Ön is a Dunakeszi Közterület-felügyelet munkáját, és amennyiben városunk
bármely pontján illegális hulladéklerakást észlel, úgy megfelelő információval vagy fényképes
dokumentációval jelezze a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán +36 27 542 800, vagy a Dunakeszi App mobil applikáción
keresztül.
Szabó Eszter

Az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt, 2020. február
4-től a váci Jávorszky Ödön
Kórház minden osztályára
kiterjedő látogatási tilalom
van érvényben - közleményben jelentette be dr. Urbán
Edina főigazgató-főorvos.

"A látogatók által hozott csomagokat a kórház felső portáján feladatot teljesítő őrzőszolgálat munkatársai átveszik és
eljuttatják a betegekhez. A tilalom visszavonásig érvényes.
Köszönjük szíves együttműködésüket!" - írja a február 3-án kiadott közleményben dr. Urbán Edina, a váci
Jávorszky Ödön Kórház főigazgató főorvosa.
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Nyíri Márton: közösen formáljuk
szebbé, élhetőbbé környezetünket

A környezetüket
szerető és
féltő dunakeszi
polgárok egy
csoportja

Végrehajtott és előttünk álló feladatok a „Zöld Dunakeszi Program” keretében Nyíri Mártonnal, az Önkormányzat környezetvédelemért felelős, társadalmi megbízatású alpolgármesterével
beszélgettünk az aktuális feladatokról.
- Ha esik?
- Ha esik, ha fúj! Nem ijedünk meg a kihívásoktól.

Nyíri Márton
közel egy
évtizede szervezi
a környezetvédelmi akciókat

- Áprilisban újra Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Nap. Jubilálnak?
- Még nem, majd csak jövőre. Akkor lesz ugyanis tíz éves a város legnagyobb szabású, önkéntes szemétszedő,
környezettakarító akciója. Amikor kezdtük, nem gondoltam, hogy eljön az az idő,
amikor annyian jelentkeznek, hogy évente akár két ennyire hatékony akciót is meg
lehessen tartani. Tavaly ősszel 312-en voltak, és évről-évre látjuk, hogy a jelentkezői számok egyre emelkednek. És most
jelentkezett az igény, hogy bővítsük a
Köztisztasági Napok számát, amit tavas�szal örömmel meg is teszünk.
- Egészen pontosan mikor lesz az akció?
- 2020. április 18-án, 10 órától, várhatóan 8-10 helyszínen.
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- Hogyan lehet jelentkezni?
- Most is, mint az eddigi években előzetes jelentkezést, regisztrációt kérünk.
Erre az eszközbeszerzés miatt van szükség. Ezért kérünk mindenkit, aki szívesen tenne városunk, Dunakeszi tisztábbá,
zöldebbé tétele érdekében, jelentkezzen a
rendezettvarosert@freemail.hu e-mail címen, vagy a 06-20-923-5149-es telefonszámon. Bejelentkezés után az önkéntesek kapnak egy e-mailt, majd később
részletes tájékoztatást a helyszínekről és
feladatokról.
- Ezen kívül milyen tervek vannak még
a közeljövőben?
- Új, minden igényt kielégítő kutyafuttatót tervezünk a lakótelepen, de erről
Seltenreich József képviselő úr bővebben
beszámol. Szintén a közeljövőben tervezzük Környezetvédelmi Kerekasztal ös�szehívását, amelynek keretében egyeztetünk olyan személyekkel és szervezetekkel, akik, és amelyek eddig is tettek városunk környezeti értékeinek megóvásáért,
illetve számítunk rájuk a jövőben is. Az
előttünk álló ciklusban egy még szervezettebb, összehangoltabb környezetvédelmi tevékenységet szeretnénk közösen végezni, ezzel kapcsolatban az egyeztetések
folynak. Az a célunk, hogy minden részterület képviseltesse magát: természet-

védők, kutyások, állatvédők, ténylegesen
működő, a témában érdekelt civil szervezetek. Célunk, hogy a város által meghirdetett „Zöld Dunakeszi Programba” minél több értékes szereplő be tudjon kapcsolódni, illetve valós igények szerint,
valós problémák mentén alakítsuk tevékenységünket.
- Hamarosan beköszönt a kellemes tavaszi időjárás. Újra elindul a „Tiszta udvar, rendes ház” program?
- Bizony. Már többen is érdeklődtek
iránta. Márciusban újra indul a „Tiszta
udvar, rendes ház” programunk is, úgyhogy figyeljék a városi kommunikációs felületeket, hamarosan újra közzétes�szük a nevezés feltételeit. Szintén a tavasz
első hónapjában írjuk ki először a „Zöldülő Dunakeszi” fotópályázatot: Dunakeszin sok tehetséges amatőr és profi fotós él, a közösségi oldalakat így is elárasztják a Dunakeszin készült természetfotók.
Ennek szeretnénk teret adni, hogy egy városi fotókiállítás keretében minél többek
láthassák, amikor beérik a gyümölcs –
vagyis kiteljesedik fásítási programunk, a
legszebbek zöldterületeink, leggazdagabb
az állatvilágunk, vagyis leginkább élő a
városunk. Tehát a fényképészet kedvelői
márciustól figyeljék a városi kommunikációs felületeket, ahol közzétesszük a felhívást.
- Köszönöm a beszélgetést.
(B. Szentmártoni)

Száznál is több
parkoló épül a Katonadombnál

A tervek szerint épül
a nyíltvízi edzőközpont
A Dunakeszi Polgár e lapszámában megjelent tudósítások is hűen tükrözik, hogy a városban, a téli
időszakban is intenzíven dolgoznak a szakemberek a beruházásokon. Több nagy jelentőségű fejlesztés és felújítás, új létesítmények építésének
lehetünk tanúi.

Dunakeszi legközkedveltebb szabadtéri helyszíne a Katonadomb rendezvényközpont, és a Duna-parti szabad strand és sétány, ahol a nyári napokon több százan, de van, amikor ezrek pihennek, szórakoznak,
sportolnak. Ilyenkor különösen nagy igény mutatkozik a kulturált és
biztonságos parkolóhelyekre, melyek kielégítése érdekében az Önkormányzat több mint száz parkolót épít a Katonadomb közvetlen szomszédságában, a Kiserdő utca végénél.

- A korábban romos garázsok helyén földes, rendezetlen terület állt.
A térköves parkoló kialakításánál figyelembe vettük a terület adottságait
és a lehetőségekhez képest a növényzetet is. A beruházás végén számos
új facsemetét is telepítünk a területen a környezet zöldövezeti jellegének megőrzése érdekében. Az építés
keretében szilárd burkolattal látjuk
el az Újszőlő utca egy részét, amely

Az egyik kiemelkedő beruházás a nyári napközis tábor területén valósul
meg, ahol jól halad a nyíltvízi edzőközpont építése. A Duna soron emelkedő épület már szerkezetkész állapotban van,
ott jártunkkor a tető fedésén dolgoztak a kivitelező
szakemberei. Az építés-

vezető érdeklődésünkre
elmondta; a tervek szerint
júniusra befejezik a munkát, ami egyben azt is jelenti, hogy a város diákjai
a közkedvelt helyen tölthetik a nyári vakációt. A
megújult, megszépült Duna-parti környezetben.
V. I.
Fotó: KesziPress

eddig földes út volt – tájékoztatott
Dunakeszi Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztályának vezetője.
A Dunakeszi Polgár érdeklődésére
Somodi István elmondta, hogy a beruházás átadását követően megváltozik a forgalmi rend is.
– A Katonadomb utcából érkezők a jövőben az új utcán keresztül tudnak kihajtani, mert a Kiserdő utca legvége - a Hársfa és a Diófa
utca közti szakasza - egyirányú lesz a
Duna felé. A munkák a téli időszakban sem álltak le, az építők jelenleg
is dolgoznak az új parkoló kialakításán. Terveink szerint márciusban elkészül a beruházás – jelentette ki Somodi István osztályvezető.
V. I.
Fotó: KesziPress

KlimaGo!
Téli-nyári
gumi csere!

TELEPÍTÉS
– KARBANTARTÁS – JAVÍTÁS
FEBRUÁRBAN
15% KEDVEZMÉNY!
Gyorsaság, precizitás, tisztaság!
Várjuk megrendelését:
info@klimago.hu
+36-30-230-1952
Jöhet a tél, jöhet a nyár,
KlimaGo-val csak jól jár!
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Párbeszédre KÉSZ-en
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Dunakeszi csoportjának elnöke, Lakatos István, az ökumenikus kórus vezetője, Gyombolainé Kindler Edit és a református gyülekezet presbitere, Kiss
Paszkál szervezésében kerekasztal beszélgetésre gyűltek össze Dunakeszi város felekezeteinek
tagjai január 23-án.

Szőke Attila
Szilárd: Amilyen
testvériséget él
meg a lelkészkör,
azt éli meg
a gyülekezet is

A

z Ökumenikus Imahét keretében tartott alkalom
a Dunakeszi Református
Egyházközség gyülekezeti teremében volt, több mint hatvan
résztvevővel.
Szőke Attila Szilárd református
lelkipásztor házigazdaként rövid
áhitattal kezdte az együttlétet, majd
Lakatos István megnyitója után Kiss
Paszkál moderátor osztotta meg bevezető gondolatait az ökumenéről.
Végül körkérdést tett fel: milyen különbségeket kell áthidalnunk?
Elsőként Lovassy Attila atya, a Dunakeszi Szent Mihály templom plébánosa szólalt meg. Hangsúlyozta,
hogy több az azonosság, ami összeköt minket, mint a különbség. Alapvető összekötő kapocs a keresztség.
A különbségek közül kiemelte az
apostoli folytonosságot, mely nélkül
szeretetegység lehet katolikusok és
protestánsok között, de teljes közösség nem. Ezzel szemben jobb a katolikus-protestáns kapcsolat, mint a
katolikus-ortodox, mivel ők túl sok
sebet ejtettek egymáson az idők során, noha az eucharisztia jobban ös�szeköthetné őket. Fontos az is, hogy
a papok közül is sokan elzárkóznak a
párbeszédtől, noha a lelkiség megélésében nincs különbség.
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Chikán Katalin evangélikus lelkész a 133. zsoltárt tartja a szilárd
alapnak: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek”. Szerinte más és más
felekezetek ugyanazokkal a problémákkal és gondokkal küzdenek
meg. Fontosnak tartja, hogy Dunakeszin élő, jól működő ökumenikus
lelkészkör van. Rendszeresen találkoznak és segítik egymást: „egymás
kincseit kamatoztatjuk”.
Bubrik Miklós, a Dunakeszi Szent
Péter és Pál görögkatolikus templom
parókusa Nagy Szent Bazilt idézte: „mindannyian elszakadt egyházrészek vagyunk.” Véleménye szerint azért lehetünk ma itt együtt,
mert „nem csatangoltunk mes�sze – ha tovább csatangolunk, elveszünk.” Krisztus a nyakába veszi az
elkóborolt bárányt – legyen ez a jelképünk. A párbeszéd fontosságáról:
ha van párbeszéd, akkor megérthetem, hogy a kollégám miért gondolkodik másképp: „így együtt bejuthatunk a Szentélybe”.
Az Alagi Szent Imre plébániáról Kecskés Attila atya gondolataiból: legerősebb közös alapunk az Ige,
ami az Atya szájából hangzik el. Keressük azt a minőséget, melyben működhet az egység: ma a két szélsőség

a teológia és a karitász. Dunakeszin
működő egység van, abban a keretben, melyben működhet: a konkrét
szeretet-tettekből kitekinthetünk a
teológia irányába. Ha Krisztushoz
közeledünk, akkor egymáshoz is közeledni fogunk.
Visszaemlékezett a Szent Imre
templom felújítására: izgalmas élmény volt ökumené szempontjából
az a pár hónap, amíg az evangélikus
és református testvéreknél miséztek.
Sokakban kérdéseket vetett fel a protestánsoknál való vendégeskedés, sokan el sem jöttek. De akik átélték a
folyamatot a fenntartásoktól kezdve
a hazatérésig, szembesülhettek azzal,
hogy ki-ki honnan indult és hová jutott. Abban reménykedik, hogy élmény volt ez a befogadók számára is.
Szőke Attila Szilárd lelkipásztor, ahogy áhítatában is, a család, a
testvérek egységének fontosságáról szólt. Voltak fenntartásai a mai
estével kapcsolatban, de látja, hogy
ma nem saját hitvallásainkkal akarjuk megerősíteni identitásunkat. Organikus egységben vagyunk: Isten
házanépe, egy család, az Atya gyermekei. Egy szemernyi kétség sincs
bennünk, hogy a másik ugyanazt
az Istent imádja, hozzá imádkozik,
ahogy ők a lelkészkörben is egymásért imádkoznak.
Amilyen testvériséget él meg a lelkészkör, azt éli meg a gyülekezet is.
Látja a teológiai eszmecsere lehetőségét, meg kell nézni, hogy milyen különbségeket kell áthidalni: a
szentség kiszolgálása, illetve az úrvacsorai közösség más megélése miatt
nem tudunk kommunióban lenni.
Kiss Paszkál arról beszélt, hogy
milyen öröm volt a reformáció ünnepén együtt lenni más felekezetekkel, együtt énekelni az ökumenikus
kórussal. Túl tud-e mutatni a beleszületésen, a hagyományikon az istenkeresés?
A résztvevők megegyeztek abban,
hogy a következő kerekasztal beszélgetésen a megszentelt életközösségről, a házasságról és a vegyes házasságokról lesz szó. Bubrik Miklós
parókus meghívta a résztvevőket,
így a február 13-i alkalom a Szent Péter és Pál templomban volt.
Varga István

Nőnapon az operett kiválóságai
szórakoztatják az ünnepelt hölgyeket
Nőnapi operettés musicalgálát
rendeznek március 6-án a dunakeszi József Attila Művelődési
Központban.
A
programot a dunakeszi hölgyek
díjmentesen
tekinthetik meg az
Ö n k o r m á n y z at
ajándékaként.

A

szervezők két előadással várják
az érdeklődőket március 6-án a
VOKE-ban. A nagy érdeklődéssel várt előadások 16 órakor és
19 órakor kezdődnek. A Dunakeszin élő
nők az Önkormányzat jóvoltából díjmen-

tesen vehetnek részt a programon, míg a
nem helyben élőknek 2000 forintba kerül a
jegy. A regisztrációs jegyek és a normál árú
jegyek átvehetők illetve megvásárolhatók a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és
a művelődési központban.

A fellépő művészek:
Foki Veronika – Madách Színház, Simon Boglárka – Madách Színház, Bot Gábor – Szolnoki
Szigligeti Színház, Jenei Gábor – Madách Színház, Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Karmester – Farkas Pál.

Rob Shine mindig felemel

"Rob Shine mindig felemel. Mindig ragyogásra ösztönöz. Erőt és bátorságot ad a gyerekeknek és örök gyerekeknek, lelkesít. Rob Shine egyszerre akárhány helyen tud lenni. Pontosan tudja, kinek van szüksége arra, amit adni
tud... aztán pontosan azt adja, amit adnia kell. Pont annyit, amennyit befogadnak. Vámos Robi"
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Negyedszázad
a kóruspódiumon
Fennállásának 25. évfordulója alkalmából február 9-én ünnepi hangversenyt rendezett a Jézus
Szíve templomban a Harmonia Sacra kórus. Műsorukat ezúttal a működésük alatt megtanult 180
mű legjavából állították össze.

A

hangversenyen megjelent
közönség soraiban helyet
foglalt Szabó József önkormányzati képviselő,
egyházügyi tanácsnok és felesége,
Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK
igazgatója, valamint Szakáll Lászlóné, Lujzi néni, Dunakeszi Díszpolgára, közel negyedszázadon át az
énekkar karnagya, művészeti vezetője. Ő a múlt év júliusában jelentette be, hogy egészségügyi állapotára
való tekintettel nem folytatja tovább
munkáját. A karvezetői teendőket
Balogh Györgyi vette át.
A műsorvezetői tisztet betöltő Balatoni Ágota Mária felidézte a kórus történetét. Húsz fő alapító taggal 1995. február 7-én alakultak meg
Lujzi néni kezdeményezésére. A
szervező, előkészítő munkában fontos szerepet vállalt Oláh Antal plébános. Bemutatkozó koncertjükön,
1996. január 2-án vették fel jelenlegi nevüket. A baráti közösséggé is
formálódó énekkar tagjai között orvosok, mérnökök, közgazdászok,
egészségügyi és fizikai dolgozók,
közalkalmazottak egyaránt voltak.
Történetük rendkívül gazdag.
Minden hónap első vasárnapján, a
templom szentmiséjén szolgálatot
teljesítettek, melyet több alkalommal
közvetített a Mária Rádió és a Katolikus Rádió is. A város zenei életében
fontos szerepet töltöttek be. A temp18 Dunakeszi Polgár

lomi búcsúkon, adventkor, virágvasárnap és nagypénteken önállóan és
más énekkarokkal közösen koncerteztek. Az ökumené jegyében énekeltek a református és evangélikus
templomokban. Felléptek az ország
számos templomában, a régió városai mellett Dunántúl nagyvárosaiban
ugyanúgy, mint Nógrád településein. Szerepeltek a Váci Székesegyházban, és a budapesti Szent István Bazilikában. Koncerteztek a kárpátaljai Nagydobonyban a reformátusoknál, és Erdélyben Tordaszentlászlón
és Csíksomlyón. Fontos megemlíteni jótékonysági fellépéseiket, melyek
eredményeként másfél millió forinttal járultak hozzá az új plébánia felépítéséhez, az orgona felújításához és
a templom restaurálásához.
A koncerten ismertették Dr.
Gyombolainé Kindler Editnek, a
Servite Ökumenikus Kórus karnagyának üdvözlő levelét, melyben kiemelte, hogy az énekkar, Lujzi néni
életművének részeként fontos szerepet töltött be a templomban és az
emberek körében. Megköszönte azokat a meghívásokat, melyek nyomán
közösen is koncerteztek az Isten dicsőségére és az emberek örömére. Köszöntötte a jubiláló együttest
Terbe Józsefné Csöpi néni is. Az est
folyamán egy kórusművel emlékeztek azokra a tagtársaikra, akik már
nincsenek köztük.

Szádoczky Károly plébános, kanonok arról szólt, hogy továbbra is fontos az énekkar működése, hogy új és
új dallamokkal dicsérhessük Istent,
hiszen az ő szívéből születnek a csodálatos dallamok. Azt mondják az
öregek, hogy aki szépen énekel, az
szépen imádkozik, idézte a plébános
a mondást.
A nívós koncert színvonalas programját gazdagította Szabó Gábor orgonajátéka, Tóth-Cseri Marica és
Altsach Gergely, a fővárosi Operettszínház énekművésze szólóéneke. A
kórust orgonán Dr. Tasi László kántor kísérte.
Lapunk kérdésére Lujzi néni felidézte a kórus megalapításának történetét. Elmondta, hogy mindig igényes egyházi énekkari műveket választott. Akadtak kórustagok, akik
ezek hatására váltak hívő katolikussá. Büszke rá, hogy az idők folyamán
beágyazódtak a város kulturális életébe, hiszen az adventi és karácsonyi
koncertek mellett több alkalommal
állami ünnepeken is énekeltek. És

ami nagyon fontos, az énekkar valódi emberi közösségé is formálódott.
A jubileumi koncert Dr. Lányi Cecília, Dunakeszi Város Önkormányzata valamint a Jézus Szíve Egyházközség támogatásával jött létre.
Katona M. István
A szerző felvételei

A fa és a réz művésze
Dunakeszin élnek olyan jeles
személyiségek, akik életművükkel hozzájárultak településünk szellemi, kulturális,
művészeti gazdagságához. Ők
azok, akiket – ha szóba kerülnek – keresztnevükön is ismerünk. Közéjük tartozik Győző
bácsi, a januárban betöltött
kilencvenedik éves Dér Győző
képzőművész.

A

lkotásai közül a köztéri szobrok mellett sok száz kisebbnagyobb fába faragott kép,
portrék, életképek, nagyméretű történelmi pannók jelzik kiapadhatatlan fantáziáját, különleges tehetségét, páratlan szorgalmát. Egy esztendeje,
89. születésnapja alkalmából a Magyar
Kultúra Napjához igazítva nyílt meg a
VOKE József Attila Művelődési Központ
Magyarság Galériájában életmű tárlata.
Ott bemutatott művei alkotói életútjának legjavát tartalmazták.

De ki is ez a mindenkivel barátságos,
közvetlen, jó humorú, életbölcsességekkel bőven rendelkező ember? Az egykori MÁV Kórházban született, szülei ott
dolgoztak és egy kis szobában laktak,
bátyja is itt született. Hamarosan elköltöztek a Váci útra, a Lehel piac közelébe. A gyermek Győző itt nőtt fel, életre
nevelő évek voltak ezek, előfordultak viták, verekedések, kibékülések. Édesanyja nevelte a két fiát, apjuk reggeltől estig
dolgozott s a siheder korú gyermekeit is
idejekorán munkára fogta. Szigorú, de
jó ember volt, emlékezik rá Győző bácsi.
Akkoriban a Baross térre mentek a mesteremberek munkásokat keresni, ott volt
az „embervásár”. A fiatal Győző itt került kőművesekhez, megismerte a házépítés csínját-bínját. Ennek nagy hasznát vette, amikor – immár 1959-ben fe-

Dér Győző
felesége és
Kollár Albin
társaságában,
aki a város jeles
alkotóját méltatta
az Életmű
tárlat tavalyi
megnyitóján

leségével Dunakeszire költözésük után –
házépítésbe fogtak. Jórészt saját erőből,
némi szakmunkás segédlettel építették
fel jelenlegi házukat. Faragó tudományának már itt is hasznát vette, a Gyöngyösről hozott két teherautónyi termálkövet ő faragta ki a ház alapjának.
Sorkatonaként a Marcaliban állomásozó repülőalakulat gépjárműgarázsába került, itt kitanulta az autószerelést, amely aztán a szakmája is lett. Fiatal éveiben fontos szerepet játszott a
sport. A Munkás Testedző Egyesületben
(MTE) birkózott, könnyűsúlyban többszörös magyar bajnok volt. Érdekesség,
hogy utolsó versenyére éppen Dunakeszin került sor.
Feleségével, a kolozsvári születésű
Kállay Nagy Irmával 1954-ben ismerkedett meg, két év múlva összeházasodtak.
Az idők folyamán két leánygyermekük
született. Győző 1960-ban a már akkor
is hírnevet szerzett Sasad Termelőszövetkezethez ment dolgozni, mint autószerelő. Akkor még három traktor volt,
ám a cég rohamosan fejlődött, és mint,
a nyolcvan járművel rendelkező gépműhely vezetője ment nyugdíjba 1990ben. Bekapcsolódott a város közéletébe,
1994-98 között önkormányzati képviselő is volt.
Mikor kezdődött el művészi fafaragó
szenvedélye? Már gyermekkorában készített kisebb bábukat, az egyik még ma
is megvan. A katonaságnál „szakmányban” faragott figurákat katonatársainak
vagy éppen a tiszteknek. A későbbi években is, ha ideje engedte, kézbe vette a rezet, fát, hogy abból portré, vagy kisebb
életjelenet legyen. Érdekelte a történelem. Az első, és mindmáig egyik jelentős
alkotását, a nagyméretű rézből alkotott
Busójárást 1971-ben készítette. Későbbi
munkái közül kiemelkedik a Nándorfehérvári diadal megörökítése. 2005-ben
Skripeczky István hívta fel a figyelmét a
városban akkor működő két hetes fafaragó táborra. Nagyon megkedvelte ezt

az anyagot, alkotó munkája új lendületet vett. S az eredmény? A város 750. évfordulójára nyolc hónap alatt elkészítette a több mint öt méter magas, a település történetét bemutató oszlopot, a tetején rézből a Szent Mihály Arkangyallal.
A munkához várostörténeti tanácsokat
Szakáll Lászlóné Lujzi nénitől kapott. Tíz
év után, a tér újjáépítése kapcsán a művet eltávolították, sajnos a réz eltűnt róla,
s ami megmaradt, otthon őrzi. A zeneiskola 35. évfordulóján az intézménynek
ajándékozta az éppen akkor Bartók Béla
emlékére elkészült Cantata Profana fafaragást, amin sajnos már nagyon meglátszik az idő múlása. A Fő úton, a régi temetőnél áll egy kopjafa és a millecentenáriumi emlékmű. A tetején lévő Turulmadár kiterjesztett szárnyát kétszer is
letörték. Másodjára levette a megcsonkított madarat.
A külföldön lévő szobrai közül különösen büszke az USA-ban, egy templomban meglévő réz Szent Mihály Arkangyalra. Munkásságát 2005-ben az
Önkormányzat „Dunakeszi Városért”
arany fokozatú kitüntetéssel ismerte el.
S most idézzük őt: „Nem elismerésekért faragok. Az életem során nagyon
sokat adott, hogy azt tehettem, amit a
legjobban szeretek. Ha ránézek egy alkotásomra, erősíti bennem az életkedvet, de egyúttal ösztönöz, hogy készítsem az újabb művet. Soha nem vagyok
türelmetlen, de folyamatosan ösztönöz a
tenni akarás… „
Még valami. Amikor 1957. szeptember 14-én összeházasodtak, elhatározták, hogy lesz egy fényképalbum, melybe
minden házassági évfordulójukon elhelyeznek egy akkor készült fényképet. Az
eddigi utolsó fotó dátuma: 2019. szeptember 14. Vajon mi adhat boldogságot,
hitet, az alkotó munkához erőt és lendületet, ha nem más, mint az együtt töltött
62 év?
Katona M. István
Fotó: KesziPress

Egykoron
a város főterén
állt Dér Győző
alkotása
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Dunakeszi szemmel
dr. Szentléleki Károly
nyugalmazott sebész főorvos úr szemén
keresztül nézzük Dunakeszit
Egy kedves kis kávézóban várakozom. Alig telik el pár perc, már meg is érkezik dr.
Szentléleki Károly sebész főorvos úr. Mosolyogva nyújt kezet, beszélgetni kezdünk, előkerülnek a kérdések, érkeznek a válaszok. Rövid időn belül kedves régi
ismerősként ülünk egymással szemben, kellemes humorral és életbölcsességekkel fűszerezve beszélgetünk Dunakesziről, a hagyományos értékrendről és emlékekhez fűződő érzésekről.
- 1992-től volt a váci kórház sebészeti osztályának vezetője, a Magyar Orvosi Kamara helyi elnöke,
az orvostudományok kandidátusa,
2019-ben pedig megkapta Dunakeszi Város Díszpolgára címet. Hivatásából kifolyólag Önt bizonyára
nagyon sokan ismerik. Előfordult
már olyan, hogy valaki a legváratlanabb helyzetben megszólította?
- Ó igen, rendszeresen, például bevásárlás közben és gumiszerelő műhelyben is volt már ilyen. Az arcokat
és neveket nem jegyzem meg, a műtéti hegéről azonban sok mindenkit
megismerek – feleli kellemes humorral.
Viccet félretéve nagyon sok ember
feküdt előttem a műtőasztalon. Az
érzés, mikor a kollegákkal együtt,
egy csapatként elvégeztünk egy műtétet és tudjuk, hogy igen, megcsináltuk és a beteg meg fog gyógyulni, az valami fantasztikus élmény. Ez
sosem változott. Ezért lettem orvos,
gyógyítani szerettem volna.
- Mióta él Dunakeszin és miért
épp itt?
- Feleségem szintén orvos és fiatal házasok voltunk, mikor a leendő otthonunkat kerestük. Mindketten sokat dolgozunk, én Budapesten,
Ő pedig Móron kapott állást. 50 évvel ezelőtt megtaláltuk Dunakeszit
és tudtuk, hazaérkeztünk. Akkoriban még családi összefogással, kalákában épültek a házak, a miénk
is csak lassan, apránként készült el.
Szerettük minden pillanatát és köz-
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ben megtapasztaltuk a család fontosságát és összetartó erejét. Ez a mai
napig meghat. Erről Sík Sándor verse
jut eszembe és talán városunk vezetői is ismerik, mert évek óta épp ezt
történik Dunakeszin.
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát
tehetsz,
De mindig, szüntelen
ez legyen
A programod!
- 50 év hosszú idő, milyennek látja most
városunkat?
- Változatlanul szeretem,
sose költöznék máshova. Dunakeszit nagyon sok
szempontból egyedü lá llónak tartom. Számomra
rendkívüli, hogy a
mostani városvezetés a lakosság igényeire reagálva határozza meg a
stratégiai lépé-

seket és fejlesztési irányokat. Sorra épülnek az utak, bölcsődék, óvodák és általános iskolák és ugyanezt
látom az egészségügyi ellátásban
is. Új háziorvosi körzetet alakítottak ki, felújították minden háziorvosi rendelőt és most a Szakorvosi
Rendelőintézetet is. Szintén rendkívülinek tarom, hogy a hos�szú várakozás lerövidítése érdekében minden rendelőben bevezettek egy modern
időpont foglaló és beteghívó rendszert. Nagypapaként
is látom, hogy rengeteg változatos családi és
sport rendezvény van a
vá rosba n,
itt figyelnek és
re a g á lnak a
lakoss á g
igé nyeire, ez
pedig
nag y
jó.
- Ha röviden összegeznie
kellene,
akkor melyek
azok a területek, ahol fejlesztést vagy
változást vár-

– válaszol a polgármester
na, milyen további fejlesztéseket javasolna polgármesterünknek?
- Csak pár dolog jut eszembe. A
régi strandhoz sok kedves emlék fűz,
sajnos az a terület most nagyon elhanyagolt. A Duna-partunk páratlanul
gyönyörű, nagyon jó lenne, ha a régi
városi strandunk is megszépülhetne.
Vezetés közben gyakran azon
gondolkodom, hogy vajon ki lehetne-e alakítani egy egységes városképet. A régi okmányhivatallal szemben lévő, egykor talán működő régi
kínai bolt elszomorító látvány a jelenlegi állapotában. Szívesebben látnék helyette egy csinos kis üzletet,
éttermet vagy kávézót.
A közlekedés a harmadik terület.
Sokat közlekedek Budapestre Dunakeszi Alsó felé és a reggeli torlódás
néha elég hosszúra nyúlik. Tudom,
hogy a folyamatban vannak azok a
fejlesztések, amik ezt majd megoldják. Remélhetőleg nem kell rá sokáig várni.
Köszönöm, hogy elmondhattam
véleményem és felvetéseimet, kíváncsian várom polgármester úr megtisztelő válaszát.
dr. Szentléleki Károly főorvos úr
meglátásaival és kérdéseivel Dunakeszi polgármesteréhez, Dióssi
Csabához fordulok:
- Polgármester úr, mi az oka, hogy
a régi városi strand nem működik és
a Duna-part másik részén alakítottak ki szabadstrandot?
- A kérdés sajnos nem újkeletű
problémáról van szó. Az Önkormányzat évek óta peres úton próbálja visszaszerezni a területet. Azonban tudni kell, hogy sikeres per esetén sem tudja a lakosság használatba
venni, ugyanis a legszigorúbb vízvédelmi zónába esik a terület, amely
törvényileg tiltja a bejárást.
A Duna-partunk további kiépítésével kapcsolatban folyamatosak
a fejlesztések. Idén kiépül a Budapest-Dunakeszi kerékpárút, amely a
strand és Katonadomb között halad
majd, továbbá kerékpáros pihenőt
alakítunk ki. Sikeres pályázatnak
köszönhetően fejlesztjük a strand területét, városi mellékhelyiséggel és

baba-mama helyiséggel bővül hamarosan. Tavaly nyáron megalakult
a strandőrség, továbbá megszokott
és közkedvelt rendezvényeink mellett új és különleges strandprogramokat is szerveztünk, amik változatos lehetőségekkel és koncertekkel
színesítették a nyári Duna-parti estéket. Egyik fő célunk, hogy a lakosságnak helyben biztosítsunk szórakozási lehetőséget, ennek érdekében
a régióban egyedülállóan színvonalas programok és fesztiválok színesítik városunk mindennapjait. Büszkén mondhatom, hogy Dunakeszi a
fesztiválok városa.
- Folyamatosan visszatérő kérdés,
hogy mikorra várható Dunakeszi
Alsónál mindennap tapasztalható dugó csökkenése és hogy halad a
Pálya utcai forgalmi csomópont átépítése?
- Egy hosszú, többfordulós tárgyalás után 2019 szeptemberében végre sikeres megegyezés született Újpest Önkormányzatával a forgalmi
csomópont átépítéséről. Bár az útkereszteződés már nem a mi közigazgatási területünkhöz tartozik, a Dunakeszi lakosok igényeit szem előtt
tartva, mi minden erővel azon dolgozunk, hogy a megfelelő ütemben

haladjanak a folyamatok. Jelenleg
a Budapest Közút, a Magyar Állam
tulajdonosi hozzájárulására várunk.
Ahogy meglesz, elkezdődhet az építési engedély megkérése, majd a kivitelező versenyeztetése.

Dióssi Csaba:
célunk, hogy a város
valamennyi lakója
azt érezze, hogy
Dunakeszin jó élni!

- Lesz valamikor egységes városkép?
- Törekszünk az egységes városkép kialakítására, azonban a magántulajdonban lévő ingatlanok megnehezítik. 2020 januárjától a családi
házas övezetekben újonnan kiadott
építési engedélyek esetében életbe
lépett az egy telek, egy ház szabály,
hogy megállítsuk az ikerházak sorozatos építését. A lakosság igénye
és véleménye döntő fontosságú számunkra, figyelembe vesszük, és arra
alapozva állítjuk össze fejlesztéseink stratégiáját. Agglomerációs városként, a folyamatos kihívások miatt hosszú távú stratégiai gondolkodás szükséges, hogy megelőzzük a
problémákat. Mindig is azt tartottuk
szem előtt, hogy ez a város értünk,
az itt lakókért épül. Célunk, hogy városunk lakosainak minden generációja elégedett legyen és valóban érezzék a mindennapokban, hogy Dunakeszin jó élni.
Sziráki Helga
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Tizenharmadik évfolyamába lép városunk helyismereti folyóirata

A Dunakeszi Helytörténeti Szemle

A lap létrehozásának ötlete 2007
őszén merült fel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Lőrincz Róbert és
Csoma Attila könyvtárosok vetették
fel, hogy a rengeteg összegyűjtött
helytörténeti dokumentumot, valamint az újabb kutatások eredményeit egy ingyenesen hozzáférhető
helyismereti folyóiratban kellene a
nagyközönség elé tárni.

Ö

tletüket a könyvtár akkori vezetője, Csonka Mária felkarolta és
vállalta a lap kiadását. 2008 májusában egy közönségtalálkozó
keretében került sor az újság első számának
nyilvános bemutatójára a dunakeszi könyvtárban.
Az azóta is évenként három számmal jelentkező folyóirat híre mára már átlépte a
település határait, országos, sőt nemzetközi visszajelzések, elismerések is mutatják a
kezdetektől jelenlévő nagy érdeklődés növekedését. A lap szerkesztését eleinte a két
alapító, Lőrincz Róbert és Csoma Attila végezte, 2012-től Lőrincz Róbert egyedül látja
el az újsággal kapcsolatos szervezői és szerkesztői munkát. 2018-tól dr. Kerekes Dóra
is részt vállal a lapban megjelenő tartalom
ellenőrzésében. Az elmúlt tizenkét esztendő alatt közel negyven szerző nyújtott olvasmányos, ám magas színvonalú tájékoztatást, szellemi muníciót a város története
iránt érdeklődőknek. Nevüket, valamint a
több mint kétszáz tanulmányt jelen ismertetőben lehetetlen lenne felsorolni, így most
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csak egy rövid áttekintést adunk a lapban
közölt írások témáiból.
Az általános várostörténet kapcsán foglalkoztunk a késő római kikötőerőd és
a középkori Alag falu történetével, valamint a település földbirtokosai közül a
Grassalkovichok és a Wattayak helyi szerepvállalásával. Családtörténeti írásainkban feltártuk a Legindi, a K. László,
az Asztalos, a Bán, a Száhlender és a gróf
Pejacsevich „dinasztiák” múltját, valamint
elvégeztük a dunakeszi családnevek jelentéstani vizsgálatát.
Alag és a lóversenyzés kapcsán Párizsból
kaptunk cikket a lóábrázolásairól ismert festőművészről, Konrád Ignácról. Feldolgoztuk az egykor itt élő angol lovaskolónia történetét és a Magyar Lovaregylet DunakesziAlaggal kapcsolatos korabeli dokumentumait. Foglalkoztunk magyar írók és költők
alagi lóversenyzéshez fűződő viszonyával,
valamint számtalan írást közöltünk a versenypálya és a tréningtelep sport- és építészeti múltjáról.
A helyi egyházak történetével kapcsolatban feltártuk a katolikus egyházközösségek, a reformátusok, valamint a helyi
görögkatolikusok múltját. Írtunk Révész
István, Delia István, Faludi János katolikus
plébánosokról, Kirner A. Bertalan református és Mezei József evangélikus lelkészekről. Megjelentettük a település templomainak építéstörténét és művészettörténeti vonatkozásait.
Iskolatörténeti írásaink közé tartozik a
műhelytelepi és a dunakeszi-alagi polgári iskola, továbbá az egykori elemi iskolák

múltjának feltárása, valamint az egykori híres tanítók közül Monspart Lőrinc, Körmendy Lajos, Tóth Mária és Stríb Jolán életének bemutatása.
Néprajzi sorozatban ismertettük a város
helytörténeti gyűjteményének tárgyait, illetve a dunakeszi lakodalmas hagyományokat. Bemutattuk a település emléktábláit, illetve út menti keresztjeit, valamint a Kegyeleti és az alagi öreg temetőben nyugvó hírességek sírjait.
De szó volt még többek között a dunakeszi repülőgépgyártás és a repülőtér történetéről, az első világháború alatt itt működő hadikórházakról, az egykor itt élt hírességek közül Szerémy Zoltán színészről,
a Liszt tanítvány Zaphiry Heléna zongoraművésznőről és Esch Sándor zsokéról. Írások jelentek meg Dunakeszi postatörténetéről, Alag és Dunakeszi sportegyesületeinek
múltjáról, a helyi vendéglátás emlékeiről, a
Műhelytelepen és a tréningtelepen zajlott
1956-os eseményekről, a Dunakeszi paradicsomtermesztésről, a helyi tűzvédelem kezdeteiről, vagy a cserkész és leventemozgalmakról.
A régi események „kútja” azonban kiapadhatatlannak látszik, számtalan téma
vár még feldolgozásra. A lap eddigi példányai beszerezhetők a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban, illetve digitális formában elérhetők a könyvtár internetes honlapján.
Lőrincz Róbert
könyvtárigazgató,
a Dunakeszi Helytörténeti
Szemle felelős szerkesztője

Februári ünnepek
a régi Dunakeszin

A

A „Magyarság” zenészei az 1930-as években

farsang a régi világban is az
öröm, a vidámság kifejezésére szolgált, illetve a tél végét, a tavasz közeledését jelentette, ezért a falu szinte mindegyik
vendéglőjében rendeztek mulatságokat. A legtöbb helyen a vendéglővel tartós szerződésben álló zenekarok biztosították a talpalávalót, de mindenféle
étel és ital is volt a mulatságokban.
A nagyobb lányok (14-15 éves) édesanyjukkal vagy komoly udvarlójukkal mehettek el a mulatságba. A legény
dolga volt a leány szórakoztatása, kínálása, majd pedig este 10 óra körül a hazakísérése. A legényt a lányos háznál
borral, fánkkal, később cigarettával kínálták.
A farsangi mulatság azonban nemcsak a fiatalság, a házasulandó korba
ért ifjak ünnepe volt. A 40-45 évesek is
elmentek vigadni. Volt persze olyan is,
aki leányát kísérte el a mulatságba, és
lehetséges párt kerestek számára, vagy
csak nézegették a táncosokat, hallgatták a zenét, elbeszélgettek az ismerőseikkel. A legkisebbeket sem hagyták ki a
jóból. Az iskoláskorú gyerekeknek valamely háznál tartottak farsangi mu-

Szent Fausztinusz és Szent Jovita ábrázolása
Vincenzo Foppa (15. sz.) festményén

latságot, ahová dudást, hegedűst, citerás hívtak, aki a zenét szolgáltatta. A
rendezvényt citerának nevezték.
A farsangi mulatságok mellett, február 2-án Dunakeszin is megtartották Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepét. Ezen a napon a családok egy
egész köteg gyertyával mentek a templomba, amelyet a pappal megszenteltettek. A körmenet során az időjárást
is figyelték, mert úgy tartották, hogy
„Lesz még hideg, ha a pap hátára süt
a nap a körmeneten.” Ez az időjóslás a
legtöbb helyen nem a paphoz, hanem a
medvékhez kötődött, vagyis azt tartották, hogyha a medve ezen a napon kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát (ti. süt a nap), akkor megijed, vis�szabújik aludni, vagyis hosszú lesz a tél.
A február 2-án megszentelt gyertyákat
az év folyamán használták fel. Az ájtatos asszonyok szombat délutánonként Szűz Mária szobra vagy képe előtt
égettek egy keveset a gyertyából, de viharban, villámláskor is meggyújtottak
egyet-egyet, ahogyan a haldokló kezébe is szentelt gyertya került.
Különleges nap volt február 15-e,
Szent Fausztinusz és Szent Jovita nap-

ja, amely a dunakesziek fogadott ünnepe volt. A testvérpár Hadrianus római
császár (117−138) idején élt Bresciában,
Olaszországban. Keresztények voltak,
és hitüket fennen hirdették is. A római
hivatalnokok nem tűrték ekkor még a
kereszténységet, így az ifjakat felszólították hitük megtagadására. Ők ezt
nem tették meg. Ekkor a cirkuszban
vadállatok elé vetették őket, de azok
nem bántották a fivéreket. Máglyára
kerültek, de sértetlenül túlélték. Éheztették őket, de nem haltak bele. Végül
lefejezték őket, 118-ban vagy 120-ban.
A hagyomány szerint 3000 embert térítettek meg haláluk révén.
A dunakeszi gazdák ezen a napon –
bármilyen idő is volt – kimentek a szőlőbe, és mind a négy sarkán megmetszettek egy-egy tőkét, miközben Szent
Fausztinusz közbenjárását kérték a jó
termés érdekében. Magyarország más
részein nem ismert a két szent ünneplése, ahogyan kötődésük a szőlőhöz vagy
a borhoz sem.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Vízkereszt (január 6.) napján a régi Dunakeszin megkezdődött a farsang, amely egészen húshagyó keddig tartott. Ez az időszak nemcsak a mulatságokra teremtett
alkalmat a falu lakosságának, de a fiatalok számára
az ismerkedésre és a párválasztásra is lehetőséget
kínált. Februárban ünnepelték a dunakesziek Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, valamint egy fogadott
ünnepét, Szent Fausztinusz és Szent Jovita napját is.

Dunakeszi Polgár 23

„Mindenfelé” címmel nyílt
meg a Vörös István fotóiból összeállított kiállítás
január 29-én a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény koncerttermében.

Látni és láttatni

A

megjelent közönséget Farkas Pál igazgató, az est fővédnöke köszöntötte. Mint
fogalmazott; nagy örömmel
adtak helyet a VOKE József Attila Művelődési Központ jól ismert művelődésszervezője bemutatkozó kiállításának, melynek értő rendezője Harangozó
Katalin volt.
Elsőként Asztalos Bence
(Fk: Juhász Terézia) csellózott
Korényi Judit tanárnő zongorakíséretével, majd Ungár Cecília – akit a Virtuózokból is ismerhet a közönség – (Fk: Dr.
Domoszlai Erzsébet) bravúros
zongorajátékát hallgathattuk.
André Kertész magyar származású világhírű fotóművész
gondolatait idézte tárlatnyitója bevezetéseként Peti Sándor
fotóművész, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke. „…A fotós művészete szakadatlan felfedezés, mely sok
időt és nagy türelmet követel.
A fotó szépsége az igazságából
fakad.”

A

„Vörös István érdekesnek
tartja megörökíteni a letűnő
múlt jelenlévő nyomait” fogalmazott, majd részletesen elemezte a „Gyár”-ban készült realista, dokumentatív felvételeit,
hangulatos tájképeit, az austerlitzi csata újrajátszásánál megörökített jeleneteket, s kiemelte a dunakeszi menyasszonyi
viseletbe öltözött lány portréját. A tárlat címe szerint jártában-keltében mindenfelé fényképezett, amit érdekesnek, fontosnak vélt. Leginkább azért,
hogy amit látott, azt láttatni is
akarta.
Megtudtuk, hogy gyermekkorában, a csellózás mellett
édesapjától kapott egy fényképezőgépet. A zenélés elmaradt,
a fotográfia, amely kezdettől örömforrássá vált számára, megmaradt. „Későbbiekben már az öröm mellé társult
a megörökítés tudatos összhangja. Ösztönzőleg hatott és
hat rá, hogy képei sokak számára hagynak emléket, akár
személyes élményeiken keresz-

Alkotóművészek egymás között: Dusza Tibor (jobbról), Vörös István,
Peti Sándor és László Zoltán, Dunakeszi egykori alpolgármestere

tül… Jelen kiállítás nem tematikus… Többféle témakört villant fel a huszonegynéhány bemutatott képen”, fejezte be tárlatnyitóját Peti Sándor.
Vörös István a kiállítás –
amely március 10-ig tekinthető meg munkanapokon – mottójának Korniss Péter fotómű-

vész gondolatát választotta: „…
Az exponálás egy pillanatot
búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz.
A képen annak lenyomatát
őrizzük – ami volt.”
Katona M. István
A szerző
és Vörös István képe

Tájékoztató-Kérés!

Dunakeszi Civilek
Baráti Köre Trianon közelgő századik
évfordulóján a hazaszeretet és az
egyűvétartozás
gondolatától vezérelve, 2020. május 1516-án jótékonysági rendezvény keretében baráti talál24 Dunakeszi Polgár

kozót szervez az elcsatolt területeken (Erdély, Felvidék,
Délvidék, Kárpátalja) és a
Dunakeszin élő diákok számára. Annyi diákot hívunk
meg városunkba, akiknek az
elszállásolását és az ellátását biztosítani tudjuk erre a
két napra. Aki ebben segíteni

tudna, kérjük, jelezze az alábbiakban: Tel.:06-30/36-14515 vagy e-mail: skripiistvan@
vipmail.hu
Eddigi támogatóink: Antal Attiláné, Bereczné Csillag
Mária, Csákó József, Cser Lajos, Fodor Tamara Helga, Dányi Miklós, Auróri György és

Hauffel Adél, Gyuris Katalin, Kiss Ernő, Kónya Károly,
Rátki Zoltán, Sipos Mónika,
Skripeczky család.
A szervezők és a támogatók
nevében is köszönettel,
Skripeczky István
2120 Dunakeszi,
Lehel 8.

AZ ÉG MADARAI

és az égi lélekkel földön
élő-alkotó művészemberek
Hét év után ismét önálló kiállításán találkozhatott MakoveczNagy Szilviával a dunakeszi tárlatlátogató közönség. Az Iskolagalériában 2013-ban J.L.Borges képzelt lények válogatását láthatták az érdeklődők. Most, a VOKE József Attila Művelődési Központ
Magyarság Galériájában Az ég madarai című, Szigeti Kovács Viktor
írásaival kísért és Makovecz Benjámin által elegáns kis albumba
rendezett grafikai sorozatot mutatjuk be. Nem mellékesen az album 2019-ben miniszterelnöki különdíjban részesült.

A

Makovecz-Nagy Szilvia alkotásaira sokan voltak kíváncsiak

z ég madarait megjelenítő
36, valamint a sorozat következő tagja, a víz alatt
élő állatok albumából eddig elkészült, és előzetesként bemutatott öt grafika, valamint a három
viaszszobor a meglátni-megszeretni
sokkhatásával fogadta a kiállítótérbe lépőket. A rajzok mindegyike az
alig nagyobb, mint 10x10-es felületen teremtett páratlanul gazdag világa a szabadon szárnyaló alkotói fantázia, a szinte felülmúlhatatlan rajztudás és anatómiai ismeret ámulatba
ejtő csodája.
„Ezen a kiállításon azokkal a lényekkel találkozunk, amelyeket
M. Nagy Szilvia képzelete teremtett. Nem a szerző szövegei, nem is
a sokezer éves emberiség tudatalattija, bár kétségtelen, hogy ez is mind
bennük van. Mégis, itt egyetlen művész lelkéből és keze alatt kelt ki a
tojásból ez a különös madársereglet.
Ráadásul hallatlan gonddal megformálva, minden részletet kirajzolva, megkomponálva. Dürer metszetei jutnak az eszünkbe, azokon lát-

tunk ilyen aprólékosan kidolgozott
élőlényeket.
Csakhogy itt nem az élővilág hű
mását kapjuk. Ilyen lények sem a földön, sem alatta, sem fölötte nem élnek. M. Nagy Szilvia olyan teremtményeket mutat nekünk, amelyekből
csak egy-egy létezik, nem fajok példányai, hanem személyiségek: egy-egy
gondolat, eszme, képzet öltött testet
bennük. Mindegyik más, mindegyik
egyetlen. Van közöttük puha és kedves, van rejtőzködő és irtózatos, melankolikus és vicces, és olyan is, akit
egyáltalán nem látunk, csak az erdőt,
amelyet beragyog a madárból kiáradó fény. Ezek itt nem a Föld, hanem
az emberi lélek madarai.” - fogalmazott megnyitó beszédében Götz Eszter művészeti író, a Művészt jól ismerő és értő, a hallgatóság figyelmét a
női lélek érzékenységével vezetni képes barát.
A Magyarság Galéria kiállításmegnyitóinak állandó közreműködője a tárlatlátogató közönség által
kedvelt Trio Brillo kamarazenekar.
Juhász Terézia (cselló), Bergl Noémi

(zongora), Dobai Szabolcs (hegedű)
hármasa a tárlaton bemutatott művek jellegéhez, hangulatához választott műsorával, átszellemült, egymásra figyelő játékával, attraktív megjelenésével gazdagította-fokozta az egy
időben és egy térben életre kelő két
művészeti ág, a zene és a képzőművészet katartikus élményét. Az elmúlt
három évben technikailag profi kiállítótérré fejlesztett Magyarság Galéria
közösséggé formálódott közönsége
közvetlen, baráti hangulatban, egymással és a művészekkel beszélgetve
töltött péntek esti órák élményét kapta ajándékul.
Makovecz Nagy Szilvia Az ég madarai című kiállítása február 28-ig látogatható munkanapokon 9-18 óráig.
Harangozó Katalin
Fotó: Vörös István
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VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. www.vokejamk.hu • Információ: 06-30/618-6833

programajánló
fiatal lánnyal. Idáig semmi különös nincs
a dologban. Csakhogy ők egy internetes
randi oldalon találkoznak, ahol mindenki
másnak mutatkozik, mint aki valójában.
Alig születik olyan új magyar vígjáték,

„Hogyan neveljünk a fiainkból
férfiakat”
Március 3. kedd 18:00 óra
Bedő Imre előadása, melyre minden
érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
A belépés díjtalan!
Nőnapi operett és musical gála a
Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral
Március 6. péntek 16:00 óra,
valamint 19:00 órai kezdéssel
Fellépők: Foki Veronika, Simon Boglárka,
Ress Hajnalka, Bot Gábor, Jenei Gábor
Karmester: Farkas Pál
Ingyenes jegyátvétel és regisztráció a
Dunakeszi hölgyek részére!
Egyéb esetben a Jegyár: 2000,- Ft
Információ: 30/618-6833, 27/542-800,
dkszimfonikus@gmail.com
Love.hu
Március 7. péntek 19:00 óra
Egy középkorú férfi megismerkedik egy

ami tökéletesen ismeri a szórakoztató
műfaj sajátosságait, ami egyszerre
szolgálja a színészeket – mert igazi,
hiteles, játszható szerepeket kínál
nekik – és a közönséget, aki szomjazza
a színvonalas szórakoztatást és a jó
történeteket.
Jegyár: 4900,- Ft
A DunArt Képzőművészeti Egyesület
tavaszi tárlata
Március 13. péntek 18:00 óra
Bolgár nemzetiségi est
2020. március 19. 18:00-20:00 óra
Bulgária 500 éves török uralom alóli
felszabadulása
Információ: 30/618-6833, 30/951-9243

Jubileumi gálaműsor
Március 20. péntek 18:00 óra
A Rotary Club Dunakeszi 20 éves
fennállásának alkalmából
Fellépnek a Farkas Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei
Támogatójegy: 500,- 1000,- 2000 Ft
Információ: dkeszizeneiskola@gmail.
com, 27/341-896
„Békével jöttünk”
Március 24. kedd 19:00 óra
Dumaszínház szervezése
Lakatos László és Musinbe D. Dennis
közös estje
Jegyár: 3600,- Ft (dumaszinhaz.jegy.hu)
Március 27. péntek Városi véradás
a VOKE-ban Dunakeszi polgárai
részére!
Időpont: 12:00-18:00 óra között

MEGHÍVÓ
bemutatja Kovács Sándor szakíró
közvetítésével az Ahol a Tisza születik – A titokzatos Máramaros
című kisfilmet.

T

rianon közelgő századik évfordulóján a Dunakeszi Civilek Baráti Köre a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár közreműködésével – a hazaszeretet és az együvé
tartozás gondolatától vezérelve –

26 Dunakeszi Polgár

Időpont: 2020. február 26. (szerda) 18.00
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: Antal Attiláné,

Bereczné Csillag Mária, Lőrincz
Róbert
és Skripeczky István
(Tel.:06/30-3614-515,
e-mail:
skripiistvan@vipmail.hu)

Hagyományőrző disznótoros
farsang Székelykeresztúron

Erdély
örökké visszavár
Erdély gyönyörű természeti tájai, hófödte magas hegyei, a domboldalon telelő juhnyájak, a székelyek Szent
hegye, a Madarasi-Hargita magához ölelő szépsége, a történelmi idők tanúiként egymás mellett sorakozó magyar falvak szerény hajlékai, szabadságharcaink hőseinek emlékét őrző szobrok, a székelykeresztúri Gyárfás-kúriában, Petőfi Sándor utolsó estéjének tanújaként álló öreg körtefa látványa életre szóló élményként
raktározódik el az utazó lelkében.

A

ki soha nem járt Erdélyben, ám olvasta Jókai Mór Egy az
isten című regényét,
amely híressé tette a Torockó fölött emelkedő Székelykő néven
ismert hegyet, amely mögül kétszer kel fel a nap, vagy hallotta a lovagkirály, Szent László és
a Tordai hasadék legendáját, az
múlhatatlan vágyat érez, hogy
felkeresse e csodálatos és legendás tájakat és zarándokhelyeket.
Aki pedig, ha csak egyszer is járt
a Király-hágón túli történelmi
magyar területeken, az örökké
visszavágyakozik.
Ez a múlhatatlan érzés kerített
hatalmába
mindannyiónkat,
akik részt vehettünk erdélyi
testvérvárosunkban,
Székelykeresztúron a XII. Hagyományőrző disznótoros farsangon.
Már az indulás előtt újra előtört a disznótorok különleges
hangulata, amit falun felcseperedő gyermekként átéltem és
egy életen át őrzöm emlékeim
között, melynek varázslatos izgalmát és szépségét talán csak
az keresi újra és újra, aki egyszer
is részese lehetett e felejthetetlen
gasztronómiai és közösségi élménynek.
Február 8-án, szombat hajnal-

ban mínusz tíz foknál is hidegebbre és tizennégy sertés visítására ébredtek erdélyi testvérvárosunk lakói. A kis székely város felett emelkedő Jézus-kiáltó
hegy visszhangozta - a sorsolás
sorrendjében - a "földi élettől"
búcsúzó, egy mázsánál is nagyobb disznók elcsukló hangját,
akik a profi böllérek szakszerű mozdulatainak köszönhetően szerencsére nem sokat szenvedtek.
A helyi önkormányzat jóvoltából tizennégy csapat – köztük az anyaországból meghívott négy testvérváros, Bodrogkeresztúr, Derecske, Dunakeszi

és Kalocsa – versengett a zsűri és a közönség elismeréséért.
Talán kevesen gondolnák, de a
zsűri még azt is értékelte, hogy
a böllérek hogyan szúrják meg a
disznót, majd a perzselést, a tisztítást és a feldolgozást. A hagymásvér, a tepertő, a kolbász és a
hurka alapanyagainak a feldolgozása és minden más egyéb készítése csak akkor kezdődhetett
el, ha az állatorvos megvizsgálta
a sértést. Minden időre történt,
de szerencsénkre kiváló böllérünk, Temesvári István irányításával
összehangoltan serénykedett
csapatunk, amire bizony igen-

A dunakeszi csapat tagjai

csak szükség volt, hiszen 50
adag orja levest, ugyancsak 50
adag székelykáposztát kellett
felszolgálnunk a déli harangszóig a sátrunk előtt sorban álló keresztúriaknak. Jó volt látni az ismerős arcukat, akik évek óta a
dunakesziek főztjét választják.
Sokan szerették volna megízlelni vagy megvásárolni a csapatunk által készített kolbászt,
hurkát, sonkát, de azokat be kellett „szolgáltatni” a rendezőknek.
A színpadon egymást váltották a helyi néptáncegyüttesek, a
zenekar „elhúzta” mind a tizennégy csapat nótáját. A nagy hideg ellenére jó hangulatban serénykedtek a dunakeszi csapat
tagjai; Temesvári István és párja,
Ákoshegyi Márta, Pállné Kovács
Mária és férje, Tamás, Sipos Dávid, Kárpáti Zoltán, Turányi Balázs, Nagy-Molnár Szabolcs és e
sorok írója.
A város életében jelentős gasztronómiai és közösségi rendezvényként elismert programon
ott volt szinte Székelykeresztúr
apraja-nagyja. Ellátogatott a hagyományőrző disznótorba Bíró
Barna Botond, az esemény fővédnöke, az RMDSZ udvarhelyszéki elnöke, Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának el-
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Ákoshegyi Márta
nöke, Antal Lóránt, az RMDSZ
szenátora, Sebestyén Csaba István, RMDSZ-s képviselő, akik
elismeréssel szóltak a nagy sikerű rendezvényről, közösségépítő
jelentőségéről.
Vendéglátóink minden megnyilvánulásából érződött, hogy
őszintén tisztelik és szeretik az
anyaországban élő barátaikat,
rendkívül nagyra becsülik testvérvárosi kapcsolataikat. Rafai
Emil, Székelykeresztúr polgármestere nemes egyszerűséggel
úgy fogalmazott: a testvérvárosi kapcsolat olyan, mint a szerelem, ami távirányítással nem
működik.
– Ugyanis, ha nem találkozunk évente egyszer-kétszer
vagy akár több alkalommal itt
Székelyföldön, és ott az anyaországban, akkor ezek a kapcsolatok kihűlhetnek. Éppen ezért
gondoskodunk róla, hogy minél
több lehetőségünk és alkalmunk

hez, akinek több a kötelessége és
nagyobb felelősséggel van a kisebbik testvér iránt. Hasonlóképpen kell, hogy működjön és
működik is a testvérvárosi kapcsolatunk, hiszen az anyaországi
testvéreink a mi nagy testvéreink. Úgy érezzük, és ezt tapasztaljuk a mindennapok során,
hogy gondoskodással figyelnek
ránk, segítenek bennünket. Ezt
igyekszünk székely vendégszere-

Pállné Kovács Mária

Temesvári István és Rafai Emil
legyen találkozni, mert ezek a
kapcsolatok nemcsak kölcsönös
érzelmekre épülnek, hanem kölcsönösen hasznosak is – mondta
lapunk érdeklődésére.
Rafai Emil szerint a testvérvárosi együttműködés olyan, mint
a családban két testvér kapcsolata. – A családban is a kis testvér ragaszkodik a nagy testvér-
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tettel önzetlenül viszonozni. Ennek egyik formája pl. a mai hagyományőrző disznótoros farsang is, melyre Magyarországról
ezúttal négy testvérvárosunkat
hívtuk meg. Sajnos azt kell mondanom, hogy itt Székelyföldön is
egyre kevesebb családban tartanak sertést, ma már csak nagyapáink, apáink elbeszéléseiből
ismerhetik meg gyermekeink a
disznótorok hangulatát. Elődeink számára évszázadokon át
természetes volt, ami napjainkban már különlegességnek számít. Pedig – szerintem – nincs
szebb annál, hogy a fiatalok is
megismerjék az élelmiszer előállításának ezt a láncát. Megismerjék azt, hogy egy élő állat
hogyan válik táplálékláncunk
pótolhatatlan láncszemévé. Az
így előállított minőséget és él-

Turányi Balázs és a főböllérünk, Temesvári István
ményt soha nem pótolja a szupermarketben vásárolt árú íz világa. Emellett egy ilyen hagyományőrző disznótornak rendkívül nagy a közösségépítő ereje is,
hiszen itt az emberek, a családok
találkoznak, beszélgetnek egymással, miközben finom ételeket fogyasztanak, megismerik
az anyaországból érkezett barátainkat, élvezik kiváló néptáncegyütteseink műsorát. Egy szóval, lélekemelő részesévé válni
egy ilyen közösségnek – mondta Rafai Emil, Székelykeresztúr
polgármestere.
Ezt fogalmazta meg Sipos Dávid alpolgármester, a dunakeszi
küldöttség vezetője is, aki idén
is a legfinomabb tepertőt sütötte, melynek köszönhetően 2020ban is hozzánk került e rangos
díj.
- Az ilyen hagyományőrző rendezvények nagyszerű alkalmat adnak arra, hogy a rohanó világban kicsit megálljunk és felidézzük múltunkat
és szokásainkat. A rendezvényen rendkívül sokan vettek
részt, amely ennek ellenére gördülékenyen zajlott. Gratulálok
Székelykeresztúr Önkormányzatának és Rafai Emil polgármester úrnak a jó szervezéshez.
A városvezetéssel volt alkalmunk értékelni az előző időszak
testvérvárosi kapcsolatait, illetve folytattuk az együttgondolkodást az idei év programjairól.
Bízom benne, hogy tovább folytathatjuk a diákcsere programjainkat, amelyek évről-évre egyre népszerűbbek – mondta elismeréssel a hangjában Sipos Dávid.
A hajnali öttől talpon lévő ti-

zennégy csapat tagjai óriási érdeklődéssel vártak a zsűri döntését, amely a késő délutáni órában értékelte a feltálalt ételek
minőségét, íz világát, a tálalás
formáját és igényességét. Jó ér-

Sipos Dávid
és Nagy-Molnár Szabolcs
zéssel írhatjuk le, hogy a tíz székely és a három anyaországbéli csapattal álltuk a versenyt, hiszen idén is Dunakeszi nyerte a
Legfinomabb tepertő díját, míg
szakmai irányítunk, kis közösségünk lelke, Temesvári István
a Legszebb böllér elismerést vehette át.
Fáradtan, ám rendkívül jó
hangulatban elköltött közös vacsora közben szinte egy emberként mondtuk: jövőre újra el kell
jönni, hogy ápolhassuk hagyományainkat, erősíthessük testvérvárosi kapcsolatainkat, mert
Székelykeresztúr, mert Erdély
örökké visszavár.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

KÉZILABDA
Az egykori világklasszis együttese

Tíz éves a KASE
A VS Dunakeszi ifjú
asztaliteniszezői taroltak
az országos versenyen
A VSD asztalitenisz szakosztály versenyzői teljesítményükkel olyan nagy múltú klubokat, mint a BVSC, KSI vagy a Statisztika megelőzve a legeredményesebb egyesület címet
hódították el az év első országos utánpótlás versenyén.
Volentics Anna három aranyéremmel és egy ezüsttel zárta
a rangos viadalt.
- Négy aranyéremmel, két
ezüstéremmel, két bronzéremmel
és számtalan 5. helyezéssel az ös�szesített pontverseny élén végzett
az egyesületek között az idei év
első országos ranglistaversenyén
a VSD Asztalitenisz Szakosztálya
– osztotta meg a fantasztikus hírt
Lindner Ádám szakosztályvezető.
- Jól indult a 2020-as esztendő
a VSD asztaliteniszezői számára,
akik közül január elején Volentics
Anna megnyerte a Serdülő Magyar Nemzetközi Bajnokságot –
amiről már e lap hasábjain is beszámoltunk - egyéniben és csapatban is. Éremesőt hozott a 2020. évi
Újonc, Serdülő és Ifjúsági Budapest Bajnokság is, amely a nevétől
eltérően országos verseny volt –
tájékoztatott a kiváló sportvezető.
Lindner Ádám örömmel újságolta, hogy Kishegyi Ákos megszerezte élete első egyéni aranyérmét országos versenyen, Volentics
Anna pedig négy versenyszámból
(serdülő és ifjúsági egyéni és pá-

ros küzdelmek) háromban aranyéremmel, egyben pedig ezüstéremmel zárta a versenyt.
Rajtuk kívül még a legkisebbek
is megmutatták, hogy jó úton haladnak a fejlődésben, hiszen U11ben is és U12-ben is érmes helyezéssel zárták a VSD versenyzői,
Lindner Zétény és Lovas Csongor
révén. Kishegyi Ákos még párosban is szerzett egy bronzérmet
pécsi páros társával, Hőgye Dániellel. Oroszki Pèter mind a serdülő és az ifjúsági egyéniben 5.
helyen végzett, míg Lindner Zétény az újonc összevont kategóriában ugyancsak az 5. helyet szerezte meg.
- Nagyon szép évkezdés volt ez
a VSD fiatal asztaliteniszezőitől.
Reméljük a folytatás is ilyen sikeres lesz – hangzottak Lindner
Ádám elismerő szavai, aki gratulált a fiatal sportolóknak és az őket
felkészítő szakmai stábnak!
(B. Szentmártoni)

Fő úti Fitnesz teremben találkoztam Kántor Anikó
kézilabda edzővel, aki tagja volt a 1996-os nyári olimpián borzérmes női kézilabda csapatnak, majd 2000-ben
az olimpián ezüstérmet és még ugyanabban az évben
Európa-bajnokságot nyert együttesnek is. Az 1995-ös hazai rendezésű VB-n 2. lett a női csapattal. A magyar válogatottban 141-szer szerepelt. 2001-től edzőként tevékenykedik, majd 2010-ben megalakította a Kántor Anikó
Sportegyesületet (KASE), amely az idén lett tízéves.
- Egy évtizede alakult meg
az Ön nevét büszkén viselő női kézilabda egyesület, a
KASE, amely ma már az NB
II-ben szerepel. Ami ugyancsak örömteli, hogy 90 százalékban saját nevelésű játékosok szerepelnek az együttesben, akik Dunakeszin
kezdtek el kézilabdázni.
- Szakosztályunk utánpótlás neveléssel foglalkozik. A
2019-2020-as bajnoki évben
NB II Északi csoportjában
a csapatom: 4 győzelem egy
döntetlen, öt vereség mellet 9
pontot gyűjtött be és a 6. helyen áll – tájékoztatott Anikó.
- Az őszi szereplés után hogyan készülnek a tavaszi fordulókra?
- Január 3-án kezdtük el a
felkészülést, heti három alkalommal, két tornatermi és egy
kondi edzéssel. Salgótarjánban részt vettünk egy tornán,
ahol a pozitív dolgok mellett kirajzolódtak azok a hibák, melyek kijavításán dolgozunk. A csapatban 62 góllal
Balás Patrícia a legeredményesebb góllövőnk, őt követi
55 góllal Kemenczik Martin,
ő sajnos tavasszal már nem
áll a csapat rendelkezésére.
Régi-új játékosaink: Liszkai
Rebeka és Barta Cintia, így
kialakult a 18-as keretünk.
Úgy érzem, a tavaszi rajt jól
sikerülhet, ha Solymár, Tatabánya, XVI. kerület csapatát most is sikerülne legyőzni.
Továbbra is célunk az utánpótlás nevelése, hogy a tőlünk
kikerülő játékosok magasabb
szinten is megállják helyüket.
Cél, hogy az edzéseken olyan,

Kántor Anikó
a mérkőzésen kialakult szituációkat gyakoroljuk, amelyeket később éles helyzetben, a bajnoki mérkőzések
feszült pillanataiban is meg
tudjuk oldani. Tavasszal a hazai mérkőzéseinket Gödön, a
Balázsovits János Sportcsarnokban játsszuk.
- A VS Dunakeszi női kézilabda csapata az NB I/B-ben
szerepel, együttműködésről
lehet szó?
Többször
felajánlottuk a városi egyesületnek az
együttműködésünket
cserében azért, hogy megfelelő edzés körülményeket kapjunk. Ez idáig nem kaptunk
semmilyen megkeresést a város részéről, pedig úgy gondolom, a fiatal játékosok beépítése a felnőtt és utánpótlás
csapatban nagy segítség lenne
Dunakeszi kézilabda sportjának is!!!
Solymosi László
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Korcsolya és jégkorong
torna a kicsiknek
A VSD Jégkorong szakosztálya már második alkalommal szervezte meg a Dunakeszin működő
általános iskolások részére a Winter Ice Race Dunakeszi elnevezésű korcsolya és jégkorong
tornáját, ahol nem kevesebbet vállaltak, mint, hogy a „keszis” alsós általános iskolásokat bevonva, megszerettessék velük a jeges sportokat. Koncz Sándort, a VSD Jégkorong szakosztályának vezetőjét kérdeztük az eseményről.
- Négy napig tartott a
WIRD 2020 rendezvény, miről szólt ez a gazdag program?
- A Városi Sportegyesület
Dunakeszi Jégkorong Szakosztálya szervezésében sikerült másodjára megrendezni
az általános iskolák alsó tagozatai részére, egy korcsolya sorversenyt és egy jégkorong tornát. Hétfőn és kedden
a sorversenyekben mérhették össze tudásukat a gyermekek, ahol különböző jeges
feladatokat, a jégpályára épített akadály pályákat kellet a
kicsiknek teljesíteni. Volt itt
minden, szlalom, limbo, hason csuszás, de akadtak nagyobb kihívást jelentető gyakorlatok is, mondjuk a „nyolcas korcsolyázás”. Verseny
közben a csapatok hangosan
szurkoltak a társaiknak így
zengett az egész jégpálya a város általános iskoláinak nevétől.
- Kiknek szólt elsősorban és
mi volt a fő célotok?
- Elsősorban az utánpótlás
korú gyermekeket szerettük
volna megszólítani, főként
azokat az általános iskolásokat, akik a jeges sportokban
jeleskednek, hiszen ez egy kiváló alkalom volt arra, hogy
szereplésükkel
megmutas-

sák magukat és egyben büszkén képviseljék az iskolájukat. Másodlagos célként már
nagyobb volt a vállalásunk,
népszerűvé akarjuk tenni itt
Dunakeszin is a téli sportokat, megszerettetni a srácokkal a téli mozgásformákat, a
korcsolyázást, a hokizást, ezzel is bizonyítva a Dunakeszin élőknek, hogy tényleg
szüksége van a városnak egy
olyan jégpályára, ahol egész
évben fejlődni tudnak a sportolók. Nem akarunk mindenkiből élsportolót nevelni, egy
gyermek esetében az a fontos,
hogy élvezze, szeresse a sportágát, levezesse a felgyűlt energiáit. Mi itt a Jégkorong szakosztályban ezt az elvet követjük.
- Hányan vettek részt a
rendezvényen?
- Közel 180 gyermek vett
részt az egy hetes WIRD
programon. Korcsolyában az
I-II. osztályosok között a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola szerezte meg a bajnoki
kupát, ezüstérmes lett a Bárdos és bronzérmes a Fazekas
Mihály iskola. A III-IV. osztályosok között a Fazekas,
Szent István, Bárdos Lajos
sorrend alakult ki. Csütörtökön és pénteken folytatódott
a WIRD 2020 az általános iskolák alsó tagozatainak jég-

korong tornájával. Itt bármilyen jégkorong klubban játszó
gyermekeket szeretettel vártunk, rengeteg jó meccset láthattak a nézők. Jó volt látni,
hogy az amúgy ellenfelekként
játszó VSD, Vasas, UTE játékosai közösen, egy csapatban
az iskolájukat képviselve küzdöttek.
I-II. osztályosok között a
jégkorong tornát a Bárdos Lajos iskola nyerte, ezüstérmes
lett a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, bronzérmes a Fazekas Mihály iskola.
A III-IV. osztályosok között a
Fazekas, Szent István, Bárdos
lett a végső sorrend.
- Elégedettek vagytok?
- Igen elégedettek, sikeres játékhetet tudhatunk maguk mögött, de természetesen egy ilyen eseményen az
is felmerül, hogy mit lehet
még jobban csinálni? Felmerült, hogy a WIRD programot a felsős korosztályokban
is megrendezzük, illetve az iskolák és a szakosztály közötti kapcsolatot is szeretnénk
bővíteni, hogy a rengeteg színes iskolai műsor mellett az
általunk kínált jeges szakkörök egyszerűbben beilleszthetőek, elérhetőek legyenek
az iskolák osztályainak életében. Hisszük, hogy a jégko-

rong utánpótlást így fejleszteni tudjuk Dunakeszin, hiszen
a „Gyerehokizni program is
készül ide Keszire egy „Road
Show” -val.
- Kik segítettek, hogy ez a
komplex program így összeálljon?
- A fent említett általános
iskolákon túl szeretnénk köszönetet mondani a két Tesco (gödi és fóti) áruháznak,
akik elláttak minket üdítővel,
gyümölccsel és minden versenyzőnek jutott néhány apró
ajándéktárgy, amit a Dunakeszi program iroda által nyújtott ajándék tasakba tudtunk
csomagolni. Nagy köszönettel
tartozunk a DURAN Szendvics Kft-nek, akik biztosították a finomabbnál-finomabb
szendvicseket egész héten a
program résztvevőinek, illetve Jakots Gabriellának, aki a
Dunakeszi Tankerületi Központot képviselte. Nem feledkezhetünk meg edzőinkről
sem, köszönet Fodor Andrásnak, Hokky Attilának, Juhász
Zoltánnak, akik mint verseny
és pályabírók segítették a jégkorong szakosztály vezető,
Koncz Sándor István munkáját a 2020 II. Winter ICE Race
Dunakeszi program lebonyolításában.
MészárosSchöffer Zsuzsa
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