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A kormány számára a magyar
emberek egészsége a legfontosabb
Tuzson Bence: Minden óvintézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy minél kevesebben betegedjenek meg hazánkban
A magyar kormány számára a magyar emberek
egészsége a legfontosabb – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője a hazánkban a koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzettel kapcsolatban. Mint mondta,
azok a döntések, amelyeket a járvánnyal való küzdelemben meghoztak, példátlanok a rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében. Az egyéb
aktuális témák közül a politikust kérdeztük még a
klíma- és környezetvédelmi akciótervről is.
– Példátlan határozottságot mutat a kormány a koronavírus terjedésének megfékezésének ügyében.
Mi indokolja ezt az erőteljes és gyors
cselekvést?
– Az első és legfontosabb indok
az, hogy a magyar kormány számára a magyar emberek egészsége a legfontosabb – minden más csak ezután következhet. Minden óvintézkedést meg kell tennünk annak
érdekében, hogy lehetőleg minél kevesebben betegedjenek meg hazánkban. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO, több kontinensre kiterjedő világjárványnak, azaz
pandémiának minősítette a Kínából kiindult COVID-19 koronavírus-fertőzést. Európában a legsúlyosabb a helyzet Olaszországban,
ezért az intézkedések között szerepel
az is, hogy beutazási tilalmat léptettünk életbe, onnan csak a magyar állampolgárok térhetnek haza, de nekik itthon ezután azonnal karanténba kell vonulniuk. Ugyanez vonatkozik Kínára, Dél-Koreára és Iránra
is. A fertőzés megállítása érdekében
visszaállítottuk a határellenőrzést
a szlovén és az osztrák határszakaszon, és leállítottuk a repülő-, buszés vonatjáratokat.
– A magyar egészségügy felkészült
a járvány kezelésére?
– Több mint hatvanezer speciális
maszk van előkészítve, ezeket olyan
intézményekbe szállítják ki, ahol a
koronavírussal-fertőzött betegeket
kezelik, de a kormány újabb laborokat is bevon a munkába, amen�4 Dunakeszi Polgár

Tuzson Bence államtitkár,
Dunakeszi országgyűlési
képviselője

nyiben erre igény, illetve szükség
mutatkozik. A kormány célja, hogy
mindent megtegyen a megelőzés érdekében. Az emberélet az első! Ilyen
kiélezett helyzetben azonban fokozottan oda kell figyelnünk az intézkedések következetes betartására, ha
kell, a törvény szigorával is: így hát
azok, akik megszegik a karantént,
vagy álhíreket terjesztenek, komoly
bírságra számíthatnak.
– Az egyetemi oktatás szüneteltetése mellett sokan arra számítottak,
hogy az általános iskolákat, gimnáziumokat is bezárják. Ezt nem vették fontolóra?
– Dehogynem! Minden lehetőséget és szükséges intézkedést alaposan, szakemberek bevonásával mérlegeltünk. Éppen ezért döntöttünk
arról, hogy felfüggesztjük az oktatást
az egyetemeken, és az intézmények
átállnak a távoktatásra. Az iskolákat
érintő intézkedés, hogy átmenetileg
felfüggesztjük a külföldi diák-utaztatási programokat, és szükség esetén azonnal döntünk az iskolák bezárásáról is. Mindenkitől azt kérem,
és azt javaslom, hogy tájékozódjanak
a megelőzésről, az aktuális tudnivalókról a Koronavirus.gov.hu weboldalon, ahol folyamatosan frissülő, megbíztató, hiteles és pontos tájékoztatást kaphatnak.
– Milyen megfontolásból fordult
az utóbbi időben a kormányzat figyelme a klíma- és környezetvédelem felé?
– Nem hiszem, hogy ezzel kapcso-

latban különösebb fordulatról beszélhetnénk, ugyanis a klíma- és a
természetvédelem kérdéskörét a magyar kormány eddig is nagyon fontosnak tartotta és kiemelten kezelte. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos akciótervnek része az is, hogy a
következő tíz évben az erdőterületek nagyságát huszonegyről huszonhét százalékra növeljük hazánkban.
A több fa, mint tudjuk, jobb levegőt is jelent, és szorosan ehhez kapcsolódik, hogy méhek nélkül pedig
nincsen élet, így a méhészek támogatásán túl újabb kedvezményekről
is döntést hozott a kormány: a méhészeti termékek értékesítése a jövőben szja-mentes lesz. Elkészült
egy lépésekre lebontott terv, amelynek értelmében 2030-ra a villamosenergia-termelés kilencven százalékát karbonsemlegessé tudjuk tenni hazánkban, így az energia nagy
részét Paks adná, a második legnagyobb forrás pedig a napenergia lenne. Annak pedig, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban talán több szó
esik minderről a híradásokban, vélhetően az lehet az oka, hogy nemrég készült el a klímavédelmi akcióterv, így ennek bejelentése hozta a
nagyobb érdeklődést is a téma iránt.
De, mint mondtam is, a klímavédelmet eddig is kiemelten kezelte a kormány: ez egy nagyon fontos, de drága dolog, s éppen ezért különös odafigyelést igényel. A kabinet azonban
továbbra is elkötelezett a klíma- és
környezetvédelmi akcióterv mellett.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött március 11-ei ülésén a kormány. Ezt az operatív törzs sajtótájékoztatóján jelentette be Gulyás Gergely, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt
mondta: „Azok a döntések, amiket a kormány
meghozott, bizonyos tekintetben példátlanok a
rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében.” Hozzátette: hazánkban jelenleg egyedi
megbetegedések vannak, ugyanakkor csoportos megbetegedések, gócok is kialakulhatnak.
Magyarországon jelenleg nem ez a helyzet, de a
megbetegedés tömegessé válhat.

Koronavírus:
Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány

A

kormány szakemberekkel és az
uniós országokkal is folytatott
megbeszéléseket, minden lépést
egyeztetnek, különösen Szlovéniával és Ausztriával. Ahhoz ugyanis, hogy
az olaszországi gócpontú fertőzés terjedését meg tudják akadályozni, leginkább ezzel a két szomszédos országgal kell együtt
dolgozni. A következő órákban és napokban kormányrendeletek fognak megjelenni, amelyek Gulyás szerint egyértelműen
tisztázzák a helyzetet.

• Felfüggesztik a Határtalanul programot.
• Megtiltják az iskoláknak a külföldi kirándulásokat.
• A diákok nyári kéthetes külföldi nyelvtanfolyamát is egy évvel elhalasztják.

A legfontosabb intézkedések:

„Minden évben nagyon várom a Futakeszit,
azonban idén, eleget téve a központi Operatív Törzs kérésének, a rendezvényt sajnos nem tudjuk megtartani" – jelentette be
közösségi oldalán Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere. „Kollégáimmal a tudatosság hívei vagyunk, így született meg ez a
biztonsági döntés. Őszintén remélem, hogy
májusi rendezvényeinken találkozunk!” –
írja Dióssi Csaba, aki egyébként minden
évben teljesíti a Futakeszi távját.
Dunakeszin immár ez a harmadok jelentős, több ezer embert vonzó program,
melyet a központi Operatív Törzs javaslata alapján nem rendez meg a városi önkormányzat, mert mindennél fontosabb az
emberek biztonsága és egészsége – hangsúlyozzák közleményeikben.
• Mint már a dunakanyarregio.hu-n beszámoltunk róla, elmaradt a március 14re tervezett IX. Dunakeszi Viadal, amelyre
idén a diákok, a fiatalok mellett a szülőket,
a családokat is várták a Duna-parti Katonadombra, ahol az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hősei előtt tisztelegve a huszárok és a honvédek ezúttal is látványos és
győztes csatában ütköztek volna meg a császári csapatokkal.
• Ugyancsak elmaradt a március 15-i városi ünnepség is, ám az önkormányzat vezetői főhajtással és koszorúzással tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt.
• A József Attila Művelődési Központ
vezetője, Csoma Attila közleményben je-

• Beutazási tilalom lesz Olaszországból,
Kínából, Dél-Koreából és Iránból, ezekből az
országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, ha magyarokról van szó. Nekik otthoni karantént rendelnek el két hétre, például sem boltba, sem gyógyszertárba
nem mehetnek le; a karanténokról szóló határozatokat a határon megkapják.
• A szlovén, osztrák határokon azonnali
hatállyal (valójában 24 órán belül) visszaállítják a határellenőrzést; a repülő-, vonat- és
buszjáratok fogadását Olaszországból leállítják szerda éjféltől; onnan csak a magyar
állampolgárok bejutását biztosítják, de ez
minden érintett határszakaszon személyi
ellenőrzést jelent.
• Szankciókkal sújtják a valótlan nyilatkozatokat tevőket, és azokat is, akik megszegik a karantént.
• Bezárják az egyetemeket, csütörtöktől, legkésőbb hétfőtől; az egyetemi oktatás
csak távoktatásként történhet.
• A 100 főnél nagyobb beltéri és az 500
főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják. Ez a gyárakra, munkahelyekre, éttermekre és bevásárlóközpontokra nem vonatkozik, a szórakozóhelyekre, mozikra
és színházakra azonban igen, függetlenül
a nézők számától. Zárt kapus meccsek lesznek a futballban is.

***

Dunakeszi:
Elmaradnak a rendezvények

lentette be, hogy a kormány által kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel március
27-ig számos rendezvényük elmarad, melyek listája megtekinthető az intézmény és a
dunakanyarregio.hu honlapján is.
• Nyíri István, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója az oktatási intézmény közösségi oldalán jelentette be, hogy „a koronavírus terjedése miatt – a Dunakeszi
Tankerületi Központ levele alapján - minden iskolai programot, ünnepséget, tábort,
erdei iskolát, külföldi utazást – beleértve
ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS és ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, valamint a testvériskolai látogatásokat is – lemondunk a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében.”
Majd – többek között ezt írja – „Kérem,
hogy azok, akik (vagy közeli hozzátartozóik) bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy
külföldi tartózkodásuk során, ne menjenek be az iskolába, maradjanak otthon és
haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait,
ezen kívül más teendőjük nincsen. Kérem,
hogy felelősségteljesen járjanak el a többi diák védelmének érdekében. Az iskola a szülő írásos jelzése után - a hiányzásokat igazoltnak fogja tekinteni a rendkívüli helyzet miatt!
Kérem, hogy az iskolai honlapról folyamatosan tájékozódjanak e rendkívül gyorsan változó helyzetben. Természetesen a tanulóinkat mi is folyamatosan tájékoztatjuk!” - olvasható Nyíri István igazgató március 11-én közzétett bejelentésében.
• A koronavírus magyarországi megjelenésére tekintettel, a fokozott fertőzésveszély
elkerülése érdekében a Dunakeszi Farkas
Ferenc AMI rendezvényei és a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar hangversenyei 2020.
március 11-től előreláthatólag március 30ig elmaradnak! Megértésüket köszönjük! olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben.
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Tízmilliárdnál nagyobb
a város idei költségvetése
Dióssi Csaba polgármester: Dunakeszi fejlődését
nagyban segíti a közösség összefogása
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete tízmilliárd forintnál nagyobb főösszeggel fogadta
el a város idei költségvetését, melynek több mint a felét fejlesztésekre fordítják. A számok, a tények tükrében nem túlzás, ha a fejlesztések, beruházások költségvetésének nevezzük, melynek részleteiről Dióssi
Csaba polgármesterrel beszélgettünk.

akkor már azt éreztük, hogy eredményes négy évet zártunk. Ezzel
szemben, csak ebben az esztendőben hat-nyolc meghatározó beruházás kivitelezésén dolgoznak a szakemberek. Alagon – a tavaly átadott
új bölcsőde után – épül az új óvoda,
melyet hamarosan birtokba vehetnek a gyerekek. Akik a Táncsics Mihály utcában járnak, azok láthatják,
hogy jelentős megújuláson megy át a
Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, megújul a régi épületrésze, és az étterme, épül az új tornacsarnok.

Jelentős felújítások
és fejlesztések
az egészségügyi
ellátórendszerben
Dióssi Csaba:
Össze kell
fogunk, mert csak
együtt tudjuk
igazán kellemes,
szerethető
otthonná
formálni
lakóhelyünket,
Dunakeszit

- Valóban nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az önkormányzat ambiciózus költségvetést alkotott, hiszen a
10 milliárd 282 millió 56 ezer forint
bevételi főösszegből közel 6 milliárd
forintot fordíthatunk fejlesztésekre és felújításokra. Ez rendkívül jó
arány. Természetesen ebben a jelentős forrásban benne van az a meghatározó pénz is, melyet az elmúlt évek
eredményes pályázati munkánkkal sikerült előteremteni. A korábbi években elkezdett fejlesztési tevékenységünk 2020-ban csúcsosodik ki, hiszen városszerte azt láthatjuk, hogy mindenhol épül egy-egy
fontos, Dunakeszi polgárai számára
meghatározó létesítmény.
- A napjainkban is folyamatban
lévő sok-sok építkezés, fejlesztés közül melyeket emelné ki?
- Akik régóta élnek Dunakeszin,
azok tudják, hogy a korábbi önkormányzati ciklusban, ha egy meghatározó fejlesztés volt a városban,
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A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőben
jelentős belső felújítás, átalakítás valósul meg, melynek egyelőre sajnos
csak az elkerülhetetlen kellemetlenségivel találkoznak a betegek, akiket azonban hamarosan egy kibővített, megújult, új lifttel ellátott intézményben fogadnak a rendeléseken.
Az SZTK mellett már szerkezetkész
állapotban van a város új pszichiátria épülete.
A Magyarság Sporttelep északi oldalán – a vasút mellett – már állnak
a 40x20 méteres új sportcsarnok oszlopai. A Duna-parton, a városi napközis tábor területén már a tetőfedése is elkészült a többszintes nyíltvízi
edzőközpontnak.

Megújul és kibővül
a MÁV Nagyállomás
és környezete
Megújul és kibővül a MÁV Dunakeszi Nagyállomás patinás épüle-

te -, melyet már Petőfi, Széchenyi is
láthatott -, melyben elhelyezésre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal
Dunakeszi Járási Hivatalának kormányablaka. De még az idén elkezdődnek mellette az új kormányzati
épület kivitelezési munkálatai is. Az
alagi városnegyedben, a Fóti úti VS
Dunakeszi Sporttelepünkön az egyesülettel együttműködve egy kézilabdacsarnok épül, melynek az első kapavágásán már túl vannak. A sportnál maradva, itt jelentem be, hogy
befejeződött az Budapest-Dunakeszi (EuroVelo 6) kerékpárút kiépítésének az előkészítése, kijelölték a
nyomvonalat, és kiválasztották a kivitelezőt is. Ezek Dunakeszi életében
mind-mind meghatározó fejlesztések, beruházások, melyekről korábban csak álmodtunk. Ma pedig valóság.
- Valóban nagy volumenű beruházásokról van szó, melyek megvalósításához rengeteg pénzre van szükség. Aki ismeri az önkormányzatok
működését, az tudja, hogy ilyen jelentős saját forrás kevés helyen áll
rendelkezésre. Milyen arányban finanszírozza a fejlesztéseket az önkormányzat, és mennyit tesz hozzá
az állam?
- Az idei esztendőben fejlesztésre
fordítható közel 6 milliárd forintnak
több mint a fele állami támogatás.
Az önkormányzat önrészét az elmúlt
években sikerült megtakarítanunk a
felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen tudatosan készültünk
céljaik megvalósítására. Emellett
szeretném kiemelni, hogy nagyon
eredményes volt az elmúlt időszakban a pályázati és lobbi tevékenységünk. Emlékszem még a 2010-es választási ciklusra, amikor Vácon azzal
kampányoltak, hogy négy év alatt 5
milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg. Mi most egy évben
többet tudunk fejlesztésekre költeni.

Közel hatmilliárd
jut fejlesztésekre
és beruházásokra
- Az idei költségvetés sarokszámai,
fejlesztései megalapozzák a 2024
őszéig tartó önkormányzati ciklus
fejlődési ívét?
- Igen, hiszen, mint ahogy a 2020ban megvalósuló jelentős fejlesztésekre évek óta készültünk, ugyanúgy már most meghatározzuk az
előttünk álló évek fejlődési pályáját.
Polgármesteri munkám jelentős hányadát – a folyamatban lévő beruházások, napi feladatok menedzselése
mellett – a következő években megvalósuló terveink, fejlesztéseink előkészítése határozza meg. Én mindig
az előkészítésben igyekszem nagy
szerepet vállalni.
- Konkrétan ez miben nyilvánul
meg?
- Energiám jelentős részét a jövő
építésére fordítom, melyben kiemelt
helyet foglal el a két középiskola és
a művészetek háza megépítésének
előkészítése. Ma még „csak” a rajzés tervasztalon láthatóak az eredmények, de jó érzéssel mondhatom,
hogy a kijelölt ütemterv szerint haladunk. Nagy beruházásoknál komoly
szakmai tapasztalatot szerzett csapatot szerveztünk magunk köré.

Felépülhet a két
középiskola és
a művészetek háza
Javában tart a tervek formálása, a különböző megvalósíthatósági tanulmányok írása, melyek óriási munkák igényelnek mindannyiunktól. Reményeink szerint a szakmai előkészítő munka végére pontot tehetünk még ebben
az esztendőben, és a Kormány meghozhatja a végső döntést, hogy Dunakeszin felépülhet a két középiskola és a
művészetek háza.
- A tények azt bizonyítják, hogy ezen
intézményekre óriási igény van. Az is
közismert, hogy Dunakeszi az agglomeráció egyik legjelentősebb városa.
Ha végig gondoljuk az elmúlt esztendőkben kivitelezett fejlesztéseket, beruházásokat és a mostani terveket, célokat, akkor ön hogyan látja Dunakeszi jövőjét? Mi az, amit ön szerint még
meg kell valósítani a településen élő
közel ötvenezer ember még igényesebb
kiszolgálása érdekében?
- Én azt gondolom, hogy a következő
öt-tíz évben végére fogunk érni ezek-

nek a nagyobb infrastrukturális beruházásoknak. Sikerül pótolni mindazt, amivel elmaradásban volt a város az elmúlt évtizedekben. Megvalósul mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy
ki tudjunk szolgálni egy ekkora közösség – joggal megfogalmazott - magas
igényeit. Meggyőződésem, hogy középiskolákkal tesszük fel az i-re régóta várt pontot. Azt szeretném, hogy a
nagy beruházások után a város és lakóinak értékei a legjobb állapotba kerüljenek -, amin már dolgozunk - a közösségi és a magántulajdon harmonikusan egészítse ki egymást, a megépített
járdákat, utcákat minél nagyobb zöldövezet vegye körbe. Célunk, hogy fákkal, ligetekkel övezett, ápolt, gondozott
környezetben élhessünk. Megvalósítása mindannyiónktól nagyon aprólékos
és körültekintő munkát igényel. Össze
kell fogunk, mert csak együtt tudjuk
igazán kellemes, szerethető otthonná
formálni lakóhelyünket, Dunakeszit.
Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai azt
mondatják velem, hogy mi dunakesziek minden szempontból képesek vagyunk közös terveink megvalósítására.
Összefogásunkban rejlik az erőnk!
- Sokak szerint ez a pozitív kép, ez az
esély abból táplálkozik, hogy Dunakeszin nincsenek pártcsatározások az
önkormányzati munkában, a városban jó adófizető képességű vállalkozások működnek, s nem utolsó sorban
rendkívül jó lobbi erővel rendelkezik a
település. Helytálló ez a megállapítás?
- Azt hiszem, hogy összességében
ezek mind-mind meghatározó tényezői annak, hogy tízmilliárd feletti a
költségvetésünk, melynek több mint
a felét fejlesztésekre fordíthatjuk. Az
ön által említett tényezők nagyon
fontosak, amit visszaigazolt annak az
országos kutatásnak az eredménye is,
mely szerint Magyarország 125 járási székhelye közül Dunakeszin a legjobb élni. Azt hiszem, hogy ebben a
mondatban, ebben az eredményben
minden együtt van. A legfontosabb
tényező, amiről beszélünk: a lobbi
erő, a magas igényszint, az az, hogy
egy igazi közösséggé váltunk az elmúlt időszakban. Ez a közösség tudja
a benne lévő erőforrást, azt az szinergiát -, amit egy közösség képes előteremteni -, kamatoztatni. Azt hiszem,
hogy a legfontosabb tényező az, hogy
a Dunakeszin élők egy igazi közösséggé váltak, akik számára nagyon
fontos, a dunakeszi identitás, lokálpatriotizmus. Ez az alapja mindennek, ez az igazi hajtóereje a városnak.
- Polgármester úr köszönöm a
beszélgetést! További eredményes
munkát kívánok!
Vetési Imre

Jó ütemben
épül az új
óvoda Alagon
Tavaly adtuk át Alagon az új, 4
csoportos bölcsődét és kezdtük meg az építését az új óvodának is. A kivitelezés jól halad,
az utolsó simítások kezdődtek
meg az építkezésen – nyilatkozta lapunknak az Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály vezetője.

M

int azt Somodi István elmondta: „Az épület üzemeltetéséhez szükséges
infrastruktúra tavaly lefektetésre
került, így most könnyebb dolgunk
van, nem kell messzebbről hozni a
gázt, villanyt, vizet, mert ezek már
megtalálhatóak a nemrég átadott út
mellett. Az új épületegyüttes közel
1.400 m2-es lesz, beleértve a kiszolgáló és melléképületeket is. A terveknél fontos szempont volt, hogy
illeszkedjen a már elkészült bölcsődéhez, illetve hogy modern, gyermekbarát épületet építsünk. Mind
a négy csoportszobához saját, félig fedett - félig nyitott terasz kapcsolódik, saját játszókerttel. A zöld
terület közel 4.600 m2-es. Mivel
zöldmezős beruházás, így sajnos a
növényzet még kicsi, de igyekszünk
gondos ápolással elősegíteni a gyors
fejlődésüket. A város a pályázaton
nyert pénzt jelentős önrésszel egészítette ki, hogy végül az óvoda a
nyár végén kinyithassa kapuit.
VTSI
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Februárban történtekről

Öt éves terv benyújtása a városvezetés felé!
1. Szőnyegezés: A Közút Zrt. tulajdonában lévő Kossuth L. utca
felújítása, majd a Rákóczi út, Báthory-Hunyadi között, a Klapka
utca gyártelepi aluljáró és Zápolya
utca közti szakasz, ill. szintén a
Klapka utca, de annak eleje – zsákutca – végül pedig a Zalán utca
szőnyegezése
2. Járdaépítés: 2019 ősz folyamán ígért Zápolya utca–Bajtárs
utca-Hunyadi utca közötti rész
– és a Hunyadi utca–Zápolya utca-Kossuth utca közti szakasz –
párosszámozású oldalának befejezése. A városarculat egységes kialakítása a cél, ezért kértem a már
elkészült Kossuth utca és az előzőkben jelzett Zápolya utca és Hunyadi utca páratlanszámozású oldalának viacolorral való kialakítását
3. Gyalogos átkelőhely: A Rákóczi út és Báthory utca kereszteződésében „zebra” kialakítása, mely
a Széchenyi Iskola tanulóinak vé-

delme és a környék lakóinak biztonsága miatt szükséges
4. Parkoló felújítása: Tábor utca
elején 30 gépjármű férőhelyes
parkoló felújítása, mivel az évtizedek során számos úthiba, repedés keletkezett. Városunkban számos parkoló építése, felújítása történt az elmúlt években. Balesetveszélyes, de a városok között vezető
szerepet játszó Dunakeszi arculatába sem férhet bele
5. Csapadékvíz elvezetés megoldása, szikkasztó kutak kiépítése:
A Bajtárs utcából a Zápolya utcára, a Kereszt utcából a Batthyány
utcára, a Báthory utcából az Alkotmány utcára kifolyó esővíz, a Fóti
út és a Kálvin utca, a Sződi utca és
Mikszáth utca és a Rákóczi út és Királyhágó sarok csapadékvíz elvezetés megoldása
6. Szegélycserék: Az építkezésekre szállító tehergépkocsik
okozta töredezett, megsüllyedt és
hiányos szegélyek cseréje. Bajtárs
utca-Barázda utca sarok, Thököly
utca-Sződi utcánál két sarok, Mikszáth utca-Bajtárs utcanál mind a
négy sarok, Sződi utca-Dugonics
utca sarok, Rákóczi utca és Báthory
utcánál megsüllyedt szegély cseréje.
7. Térfigyelő kamerák kihelyezé-

se: József utca-Rákóczi utca sarok,
Hunyadi út-Tábor út és a Rákóczi
utca-Báthory utca kereszteződés,
Kölcsey Ferenc Könyvtár előtt
8. Zajvédőfal, életvédelmi fal kialakítása: a Klapka utcai gyalogos
felüljáró északi és déli irányában
2,5 m magasságban, 100-100 méter hosszúságban fal építése, mely
zajvédelemi és életvédelmi funkciót is betöltene
- Mányoki Ádám téren a kért
térfigyelőkamera kihelyezésre került
- A hó eleji esős időjárás a Fóti út
és Kálvin utca sarkon sokadszorra okozott problémát, ezért újra a
csapadékvíz elvezetés megoldásában kértem intézkedést. A Fóti
út a Közút tulajdonában áll, mely
csak lassítja a folyamatot, ráadásul
ezen a részen nincs csapadékcsatorna. Tájékoztattak, hogy a Közút kezelőhöz fordulnak, melyben
kérik, hogy a Fóti út felújításának
tevezése során kiemelten kezeljék
a szakasz csapadékvíz mentesítésének megoldását
- Újabb 11 címen keletkeztek kátyúk, megszüntetésüket kértem
- Panaszlevélben fordultam a
városvezetéshez a Volánbusz hozzáállása végett, mivel több esetben sem kaptam választ a Bocs-

kai utca 2/a előtti Volán járatainak
megállása érdekében
- A Kossuth utca ideiglenes hidegaszfaltozása megtörtént
- A Volánbusz a 03.01-jétől tervezett menetrendmódosításáról
tájékoztatott
- Csatornafedlap probléma a
Hunyadi utca 41. előtt, melynek
helyreállítását pár évvel ezelőtt
a Hunyadi utca-Alkotmány utca
talákozásában a DMRV már elvégezte. A forgalom végett a csattanás ismét hallható, mely zavarja
az ott lakókat. A fedlap cseréjével
kapcsolatban a DMRV felé kértem
intézkedést
- Kossuth utca - Batthyány
utca találkozásában lévő csapadékvíz elvezető felfestésére
emlékleztettem az osztály illetékesét
- Kölcsey Ferenc Könyvtár előtti kerékpártárolók és a könyvtár
előtt kért munkálatok felőli érdeklődés
- A DMRV 03.31-ig ígérte a Tábor út 21. előtti fedlap cseréjének
munkálatait
- Számtalan címen keletkeztek
csoportos közvilágítási hibák, melyek helyreállítása érdekében az
Eurovillhez fordultam.
Tisztelettel:
Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

Kedves Választókerületiek és Dunakesziek!

Hamar eltelt a Február is, pedig
most egy nappal hosszabb volt.
A Faludi János utcai körforgalomban, a lakó közösségeknek sikerült kompromisszumos megoldást
találni a körforgalmi vízelvezetés
problémájára, amit a jó idő bekövetkeztével kivitelezni is fognak.
Ide még egy kisállat szemetest is
szeretnék kihelyeztetni.
Az Alagimajori útnál a 90° kanyarban lévő sorompót egy baleset után felújították, most már ál-
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landóan zárva van, így az oda kihelyezett illegális hulladékok men�nyisége is csökkent. Ezt az utat a
város be fogja vezetni az eredetileg is így tervezett körforgalomba
a Tesco-nál. Folyamatosan, a kérésemnek megfelelően tisztítják és
mélyítik a Közüzemi Kft. munkatársai a lakóparki vízelvezető és szikkasztó árkokat. A Gérecz Attila utcánál lévő gyalogátkelőnél is kijavították a sérült előjelző táblát.
Az Eurovill Kft. munkatársai folyamatosan javítják és pótolják az
utcai világítás hibáit. Ezeket szintén nekem vagy a 06-80-980-030as számon közvetlenül jelezhetik
a cég felé. A SweetPoint területén
fogja a város kialakítani a Dunakeszi Öko-Udvart, így remélhetőleg

csökkeni fog a városban az illegális hulladék lerakás. Ide a lakosság
rendszeresen heti többszöri alkalommal leadhatja a háztartásban
keletkező veszélyes hulladékát.
Az Április 18-i városi köztisztasági
napra sok szeretettel várok minden önkéntest.
Február végén Tóth Eszterrel a
városi főkertészével bejártuk az
Alag 1-2. közötti erdősávot is, megnéztük milyen szak irányú munkákra lesz szükség. Ez az erdősáv a
Magyar Állam tulajdona, nem Dunakeszié sajnos, de szeretné a város rendbe hozni. Az épülő új óvodához vezető Brunszvik utcában
beüzemelte az Elmű a közvilágítást. Ide még parkolókat fog a város kivitelezni, csökkentve a lakó-

parkon belüli helyhiányt. Az óvoda
május körül lesz átadva, és szeptemberben kezdődik a gyerekeknek az oktatás.
Tavaly a közösségi médiában elindítottam a közvetlen választási
körzetünket érintő oldalt. A ,,Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra„ Facebook címen mindenki tájékozódhat a körzetet érintő eseményekről, programokról, de a dunakeszi.pethő@
gmail.com email címen, vagy a
06-20429-10-33-as mobilszámon
is bármikor elérhetnek. Remélem
egy produktív és csodálatosan vidám évnek nézünk elébe.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE

Tisztelt Lakótelep Szívében élő
polgárok! Az eltelt egy hónapban sok visszajelzést kaptam
azokról a fejlesztési elképzelésekről, amelyeket az előző beszámolómban leírtam. Szerencsére úgy tapasztalom, sikerült
a legfontosabb ügyeket megtalálnom, mert nagyon eltérő,
vagy más irányú terveket, véleményeket nem kaptam.

Remek alkalom volt ennek lemérésére az a kerekasztal beszélgetés, amelyre én is meghívást kaptam, s ahol közel
húsz itt élő, dolgozó meghívott
mondhatta el véleményét, tehette fel kérdéseit, s adhatott
tanácsot, javaslatot is a város
vezetése számára. Nagyon sikeresnek ítéltem meg ezt a találkozási lehetőséget, mert egy
független, a körzetben tapasztalattal nem rendelkező mediátor vezetésével izgalmas és
érdekes beszélgetés zajlott le
több mint két órában. Akik ott
voltak és visszajeleztek nekem,
hasonlóan érezték. Ennek azért
is örülök, mert igyekeztem
olyan vendégeket ajánlani a
szervezőknek, akik folyamatosan, akár kritikusan is nyomon
követik a lakótelep életét, mindennapjait. Remélem sok ilyen

lehetőség lesz még és több itt
élőnek is megadatik ez a fórum.
Én kezdeményezni, támogatni
fogom, mert a munkámat nagyon sok tekintetben segíteni
fogja. Néhány téma, ami felmerült a beszélgetés alkalmával:
parkolás-kamerák kihelyezéseközbiztonság-parkok, terek állapota-orvosi rendelők, intézmények-postai
szolgáltatás
gyengeségei-kutyások, nem
kutyások együttélése stb.
Természetesen ez egy folyamatos feladat számomra, nem
tekintem lezártnak az ezekről
folyó egyeztetést Önökkel. Akinek véleménye, észrevétele van,
továbbra is megtalál. Köszönöm
az eddig beérkező sok levelet
és hívást, külön azokat, ahol képet is mellékeltek. Egy új lehetőség a kapcsolattartásra a hivatalos képviselői oldalam a

Facebookon, és a Facebook csoport, mely „Lakótelep Szíve” néven elérhető nyilvánosan is, de
az itt lakók privát csoportban 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 06-27-542-805
vagy a 06-70-337-1606-os telefonszámon hétköznap 8-19 óra
között, valamint levélben a Garas utca 4. szám alatt, és természetesen személyesen is.

Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Reményeim szerint a téli, borongós időjárást hamarosan felváltja a melegebb,
szárazabb idő, amely sokkal inkább kedvez az útfelújítás-és karbantartásoknak.
A napokban végigjártam a körzet utcáit
és ahol kátyút, megrongálódott aszfaltot
észleltem, jelentettem Somodi Istvánnak,
a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének,
hogy minél hamarabb kényelmesen, balesetmentesen közlekedhessünk. Amen�nyiben úthibát vagy bármely más lakossági észrevételt látnak, ne habozzanak
bejelenteni a Dunakeszi App telefonos
alkalmazáson keresztül. Ez a leghatékonyabb és egyik legbiztosabb módja annak, hogy orvosolják a problémát, ugyanis a bejelentés egyből a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára érkezik, akik
azonnal továbbítják a kérést/kérdést az
illetékes osztályok irányába. Természetesen nekem is jelezhetik észrevételeiket a
lenti elérhetőségeim valamelyikén. Amiben tudok, segítek!
A tavaszi időszak a kerti munkák kezdetének ideje, ami által zöldhulladék keletkezik.

Kérem Önöket, hogy tartsanak be néhány
szabályt annak érdekében, hogy a Dunakeszi Közüzemi Kft. megfelelően tudja elszállítani a kihelyezett nyesedékeket. A zöldhulladékot (falevél, fű, kerti zöldhulladék,
növényi ágak apróra darabolva, zsinegelve) a megszokott szemétszállítási napoktól
elkülönítve, speciális járattal szállítják el. A
gyűjtés kétféleképpen történhet:
• az apró zöldhulladékokat a zöld színű
hulladékgyűjtő zsákokban kérjük kirakni,
a zöldhulladék-gyűjtő járatnapokon. Kizárólag a cég emblémájával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákok elszállítására kerül sor.
Figyeljünk oda arra, hogy a zsákokban maximum 30 kg hulladék gyűjthető!
• a 10 cm-nél vastagabb zöld hulladékot
egyedi megrendelés alapján, térítés ellenében szállítják el.
A nagyobb gallyak, fák, bokrok nyesedéke maximum 2 méter hosszú, illetve fél méter átmérőjű csomókba kötve, két helyen
zsineggel szorosan megkötve helyezhető
ki. Az így kirakott hulladék elszállítása térítésmentes, a rendezetlenül kirakott gallya-

kat azonban a cég munkatársainak nem áll
módjukban elszállítani.
Apró dolgokkal, odafigyeléssel rengeteget tehetünk környezetünk rendezettségért és egy még tisztább városkép kialakításáért.
Elérhetőségeim:
E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469
Erdész Zoltán alpolgármester
a 10. számú körzet önkormányzati
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Az előző havi beszámoló óta
újabb két alkalommal találkoztam és egyeztettem a körzethez
tartozó közös képviselőkkel a társasházak helyzetét illetően. Vis�szatérő megkeresés a galambprobléma, melyre rövidtávú megoldást kínálni nem lehet, hiszen
nincs, vagy számomra nem ismert
olyan módszer, mellyel a galambok az egyik napról a másikra eltűnnének az érintett társasház közeléből. Ugyanakkor a problémának akár közegészségügyi vetületei is lehetnek, így az érintett közös
képviselővel egyeztetve ebben az
irányban indulunk el és megtes�szük a szükséges lépéseket. Ezeket itt most hely hiánya okán nem
részletezem, de a beszámolóm végén olvasható elérhetőségeimen
állok bárki rendelkezésére ezzel
kapcsolatban is.
Több megkeresés érkezett az új
fatelepítésekkel, vagy éppen kivágásokkal kapcsolatban, amelyekre
igyekeztem minden alkalommal a
lehető legrövidebb időn belül vá-

laszolni. Tóth Eszter főkertésszel is
nagyon gyorsan tudtam egyeztetni egy ilyen kérdésben, ugyanakkor nyomatékosan azt javaslom
az érdeklődő lakosoknak, hogy ha
a főkertészhez bármilyen kérdésük
van, azt ne a különböző Dunakeszi életével foglalkozó Facebookcsoportokban tegyék fel, mert saját példámból is tudom, hogy képtelenség követni a bárki által szabadon létrehozható és emiatt
időnként gombamód szaporodó
csoportokat és az összes beszélgetést, ehelyett a főkertész közvetlen
elérhetőségein, illetve facebookoldalán érdeklődjenek – és persze
ugyanezt kérem a saját magam
vonatkozásában is.
Egy
kerékpárút-kialakítással
kapcsolatos megkeresést is kaptam egy másik körzetből, melynek kapcsán kérem türelmüket:
ha más körzetből kapok megkeresést – mivel elmondás szerint
a saját képviselőt nem érte el az
adott lakó –, azzal is foglalkozom,
de türelmet kérek, hisz nyilvánva-

Tisztelt Dunakesziek!
Kedves Lakótársak!

Az elmúlt hónapban több olyan
témában is megkerestek, amelyek megoldásában az Önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei. Az első ilyen gondot
jelentő probléma az volt, hogy
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az Auchan buszok menetrend
változása - több járat útvonalát jelentősen megrövidítették
- miatt át kell szállni a Városháza megállónál a Volán busz járataira. Hétköznap és hétvégén is négy-négy járatot érint
a változtatás. Az így kialakított
menetrendben 3-4 órás lyukak keletkeztek. Sajnos az Önkormányzatnak nincs hatásköre a menetrend alakítására, mivel a buszokat az Auchan áruház üzemelteti és így az áruház
kompetenciája a járatsűrűség
meghatározása is. Talán részmegoldás lehet majd a jövőben, ha az Önkormányzat saját
üzemeltetésű buszjárataival el
lehetne majd érni a Lidl-t és az
Aldi-t. Tárgyalások folynak már,

ló, hogy a saját körzetemből érkező megkeresések előnyt élveznek
ilyenkor.
A képviselő-testület februári
ülésén tárgyalta Dunakeszi 2020as költségvetését, melyhez önkormányzati képviselőként hét módosító javaslatot nyújtottam be:
több egyéb mellett a jelenlegi éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet
helyett 24 órás orvosi ügyelet bevezetésére és a gyermekorvosi
ügyelet megvalósítására, fogorvosi ügyelet megvalósítására, bérlakás-program elindítására javasoltam elkülöníteni valamekkora ös�szeget. Noha városunk költségvetése nagyságrendileg 10 milliárd
forint, javaslataim pedig együttesen ennek alig 1 százalékát, nem
egész 110 millió forintot tettek ki, a
képviselő-testület nem támogatta
indítványaimat. Kárpáti Zoltán, körzetünk előző képviselője pedig azt
tette szóvá, hogy egy ilyen javaslat
költségvetési hatásait ő nem látja át és emiatt személyesen nem is
támogatta az elképzeléseket.

azonban a helyzet gyors javulására sajnos nem számíthatunk,
hosszas egyeztetés szükséges
az áruházakkal valamint számos engedélyt kell még megszerezni. Minden esetre lépések már történtek a megoldás
érdekében, bízom benne, hogy
sikeresek lesznek a tárgyalások.
A másik téma örökzöld: a parkolási helyzet. Mire ez a cikk
megjelenik a Dunakeszi Polgárban, már túl leszünk két műszaki szemlén, melyeknek célja részben parkolási anomáliák
megszüntetése a Madách utca
– Németh László utca környékén, illetve a Kazinczy utcában
új parkolók kialakítására vonatkozóan. A változások megvalósításához szükség van az adott
területen élők segítségére és az
Önkormányzat támogatására
egyaránt.
Ez az együttműködés tudja
csak biztosítani, hogy sikerüljön mindenki számára elfogad-

A soron következő lapszámban
reményeim szerint rendszeresnek
tervezett fogadóóráim sorában az
első időpontjáról is tájékoztatást
fogok tudni adni a körzet lakóinak.
Elérhetőségeimen továbbra is
várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70-37992-11, elektronikus levélcímem:
zpvarga.dunakeszi@gmail.com
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok a közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon
is: www.facebook.com/zpvarga, illetve www.twitter.com/zpvarga.
Postai levelet a 2120 Dunakeszi,
Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet
önkormányzati képviselője

ható megoldást találnunk a felvetett problémák megszüntetésére.
Ismételten tisztelettel fel szeretném hívni mindenki figyelmét arra, hogy a Tábor utca –
Hunyadi utca kereszteződésben március 20-ától új forgalmi
rend lép életbe!
A Tábor utca lesz a felsőbbrendű út, ahol már most is kint
vannak a 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák a kereszteződés előtt, de forgalom lassító
küszöbök is kihelyezésre fognak kerülni. A Hunyadi János
utcán pedig STOP táblák lesznek elhelyezve, védve a Tábor
utca és a Mátyás király utca keresztirányú forgalmát.
Kérem, figyeljünk nagyon,
óvjuk egymást, ne vezessünk
megszokásból!
Bilinszky Ferenc
az 5. számú körzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
Tisztelt 9. sz. választókerületi Lakosok!
Kétgyermekes édesapaként nagyon fontosnak tartom a fiatal
generáció edukációját. A Dunakeszi Diák Akadémia megnyitóján elmondtam, hogy olyan
kompetenciákhoz és tapasztalatokhoz szeretnénk juttatni a
dunakeszi fiatalokat, amellyel
könnyedén eligazodnak majd a
munka, sport vagy akár környezetvédelem világában. Büszke
vagyok arra, hogy részese lehetek a projektnek, amely március 4-én vette kezdetét és május
9-ig tart.
Zajlik az élet a körzetben,
ugyanis március 5-én, este egy

parkoló autó a Toldi-Dombliget
lakóparkban (Huszka Jenő - Kacsóh Pongrác) kitört egy gázcsonkot, amely a föld alatt sérült meg. Szerencsére a háztartásokat nem érintette a baleset.
Köszönjük az Újpesti Tűzoltóság és a Tigáz gyors és szakszerű segítségét.
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén tavasszal is megszervezzük a városi köztisztasági napot, április 18-án 10 órától. Részvételi szándékukat a
rendezettvarosert@freemail.
hu vagy a sipos.david@dunakeszi.hu e-mail címen jelezhetik,

Tisztelt Lakótársaim!
Beköszöntött a tavasz, így mind
a beruházások, mind a környezetünk szebbé tétele új lendületet vesznek. Elsőként a folyamatban lévő beruházásokról
tájékoztatom Önöket röviden.
Új Fő úti parkolók alakítunk ki

Még tavaly év végén írtam arról, hogy megkezdődött a Fő
út – Bazsanth Vince utca sarkán lévő parkoló kialakítása,
de a területen lévő fák vizsgálása, valamint a Magyar Közúttal való egyeztetések egy rövid időre megakasztották a folyamatot. Örömmel számolok
be arról, hogy a kivitelező felvonult, és hamarosan egy rendezett parkoló szolgálja majd a
Polgármesteri Hivatalba, illetve
környékére érkező ügyfeleket,
vendégeket.
SZTK felújítása

Ahogy arról a múlt hónapban is
beszámoltam, 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.
Megújul
a Nagyállomás épülete

Bár az állomás épülete területileg nem a körzetünkben található, azonban a körzet déli felén élők mind ezt az állomást
használják, így nagyon is érint
bennünket. Nem beszélve arról, hogy véleményem szerint
az egész város nagyon várta
ennek az épületnek a megújulását. Az állami megbízás keretein belül zajló beruházás szintén jól halad, nemrég személyesen is bejártam a helyszínt,
hiszen tősgyökeres dunakesziként szívemen viselem ennek
az épületnek a sorsát. Itt kap
majd helyet a Járási hivatal és a
Földhivatal is.
Zöldülő Dunakeszi

A VOKE József Attila Művelődési Központ oldalfalánál lévő József Attila szobor környezete a
napokban kerül megújításra, a
szükséges eszközöket - például
virágtartó kaspó – már beszer-

bármilyen felmerülő kérdésre
szívesen válaszolok.
A tavasz közeledtével egyre
több időt töltünk a szabadban,
családommal jómagam is rendszeres látogatója vagyok a játszótereknek. Jó látni, hogy sok
család, köztük számos kisgyermekes él a Toldi-Dombliget és
Tóváros lakóparkokban, valamint környékén. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az
elmúlt hónapban 8 babacsomagot volt lehetőségem átadni. Nagyon örülök, hogy itt születik a legtöbb gyermek, ezáltal
a legfiatalosabb körzet a miénk.
zésre került, remélem következő hírlevelemben már a kész állapotról számolhatok be.
Bár a járványügyi helyzet miatt
a március 15-i ünnepség elmaradt, a park és környezetének
éves rendbetétele megtörtént.
Arra bíztatok mindenkit, hogy
csatlakozzanak az áprilisi köztisztasági naphoz, a részletek ebben
az újságban is megtalálják.
Köszöntések

Nagy örömömre ismét köszönthettem egy 90. életévét
betöltött lakótársunkat. Ezúttal
Kecskés Jánosné, Etel nénit köszöntöttem 90. születésnapja
alkalmából. Isten éltesse még
nagyon sokáig!
A nőnap alkalmából már hagyomány, hogy az Önkormányzat nevében többed magammal köszöntöttem a körzetemben működő intézmények dolgozóit. Ezúton kívánok utólag
is valamennyi hölgynek boldog
nőnapot!
Kátyúzás

Az útjavítások folyamatosan,
ütemezetten kerülnek javításra, de jómagam is tapasztalom,
hogy folyamatosan jelennek
meg új kátyúk. Kérem Önöket,
hogy vagy a Dunakeszi applikáción keresztül (Dunakeszi App)
vagy a lenti elérhetőségeim

E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Sipos Dávid
alpolgármester
a 9. számú körzet
önkormányzati képviselője

egyikén, pontos helyszínmegjelöléssel jelezzék, ha valahol
kátyút találnak, ezzel is gyorsítva a javítási munkát.
Megtalálnak az interneten is

Nagyszerű lehetőség, hogy a
Dunakeszi Polgár hasábjain
minden hónapban beszámolhatok Önöknek, illetve a negyedévente megjelenő Képviselői Híradómban is, azonban arra bíztatom Önöket,
hogy keressék fel oldalamat a
Facebookon is, ahol folyamatos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo
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
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Sikeresen kezeltük a februárban a Dunán lemenő árhullámot. A víz a városi strand területére öntött ki, ennél fogva a
konténer éttermeket és a szemétgyűjtő edényeket fel kellett
szedni néhány napra. Az árhullám levonulása után a Közüzemi Kft. szakemberei kitakarították és fertőtlenítették a területet. A vízállás miatt ezúttal
a Duna sor Rév út és Kiscsurgó

köz közötti területét végül nem
kellett lezárni.
Április 18-án rendezik a Városi
Köztisztasági Napot. Az eseményre a rendezettvarosert@
freemail.hu email címen lehet
jelentkezni április 10-ig. Nagyon remélem, hogy idén is sokan leszünk a szokásos találkozóhelyünkön, a révnél. Amen�nyiben kellő számú jelentkező
lesz, nemcsak a Duna-parton
alakítunk csapatot, hanem a
Révdűlő más területén is.
A szolgáltató gyorsan kicserélte azt a távközlési oszlopot
a Pihenő sétány és a Csobogó
köz sarkán, amelyet egy gondatlan autó rongált meg. Sajnos már nem volt ilyen gyors a
szolgáltató Elmű a Knézich ut-

cában, ahol egy hónapja nincsen közvilágítás. Egy vihar során keletkezett áramszünetet a kisebb javításokban illetékes Eurovill Kft. a Leiningen
utcában hamar el tudta hárítani, de a Knézich utcai probléma már rendszer szintű, amelyben csak az Elmű lehet az illetékes. A szolgáltató minden létező szerződését megszegte a
javításban mutatott késlekedésével, ezért ebben az ügyben
arra kértem az önkormányzatot, hogy hivatalosan tegyen
panaszt a cég vezetésénél.
Példás gyorsasággal intézkedett azonban a Közüzemi
Kft. két lakossági kérésben. A
Schweidel utcában egy közlekedésbiztonsági tükröt kellett

helyére tenni, amelyet valószínűleg a szél mozdított el. A Liget utcában egy határoló oszlopot kellett kicserélni a parkolóban, amelynek valószínűleg
nekitolattak.
Jelenleg az Iskola, a Kisfaludy, a Munkás és a Lázár Vilmos
utcában van bejelentett, de ki
nem javított kátyúnk. Kérem,
aki úthibát tapasztal, az jelezze felém, ne hatalmasodjon el a
probléma, megteszem az ügyben a hivatalos bejelentést.
Észrevételeit,
javaslatait
várom
a
csoma.attila.
kepviselo@gmail.com e-mail
címen.
Csoma Attila
az 1. számú körzet
önkormányzati képviselője

Újpesten erősítették rá a dunakesziek által
régen várt fejlesztés megvalósulására

A közelmúltban körzetünk több
pontján volt észlelhető a közvilágítás hosszabb-rövidebb ideig történő meghibásodása. Lévén meglehetősen gyakori jelenség, hogy
a lakók – arra gondolva, hogy valaki más már bejelenthette – a hibát késve, egymásra várva jelzik,
szeretnék ezen a fórumon is, újfent tájékoztatást nyújtani e témában. A dunakeszi közvilágítás műszaki karbantartásáért felelős Eurowill Kft.-nek az ELMŰ-vel
kötött üzemviteli megállapodása
szerint az ELMŰ csak tőlük [tehát
csak az Eurowill Kft.-től] fogadja el
a szakaszhiba-bejelentéseket azon
oknál fogva, hogy szakember ellenőrizze annak valódiságát, meglétét. (Szakaszhiba az, amikor egymás mellett több, nem működő
lámpatestet tapasztalunk.) Ebből
kifolyólag az Eurowill Kft. azt kéri a
lakosságtól, hogy ilyen észlelések
esetén a vélelmezett szakaszhibát
haladéktalanul jelezzük feléjük,
hogy ők is azonnal továbbíthassák azt a szakaszhiba elhárításában egyedül illetékes szolgáltató
irányába. Íme az Eurowill Kft. elér-
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hetőségei, ahol a különféle hibákat jelezhetjük; mail: kozvilagitas@
kozvilagitas.hu; telefon: +36 80
980 030. A hibákat bejelenthetjük
az igen hasznos városi alkalmazás,
az Androidra (Google Play) és iOSre (App Store) egyaránt ingyenesen letölthető Dunakeszi App-on
keresztül is.
Február 17-én, hétfőn 17 órai
kezdettel került sor a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által
szervezett lakossági fórumra a Hajló utcában. A téma a 3-as metró
káposztásmegyeri meghosszabbítása és annak feltételei. Tekintettel
arra, hogy a projekt és annak kapcsán a káposztásmegyeri vasúti
aluljáró kérdése sok dunakeszi lakótársunkat érintő, érdeklő téma,
a rendezvényen személyesen vettem részt, sőt kérdést is intéztem
az előadókhoz. Az elhangzottakról a fórum másnapján részletesen
beszámoltam lakótársaimnak a közösségi média több felületén is. Itt
– helyhiány miatt – most csak a lényegre szorítkoznék. Jó hír Újpestről dunakeszieknek: a kerületi önkormányzat tartja magát a káposztásmegyeri vasúti átjáró utáni csomópont átalakítását célzó, 2019
nyarán még az előző kerületi ve-

zetéssel kötött megállapodásban
foglaltakhoz. Mindezt Déri Tibor
újpesti polgármester erősítette
meg kérdésemre, idézve őt: „Megnyugodhatnak a dunakesziek, a
csomópont átalakításából minket
illető rész be is van tervezve az idei
költségvetésünkbe. A fejlesztést
megvalósítjuk.” Ezen kívül a tervezők részéről is pozitív válasz érkezett feltett kérdésemre: Dunakeszi,
Fót, Göd önkormányzatai számára
is biztosítják a lehetőséget, hogy a
tervezési szakaszban kifejthessék
véleményüket, javaslataikat.
A közelmúltban bekövetkezett
egyik – szerencsére személyi sérüléssel nem járó! – közlekedési baleset mutatott rá arra, hogy
Alagon a Kincsem utca déli, páratlan oldalán a „főút” és a Kincsem
köz találkozási pontjánál hiányos
a táblázás. A Kincsem köz déli végén – ott, ahol a fenyvesből a Kincsem utcába torkollik a néhány
évvel ezelőtt letérkövezett „erdei
út” – ugyanis nincsen kitéve „elsőbbségadás kötelező!”-tábla, így
pedig – a rendőrség állásfoglalása szerint – a Kincsem utcán keleti irányból, a Lovaregylet felől a
Verseny utca felé haladva, a Kincsem közhöz érve a KRESZ szerint

a jobbkéz-szabály érvényes: a Kincsem közből érkezőnek elsőbbsége van. (A helyszínt, a körülményeket ismerve az erdőből „kifutó” kis
út alsóbbrendűnek tűnik – nos, a
tábla kihelyezéséig nem az...) Sajnálatos, hogy egy közlekedési baleset világított rá erre a hiányosságra, amelyet a rendőrség és az önkormányzat gyorsan korrigált: a
február 27-i reggeli bizottsági ülésen döntöttünk a hiányzó tábla kihelyezéséről.
2020-ban is – már január elejétől
– közlekedik az ingyenes alsói Auchan-járat, mégpedig a megszokott időpontokban, minden csütörtökön 13:00 órakor a régi CBA
épülete elől.
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

Március 15. – Az ÜNNEP
Mit jelent nekünk március 15-e? Mit jelent nekünk a 21. században? Március 15-e még min-dig az
ÜNNEP, a nemzet ünnepe, azé a nemzeté, amely egykoron szabadságáért harcolt. A Habsburg Birodalomban élő Magyarországért, az elmaradottság, a műveletlenség, a röghöz kötés ellen.
szenvedett vereséget. A megtorlás,
a száműze-tés, a titkos emlékezések mellett ugyanakkor a magyar
nemzetben megmaradt a remény,
hogy „Még jőni kell, még jőni fog
/ Egy jobb kor”. Ez az áhított jobb
kor a kiegyezést követő-en elérkezett. Azután a kiegyezés után,
amelyet Deák Ferenc az 1848-as

A

munka nem 1848.
március 15-én kezdődött és nem ért véget 1849. augusztus
13-án, a világosi csatamezőn. Petőfi, Jókai, Irányi Dániel, Vasvári
Pál vagy a dunakeszi hadi eseményekhez is köthető Hatala Péter
25 év országgyűlési és azon kívüli
munkájának köszönhette sikerét.
Mindannyian tanult, művelt ifjak
voltak, akik az iskolában, önképző
körökben, újsá-gok szerkesztőségében csiszolták elméjüket.
Ezt a reformkor tette lehetővé számukra, amelyben a magyar
országgyűléseken értek el kisebbnagyobb sikereket a nemzet vezetői. A forradalom ezekre a sikerekre épített, ezek adtak iránymutatást neki, ezeket gyorsította
fel. A tizenkét pont összefoglalta
mindazt, amire a magyar nemzet

vágyott, és a szabadságharc megpróbálta megvalósítani azt. A Magyarországot ekkor vezető szellemi elit – Kossuth Lajos és Széchenyi István mellett olyan személyek kaptak helyet az első magyar
felelős kormány-ban, mint Deák
Ferenc, Szemere Bertalan, Eötvös József vagy Klauzál Gábor –
felkészült volt arra, hogy az ország függetlenné váljon. Cselekedni akartak, és cselekedeteik
révén nemcsak az ország, a nemzet jövőjét vagy a politika palettáját kívánták megváltoztatni,
de az emberek mindennapjait is.
Látszólag nem jártak sikerrel, hiszen a szabadságharc nem győzött, nem győzhetett az egye-sült
orosz és osztrák seregek ellen.
Amikor a világosi síkon Görgei
Artúr Paszkjevics orosz tábornagy
előtt letette a fegyvert, a nemzet

Viadalok a Hazáért
Telitalálat volt 2012-ben megrendezni az első Dunakeszi
Viadalt. Az elgondolás akkor az volt, hogy főként a város
diáksága kapjon látványos, tartalmas bemutatót a szabadságharc honvédő ütközeteiből. Ezen túlmenően azt is célul
tűzte ki az Önkormányzat, hogy a fiatalok gondolatvilágában jelenjen meg a hazafiság, hazaszeretet eszméje. Sajnos,
a koronavírus miatt ezt a lélekemelő ünnepi programot a diákok és a családok most nem élvezhetik.

A

z ezt követő hét viadal
igazolta ezt a szándékot.
Diákok sokasága izgulta
végig évről évre a csatákat, megismerve a hagyományőrző lovasok
felszerelését, az egyéb hadi eszközökkel együttvéve. Láthatták, milyen is volt hajdanán a toborzás,
amikor a legények a toborzó tán-

cot követően fejükre tették a honvédsapkát, ezzel is jelezve, hogy
elszántak a haza megvédésére.
Ágyúdörgés, lovasroham, kardok
csattogása fokozta az izgalmakat, s természetesen minden alkalommal az ütközetet a honvédek nyerték meg. Így volt ez a szabadságharc alatti számos ütközet

Önkormányzati vezetők főhajtása
A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében országos
vészhelyzetet rendelt el a Kormány az Operatív Törzs ajánlása alapján. Mint közismert országszerte – többek között – elmaradnak a Március 15-i ünnepségek. Dunakeszi Város Önkormányzata is úgy határozott, hogy nem rendezi meg a városi
ünnepséget, ám az önkormányzat és a lakosság képviseletében
Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester
március 13-án megkoszorúzták az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hősei tiszteletére emelt városi emlékművet, főhajtással rótták le kegyeletüket a márciusi ifjak emléke előtt.

Fotó: Bocskay Zsolt

Bár a hivatalos városi ünnepség elmaradt,
az Eszterlánc Óvoda óvisai mégis felkeresték a '48-as emlékművet,
ahol elhelyezték színes kis zászlóikat

alapokon kötött meg a nemzet nevében, a bécsi udvarral. Az ország
fejlődésnek indult.
Ez ’48 sikere és öröksége mindannyiunk számára. Ünnep ez, hiszen ünnep volt 1848-ban is: vértelen forradalom – nemzeti színekben.
Dr. Kerekes Dóra

győztes végkimenetelében is, s ez
erősítette a hitet a szabadság eszméjében. S bár a szabadságharcot
végül legyőzte a túlerő, az elnyomás évtizedei alatt az emberek
szívében ott rejtezett az optimista hit, lesz ez még másként.
A viadalok hangulata is ezt az
érzést erősítette s a diákok átérezték ennek fontosságát. A szabadság, a békés élet mindennél előbbre való. S akik mindezért minden
évben sokat tettek, azok a hagyományőrzők voltak, akik szerepet
vállaltak a látványos bemutatókon. A Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium, a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, a
Mogyoródi Sándor-huszárok és
Lovas Hagyományőrzők Egyesülete, a Verőcei 13. Hunyadi Hu-

szár és Betyár ezred, valamint a
XV. Székely Határőr Gyalogezred, minden évben igényes, színvonalas közreműködése szolgálta az eredendő célt: bemutatni a
hősiességet, bátorságot, harci elszántságot, amivel eleink küzdöttek a Hazáért.
S hogy ez annak idején mit is
jelentett? Álljanak itt Petőfi Sándor Csatadal című költeményének hallhatatlan sorai: „Trombita harsog, dob pereg,/Kész a csatára a sereg./Előre!/Süvít a golyó, cseng a kard,/Ez lelkesíti a
magyart./Előre!/Föl a zászlóval a magasra,/Egész világ hadd
láthassa./Előre!/Hadd lássák és
hadd olvassák,/Rajta szent szó
van:szabadság./Előre!”
Katona M. István
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Színes nőnapi muzsikacsokor
A Nemzetközi Nőnap alkalmából operett- és musical gálára invitálta Dunakeszi hölgylakosait
Dióssi Csaba polgármester. A nagyszerű koncertre – melynek színhelye a VOKE József Attila Művelődési Központ volt – március 6-án került sor két alkalommal a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
Farkas Pál vezényletével és kiváló énekesek közreműködésével.

Ress Hajnalka

A

teltházas délutáni hangverseny közönségét Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, önkormányzati képviselő köszöntötte. Elmondta, hogy a nap folyamán virággal és kedves szavakkal
köszöntötték több városi oktatási-nevelési intézmény nődolgozóit. Három
éve döntöttek úgy, hogy a megújult intézményben a szimfonikus zenekar és
előadóművészek műsorával ajándékozzák meg a város hölgyeit. Az esti
koncerten Seltenreich József önkormányzati képviselő mondott üdvözlő
szavakat a hölgyközönségnek.
Ünnepi köszöntőjében Tuzson Bence
államtitkár, országgyűlési képviselő
(mindkét koncerten) arról szólt, hogy a
nőiség és a „férfiség” egy dologban találkozik, ez pedig a család. – Mi ma-
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gyarok különlegesek vagyunk, mert hiszünk a hagyományos családmodellben
és abban is, hogy vannak olyan szerepek, amelyeket csak a nők tudnak betölteni és vannak férfiszerepek – fogalmazott az államtitkár. Utalt arra, hogy Magyarország abban is különleges, hogy a
női vezetők aránya negyven, a cégvezetők aránya harminc százalék. Ezek a cégek hosszabb távon sokkal sikeresebbek, mint amelyet általában férfiak vezetnek. Szólt arról, hogy más a nők és
más a férfiak szerepe. Fontos, hogy az
év minden napján fejezzük ki hódolatunkat és a tiszteletünket a nők iránt.
– Fontos ez, mert Ők a család építőkövei. Nekünk, férfiaknak az a feladtunk,
hogy a biztonságérzetet megteremtsük,
mert ha egy nő biztonságban érzi magát a férfi mellett, akkor csodákra képes a családban és csodákra képes maga
a család is. Ha családról beszélünk, akkor azokat az értékeket és hagyományokat őrizzük, amit mindannyian örököltünk a szüleinktől és a nagyszüleinktől.
És ezt a tudást adjuk tovább a gyerekeinknek és az unokáinknak is. Engedjék
meg, hogy a nőnap alkalmából azt kérjem, meséljenek a gyerekeiknek, az unokáiknak is, mondják el, miből táplálkozik a családi szellem, milyen hagyományaik vannak. Hiszen ebből áll össze egy
város történelme, és ilyen értelemben
áll össze egy ország történelme is. Ettől
tartjuk össze Magyarországot, és ez erő-

sít minket abban, hogy képesek legyünk
megmaradni magyarnak és képesek legyünk megtartani azt a csodás nyelvet,
amit magyarnak nevezünk. Nők napja
alkalmából azt kívánom önöknek, hogy
legyenek boldogok. Ne csak keressék a
boldogságot, hanem a családban találják meg azt a boldogságot, melyet a legkisebbek ugyanúgy, mint a legidősebbek
joggal várnak.
Lehár Mosoly országa című operettjének nyitányával kezdődött el a koncert.

Tuzson Bence
köszöntötte a hölgyeket

Házasságot kötöttek

Ezt követően a legnagyobb komponisták, Lehár Ferenc, Kálmán
Imre, Szirmai Albert legismertebb
operettjeinek dalai csendültek fel
Foki Veronika, Simon Boglárka,
Jenei Gábor (mindhárman Madách Színház) és Bot Gábor (Szolnoki Szigligeti Színház) nagyszerű
előadásában. A Cirkusz hercegnő,
a Víg özvegy, a Mágnás Miska és
természetesen a Csárdáskirálynő
örökzöld melódiái valósággal elbűvölték a közönséget. A koncert
második részében a musicalé volt
a főszerep. A Chicago, a Nyomorultak, a Vámpírok bálja, a Hegedűs a háztetőn, az Operaház fantomja, a Valahol Európában népszerű és jól ismert énekszámait
szólaltatta meg a Ress Hajnalkával
(Madách Színház) kiegészült művész csapat, melynek tagjai az operett mellett a musical világában is
otthonosan mozogtak. Ress Hajnalka előadásában hallhatta kö-

zönség például a New York, New
York, a Jamaicai trombitás, vagy
a Zene nélkül mit érek én? című
közismert énekszámokat is. Utóbbi refrénjét vele énekelte a közönség. Az művészek előadásáról
ugyanúgy felsőfokban lehet szólni, mint a Dunakeszi Szimfonikus
Zenekar közreműködéséről. A
koncert meglepetéseként az Abba
együttes világslágereiből összeállított egyveleggel, a közönség vastapsa közepette búcsúztak a művészek és a zenekar. Mi a siker titka? A tökéletes műsorválasztás és
a kiváló előadók. Nos, ez alkalommal mindkettő telitalálat volt, így
lett tökéletes a nőnapi ajándékkoncert.
Az előtérben elhelyezett nőnapi véleményládába a koncert végén jó néhány vendég helyezte el a
javaslatait megfogalmazó kártyát.
Katona M. István
A szerző felvételei

2019. december 5.

2020. január 18.

2020. február 20.

Disztl Ákos Csaba és
Laczkó Henriett Zsuzsanna

Péter Tamás és Kakó Bernadett
Podják Ferenc és Batta Viola
Marton Ádám és Bánnert Zsuzsanna

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

Pedagógusokat köszöntött
a nőnapon a polgármester
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, a Gyöngyharmat Tagóvodában és a Garas utcai bölcsődében köszöntötte
az ott dolgozó nőket Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
március 4-én, a nőnap tiszteletére.

A

város első embere a többi között arról is beszélt, hogy a nőnap két
minőségében is fontos számára. Otthon ünnepelte a párját,
aki a családi hátteret és szeretetet biztosítja, és mint a város
vezetője, ezen a napon örömmel köszöntötte a városi intézményekben dolgozó nőket is,
akik családi teendőik mellett a
munkahelyükön is helytállnak.
Dunakeszi Polgár 15

Fórum Dunakeszi főkertészével
Beszélgetés a város faállományáról,
és a hosszú távú zöldstratégiájáról
A városi önkormányzat a lakossággal együttműködve évente ezer fát ültet el a zöldfelület növelése, a kellemes
lakóhelyi környezet javítása érdekében. A hosszú távú, több évtizeden átívelő célok megvalósítását az a zöldstratégia szolgálja, melyet Dunakeszi főkertésze, Tóth Eszter okleveles tájépítészmérnök koordinál, aki az aktuális helyzetről, a város faállományának frissítéséről lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket a minap.

A

téma jelentőségét jól
mutatja, hogy a beszélgetést szervező Sipos
Dávid
alpolgármester mellett jelen volt Nyíri Márton
környezetvédelmi ügyekért felelős társadalmi alpolgármester és
Somodi István, a Városüzemeltetési Osztály vezetője.
- Mi volt fórum központi témája? – kérdeztük Tóth Eszter főkertésztől.
- Már az elején szeretném leszögezni, hogy egy rendkívül konstruktív hangulatú beszélgetés volt,
melyen először bemutattam Dunakeszi hosszú és rövid távú zöldstratégiáját, az eddig elért eredményeket, ismertettem a napjainkban zajló munkákat, az új fák
ültetésének módját, miközben tájékoztatást adtam arról is, hogy az
elöregedett, beteg fákat újjakkal
pótoltuk. Különös hangsúllyal beszéltem a Duna-parti faállomány
kezeléséről, és azt is ismertettem,
hogy ez a tevékenység hogyan illeszkedik az általunk kidolgozott
szakmai programba.
- Mi a zöldstratégia legfontosabb eleme, egyáltalán milyennek
tartja a város faállományát, ös�szetételét?
- A város zöldstratégiája egy 50
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Tóth Eszter főkertész
a Duna-parti fákat vizsgálja
évet átívelő program, és cselekvésterv. A célja, hogy egy lefektetett
irányvonal mentén tudjuk a városi zöldfelületek számát növelni, és a minőségét javítani. Dunakeszi faállományára jellemző az,
hogy a lakótelepek építésekor sok
gyorsan növő, de rövid életciklusú fát ültettek, amiket a rendszerváltozás környékén ki kellett volna
vágni, azonban ez akkor elmaradt,
ezek az öreg fa egyedek rengeteg
kezelendő problémát adnak napjainkban. Nem alakult ki a természetes folyamat, hiányzik a régieket felváltó középkorú állomány.
Hiányukat igyekszünk pótolni a
fiatal egyedek növekedésének serkentésével, és az idős állomány
ápolásával.
- Különböző közösségi oldalak véleményformálói közül legtöbben a Duna-parti fák sorsával
foglalkoznak. Noha Ön rendkívül
intenzíven kommunikál a városi
médiumokban, mégis előfordul,
hogy téves információkat osztanak meg egymás között a lakók.
Mi a helyzet ezekkel a fákkal?
- A terület kezelés szempontjából két részre osztható, a Liget utcától északra eső területre, ahol a
nyárfaállomány található, illetve a
délre eső területre, ami a nyárfák-

kal tűzdelt, sűrű platánerdő, azaz
a strand területe.
A Liget utcától északra, az 19531973 között ültetett nemes nyarakat a Közép-Dunavölgyi Vízügyi
Igazgatóság a korábbi sok bejelentés - leszakadó ágak, fakidőlések miatt 2016-ban tarra szerette volna vágni, és újra telepíteni. Akkor
az Önkormányzat ezt megakadályozta, és a fák kezelését átvette.
Ekkor két szakvélemény is készült
a teljes állományra. A szakvélemények alapján a 60 darab életveszélyesnek ítélt fát kivágták, a többieket évente – háromévente vizsgálni kell. 2019 szeptemberében,
majd decemberében a Dunavölgyi
Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve megtörtént a faállomány újbóli vizsgálata, 40 faegyedet ítéltünk
veszélyesnek, és további 30 fa koronaápolását határozták meg. A
munkálatokat 2020. március 15ig előírásszerűen el kell végezni. A
veszélyesnek ítélt fák minden esetben, gomba vagy rovarfertőzöttek
voltak, illetve jelentős, kiterjedt
méretű korhadással rendelkeztek
gyökérnyakban vagy vázágon.
A Liget utcától délre eső területen anno 1200 db platánt 3-4 méteres tőtávval telepítették. A platánok nagyon közel állnak egymáshoz, nincs meg a megfelelő
életterük, így nem jutnak megfelelő mennyiségű tápanyaghoz,
fényhez. A kivágásra ítélt egyedek koronája részben vagy telje-

sen felszáradt. A sétány mellett
álló fehér füzeken a korhadás jelentős mértékű volt, egy visszavágás sajnos már nem oldotta volna meg a kérdést, a fák életképessége ezen a szakaszon jelentős mértékben lecsökkent. Ezeket
az egyedeket a fórum után a helyszínen megtekintettük. Részletesen elmagyaráztam a résztvevőknek melyik fát miért kellett kivágni, megmutattam a problémákat, a
rovarkirepülőnyílásokat, a korhadások helyét, típusát, a gombakártételeket, és annak veszélyeit.
- A látottak és a szakmai tájékoztatás meggyőzte a kétkedőket,
hogyan fogadták a Duna parti faállomány megóvása érdekében elkezdett szakmai munkát?
- Igen, azt remélem minden kérdésükre választ kaptak, és mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy az itt lévő idős, illetve sűrű állományt kezelni kell. A
kezelés jelen esetben az évenkénti vizsgálatot, a fakivágásokat, a
fajtagazdag alátelepítést – élőhely
rehabilitációt, a megmaradó fák
ápolását, gallyazását, és a partfal
védelmét foglalja magában. Erre
a területre nyolc fafajból, nyolcvan egyedből álló új állomány kerül kiültetésre tavasszal – hangsúlyozta Tóth Eszter főkertész, okl.
tájépítészmérnök, faápoló és favizsgáló szakmérnök.
(Vetési)

Tisztelt Lakótársaim!
Márciusban, a tavasz első hónapjában több, környezettudatossággal kapcsolatos akció indul,
engedjék meg, hogy ezekről rövid tájékoztatást adjak:

1. Újraindul a „Tiszta udvar, rendes ház” program: Dunakeszi ingatlantulajdonosok
pályázhatnak a címre a városi
honlapról (dunakeszi.hu) elérhető pályázati adatlap kitöltésével. A pályázat főbb feltételei:
tiszta udvar illetve előkert, rendezett homlokzat, a tulajdonban lévő autók jogszabályoknak
megfelelő parkoltatása, részvétel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben. Társasházak is
pályázhatnak. (Bővebb részletek a városi honlapon.) Ezúton
is biztatom Dunakeszi polgárait, hogy vegyünk részt minél
többen a pályázatban, hiszen a
tavalyi évben is számos „Tiszta

udvar, rendes ház!” táblát sikerült kiosztanunk
a büszke tulajdonosoknak.
2. Április 18-án ismét
megrendezzük a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot, melyre április 10-i határidővel várjuk a jelentkezőket. Eddig több mint 80
helyen tisztítottuk meg
Dunakeszit az illegálisan lerakott hulladéktól, bízom benne, hogy
lakossági összefogással
újabb területeket adhatunk vissza természetnek. (Bővebb információ a felhívásban.)
3. Az Önkormányzat
Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete „Zöldülő Dunakeszi” címen
fotópályázatot
hirdet.
Életkortól függetlenül pályázhat minden dunakeszi lakos, aki
kedvet, ösztönzést érez a fotózáshoz. A pályázat célja, hogy abban
az időszakban mutassa be Dunakeszit, amikor a tavasz beköszöntével kizöldül a város, beérik
faültetési programunk, valamint
leggazdagabb az élővilágunk.
Pályázni digitális, legalább 300
dpi-s felbontású fényképekkel
lehet. Egyetlen kikötés az, hogy
a fénykép Dunakeszin készüljön, a város természeti, környezeti értékeit mutassa be. Az elkészült művekből kiállítást rendezünk. A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri értékeli. Az

első helyezés 25.000 Ft-os, a második 20.000 Ft-os, a harmadik
pedig 15.000 Ft-os fotós ajándékutalványt nyer. A pályamű-

veket digitális formában kérjük
elküldeni a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címre. A pályázat időtartama: 2020. március
1-től 2020. június 15-ig. Jó fényképezést, szép időt és kellemes
időtöltést kívánunk minden lelkes fotósnak!
Tisztelettel:
Nyíri Márton,
környezetvédelemért
felelős alpolgármester

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

Távfűtési területre kazángépész/kazánkezelő
Feltétel:
- kazángépész vagy kazánkezelő képesítés

Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos képesítés
- alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
Amit kínálunk:
- bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás
- cafetéria
- Munkaruha
- továbbképzési lehetőség
- barátságos, családias munkalégkör

Távfűtési területre csőszerelő, karbantartó
Feltételek:
- csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 1 éves gyakorlat a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- láng- és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
- alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás
- cafetéria
- munkaruha
- szolgálati telefon
- továbbképzés
- barátságos, családias munkalégkör
- változatos munkavégzés
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre
várjuk a titkárságon.
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
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„Széles körű látásmód, vitakultúra, a fiatalok meg tudjanak felelni a gyorsan változó
világ kihívásainak és könnyen
megtalálják azt a hivatást,
amit szívvel-lélekkel tudnak
majd végezni. Az Akadémia diákjai közül többen akár munkalehetőséget is kaphatnak a
város intézményeiben.”

Elkezdődött a Dunakeszi
Diák Akadémia

A

A nyitó előadáson
fenti gondolatokat Dióssi
Herperger Babett
Csaba polgármester fogala kommunikáció
mazta meg a Dunakeszi
alapjairól és
Diák Akadémiát bemutató
fontosságáról korábbi sajtótájékoztatóján. Gondos
beszélt előkészítő munkát követően az Akadémia első előadására március 4-én
került sor a VOKE József Attila Művelődési Központ klubhelyiségében.
– Kettős célunk van a Diák Akadémiával – mondta kérdésünkre Sipos
Dávid alpolgármester. – Egyik szándékunk, hogy az iskolában szerzett
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elméleti ismeretek mellé gyakorlati
tudást kapjanak a fiatalok arról, hogyan lehet valaki sikeres az életben,
hogyan érdemes állásra pályázni, milyen protokoll szabályok vannak, miért fontos a jó kommunikációs készség elsajátítása. Sikeres vállalkozókat
hívuunk meg előadóknak, például ismert sportolót, akitől megtudhatják,
hogyan lehet sportsikerek mellett
karriert építeni. Olyan mintákat szeretnénk bemutatni, amelyek indíttatást adhatnak a résztvevőknek. A mi
szempontunkból fontos az utánpótlás nevelés. Minél több olyan diákot
szeretnénk, akik tudnak a városnak
is segíteni egy-egy adott területen. Az
Akadémia befejezése után gyakorlati lehetőséget kínálunk ahhoz, hogy
megismerjék a város, az Önkormányzat, a településmarketing működését.
És lehetőséget kínálunk ahhoz, hogy
később esetleg munkatársként is dolgozhatnak nálunk.
Az első előadáson – a csapatépítés jegyében – Herperger Babett, a
Herperger Településmarketing és
Üzleti Tanácsadó Iroda vezetője tartott előadást a kommunikáció alapjairól és fontosságáról. Bemutatta a sorozat további foglalkozásának
rangos előadóit. Találkoznak majd
a résztvevők Hossó Nikolettával, a
Nemzetiközi Protokoll Szakszervezetek Szövetsége alapító elnökével,
Kalla Lili influencerrel, a Zöldebb
bolygó blog szerzőjével, szerkesztőjével, Hevesi Krisztina szexuálpszichológussal, Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével és
Kis-Simon Ildikó mentáltrénerrel, a

Profession.hu képviseletében Galgóczi
Krisztina HR Business Partnerrel és
Göröcs Lili Melinda HR vezetővel, valamint Azurák Csaba televíziós személyiséggel, jelenleg a Budapest Honvéd kommunikációs és marketing
igazgatójával.
A névsorból kiderül, hogy az Akadémia hallgatói sokrétű, gazdag ismeretek birtokában fejezhetik be május
9-én a kurzust. Vizsga nem lesz, de be
kell mutatni egy olyan projektmunkát, amelyen munkacsoportokban a
képzés során dolgoznak majd a fiatalok. Zárásként valamennyien oklevelet kapnak.
Hogyan tovább? Erre azt a biztató
választ kaptuk az alpolgármestertől,
hogy terveik szerint – ha sikeres lesz
– ősszel ismét meghirdetik az akadémiát.
Katona M. István
A szerző felvételei

•••

Lapzártánkkor érkezett az alábbi
önkormányzati közlemény:
Magyarország Kormánya a mai napon, az Operatív Törzs és Pintér Sándor Belügyminiszter úr javaslatára veszélyhelyzetet hirdet a Magyarország
teljes területére
Több fontos döntéssel együtt, a kormány intézménylátogatási tilalmat
rendelt el az egyetemeken. Egyetemi
oktatás csak távoktatás formájában
történhet. A döntés visszavonásig érvényes. Ezzel összhangban a Dunakeszi Diák Akadémia képzéseit elhalasztjuk.”

Hirdetés

Dunakeszi szemmel
Dióssi Csaba szemén
keresztül nézzük Dunakeszit
A Dunakeszi szemmel rovat első születésnapját ünnepli. Kísérleti jelleggel,
de hagyományteremtő céllal, tavaly márciusban jelent meg az első cikk,
melyben városunk egyik közismert személye elmondja véleményét, javaslatokat tesz a fejlesztésre váró területekkel kapcsolatban, aktuális kérdéseit pedig a tőle megszokott alapossággal és konkrétumokkal városunk
polgármestere megválaszolja.
Rovatunk évfordulója alkalmából most kivételes lehetőséget kaptunk. Polgármesterünk, Dióssi Csaba szemén keresztül nézzük Dunakeszit és nem csak városvezetőként kérdezem. Válaszaiban ott a szülő, a családfő, a felelős édesapa, aki személyes szívügyének
tekinti városunk vezetését.
gyon fontos visszacsatolásokat adnak. A településfejlesztés az a feladat, amely sosincs elvégezve, mindig lesznek korszerűsítésre váró
területek, ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy Dunakeszi az itt élők
és gyermekeik jövőjét szolgálja és
biztosítsa. Ezt közösségi összefogással, a városlakók véleményét meghallgatva, hosszú távú stratégiai célok meghatározásával tudjuk megvalósítani.

A fiatal úszók
Kovács Ágnes
olimpiai bajnok
úszóval és
Dióssi Csaba
polgármesterrel
szelfiztek

- Polgármester úr, milyen Dunakeszi városvezetőjének lenni?
- 2010-ben, mikor polgármesterré válaasztottak, egyik fő célom volt,
hogy az alvóvárosból pezsgő Dunakeszit varázsoljunk. Szerencsés város
vagyunk, ugyanis itt olyan emberek
élnek, akiknek igénye van a minőségi kultúrára és a szórakozási lehetőségekre. Stratégiai kérdéssé tettük a
közösségépítést, az eddigi alvóvárosból pezsgő közösségi és kulturális
élet alakult ki. Dunakeszi, a Fesztiválok városává, a Dunakanyar meghatározó kulturális központjává vált.
- Engedjenek meg nekem annyi elfogultságot, hogy azt mondjam, Dunakeszi az ország egyik legjobb közössége – ha nem a legjobb. Ami-
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kor azt kérdezik tőlem, mire vagyok
a legbüszkébb polgármesterségem
alatt, azt mondom, erre a közösségre, amely aktív, céltudatos és erős.
- Egyre több felől hallani, hogy kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek. Mik ezek valójában?
A tavalyi évben elkezdődött a lakossági párbeszéd egy új formája.
Hiszek a közösségi tervezés erejében
és kiemelten fontosnak tartom a lakossággal folytatott kétirányú kommunikációt. Ennek érdekében közel egy éve kerekasztal-beszélgetések
keretében kérjük ki a lakosság véleményét. A személyes meghívásomra egy moderált beszélgetés keretein belül a meghívottak elmondják a
várossal kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat. Ezek az alkalmak na-

- Nemrég olvashattuk FB oldalán, hogy nem volt még ilyen sok,
egyidőben párhuzamosan folyó
nagyfejlesztés Dunakeszin. Mik
ezek?
- Valóban, Dunakeszi történetében eddig még nem volt ilyen, hogy
egy időben folyik több nagyberuházás. Jelenleg épül az új alagligeti óvoda, bővül és megújul a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, zajlik a nyílt vízi edzőközpont
építése, teljes körű belső felújításon és bővítésen esik át a Dunakeszi
Szakorvosi Rendelőintézet. Megújul
a Nagyállomás épülete, ugyanitt, de
külön épületben kap helyet a Pest
Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalának kormányablaka Tavasszal elkezdődik a BudapestDunakeszi (EuroVelo 6) kerékpárút kiépítése, ami részben állami beruházásban valósul meg és építünk
két új tornacsarnokot is, az egyiket a Fóti úti Sporttelepen, a másikat pedig a Magyarság Sportpályán.
Ezek eddig mind csak álmok voltak,

– válaszol a polgármester
most épülnek és lakosaink hamarosan birtokba is vehetik.
Fontos, hogy a jelenlegi fejlesztések mellett a jövőt is szem előtt tartsuk, mely folyamatosan újabb kihívások elé állítja a településünket.
Hosszú távú stratégiai gondolkodás
szükséges, az igények előtt kell járni. Mi nem a problémát kezeljük, hanem megelőzzük azok kialakulását
- Itt a tavasz, kezdődnek a kerti munkák. Tavaly elindult a Zöld
Dunakeszi Program, melynek keretén belül programok, pályázatok és
hasznos kiadványok voltak. Idén is
folytatják a programot?
- Igen, természetesen, sőt ki is terjesztjük. Dunakeszin eddig is kiemelten kezeltük környezetünk védelmét. Már készül a Zöld Dunakeszi tavaszi kiadványa, amiben a
legfontosabb tavaszi teendőkkel kapcsolatos információkat gyűjtöttük
össze és hamarosan ismét minden
háztartásba eljuttatunk.
Nyíri Márton alpolgármester úr
vezetésével folytatódik a Tiszta Udvar, Rendes Ház pályázat. A rendezett városkép érdekében elismerjünk
és követendő példaként, Dunakeszi
címerrel és a kategóriának megfelelő
felirattal ellátott táblával jutalmazzuk azokat az, melyek tulajdonosai
gondot fordítanak arra, hogy Dunakeszi szép, rendezett város legyen.
Ezeken kívül szintén folytatódik az
“Évente 1000 fát ültetünk” program-

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

ban az ingyenes facsemeték igénylése az Önkormányzattól. A telek előtti közterületre a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai el is
ültetnek, a lakosok feladata csupán a
fák gondozása.
- Elkezdődött a termelői Kispiac fejlesztése. Milyen volumenű és
mértékű fejlesztést várhatunk?
- Tavaly ősszel 148 millió forintot
nyertünk a kispiac fejlesztésére. Terveink szerint a piac hétvégente lenne
nyitva. A meglévő aszfaltot és a burkolt felületeket korszerűsítjük, ki-

alakítunk 19 parkolót, valamint kiépítünk 14 kerékpártárolót. A burkolt felületen kapnak helyet a szociális mobil blokkok 2 wc konténer és 1
tároló konténer formájában. 31 mobil árusító asztal kerül kialakításra,
lesz egy mini színpad rendezvények
számára és egy kisméretű felfestett
sportpálya, ami lényegében egy kétpalánkos streetball-pálya lesz.
Zöld Dunakeszi jegyében a területen lévő értékes fák megmaradnak,
és további fákat ültetünk. Amennyiben a jövőben felmerül, akkor tervezzük a buszjáratok sűrítését is.
- Gyermekeimmel és családommal
itt élek Dunakeszin. Minden szívügyem, ami itt, velünk történik. Fontos minden olyan ügy, ami tovább
fejleszti, gazdagabbá, boldogabbá teszi városunkat, valamint számomra
nagyon fontos városunk, környezetünk, otthonunk és lakosaink védelme. Gyerekeink jelentik a jövőt, de
hogy milyen élet vár rájuk, az nagyban függ tőlünk. Minden a nevelésen, azon belül is legfőképp a példamutatáson múlik. Felelősséggel tartozunk gyermekeink és a következő
nemzedékek jövőjéért.
- A jelen helyzetben fokozottan
figyeljünk és vigyázzunk egymásra, tegyünk együtt városunkért. Hiszem, hogy Dunakeszin jó élni!
Sziráki Helga
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A Szivárványpeca megalkotója
Három évtizedes szakmai munkájának gyakorlati tapasztalatait Kárpátiné Löki Márta Ayres és TSTM terapeuta,
gyógytestnevelő sokrétű elméleti képzettsége alapozta
meg. A valamikori Testnevelési Főiskolán (jelenleg Egyetem)
középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő diplomát szerzett. Egy ideig középiskolában dolgozott, ám érdeklődése
másfelé vonzotta. A fóti Nevelési Tanácsadóban találkozott
olyan gyermekekkel, akik testtartási problémákkal, gerincferdüléssel érkeztek.

– Ezeknél a gyermekeknél a szorongás, érzelmeik elfojtása legtöbb
esetben a mozgásos problémákra vezethetők vissza – fogalmazott
Löki Márta. – Úgy gondoltam,
hogy rajtuk a mozgásterápia segíthet. Elvégeztem az ELTE szenzoros integrációs terápia szakot,
majd kiegészítettem a tervezett
szenzoros integrációs terápiával,
melynek rövidítése a TSTM. A lényege a tervezés, vagyis a problémás gyermekeket először felmérjük, hogy melyek azok a képességek, amelyekben ügyesek. Van,
amiben az átlagot mutatják és van,
melyekben rosszabbul teljesítenek,
mint a korosztályuk. Ezeknél a
gyermekeknél a szorongás, érzelmeik elfojtása lelki hátterű érintettségre utal, így egy pszichoterápiás megközelítésű mozgásterápiával tudtam őket hatékonyabban
kezelni.
De hogyan találkozik ezekkel a
gyermekekkel? Sok esetben a szülők veszik észre, hogy nem úgy reagál dolgokra, kérésre, késik a fejlődés bizonyos szakaszában, ügyetlenebb a mozgása, vagy lassúbb az
átlagnál. Legtöbbször azonban az
óvodában tűnnek fel a gyakorlott,
képzett óvodapedagógusoknak az
eltérő viselkedési formák.
– Az óvónők számára az em-

lített problémák jobb felismerése érdekében előadásokat tartok, jelenleg a MÁV óvodában és
a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában. Van egy óvodás életkorra
vonatkozó tesztünk (SEED) Fejlődési Skála), melynek segítségével a szülők jelenlétében felmérjük, hogy mely területeket szükséges fejleszteni. Ennek a tesztnek
a kidolgozója Dr. Lakatos Katalin.
A teszt neve: validált ÁMV. A felmérést követően mozgásos jellegű feladatokat adok a gyerekeknek. Általában fél évig tornáztatom őket egyéni foglalkozáson,
utána történik egy kontroll felmérés. A gyerekek hetven százalékánál ennyi idő elegendő a várt változások beindításához. . Ha szükség van a folytatásra, az már csoportosan történik, és egy-másfél
év alatt teljesen elmúlnak a problémák. A mozgásterápiának az a
lényege, hogy a gyermeket felhozzuk a megfelelő szintre és ezt követően azt javasoljuk, hogy a gyermek kezdjen el sportolni legalább
heti két napot, de mindenképpen
aktívan mozogjon. A szülőktől és
gyerekektől egyaránt rengeteg pozitív visszajelzést kapunk. Ezt a
munkát már harminc éve végzem,
az utóbbi nyolc évben a VOKE József Attila Művelődési Központ-

Erasmus információs nap

Legyen ön is részese!
A Radnóti Miklós Gimnázium ad otthont április 8-án az
Erasmus nap programjainak, melynek koordinátora
Ráthné Murányi Rita az oktatási intézmény angoltanára, akitől megtudtuk, hogy a jelentős szakmai eseményre a Dunakeszi Tankerületi Központ oktatási intézményeinek vezetőit, pedagógus kollégáikat várják.

A

rendezvény célja, hogy
minél több pedagógus
megismerje a külföldi

22 Dunakeszi Polgár

tanár továbbképzések és partnerségi projektek előnyeit, illetve egy kis segítséget kapja-

Kárpátiné Löki Márta
ban tartom a foglalkozásokat.
Akkreditált felnőttképzés keretében óvónőknek tanfolyamok
keretében szűrő tesztet ad ahhoz, hogyan mérhetik fel, hogy
adott gyermeknél mit kell figyelni. Az óvónők örülnek annak,
hogy szakmailag olyan ismeretekre tesznek szert, amelyeket a munkájukban hasznosíthatnak.
Több évtizedes szakmai tapasztalatának és sikeres mozgásterápiás tevékenységének szimbóluma is
lehet a Szivárványpeca elnevezésű
speciális társasjáték.
– A fejlesztő munkám nyolc
évig tartott, folyamatosan változott, egyre izgalmasabb szabályrendszerrel bővült. 2013-ban megkapta a fejlesztő játék besorolást a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. Ez olyan társasjáték, amely
azért ritka a játékpiacon, mert
nem üldögélős játék, hanem koordinált nagymozgások gyakorolhatók be. A mozgásszegény életmód
magával hozhat idegrendszeri eltéréseket. A játék lényege, hogy a

készletben meglévő hatféle színű
és formájú „halacskákat” a földre vagy szőnyegre szórjuk, körbekörbe mozgunk, különféle koordinált mozgásokkal, például indiánszökdeléssel, egy lábon ugrálással,
vagy bármi másféle mozgással, és
közben kockadobást követően kell
a „halacskákat” kipecázni. A játékon keresztül mozgásterápiát is
bevisz a családi életébe. és a végén az nyer, aki a legtöbb halacskát gyűjti. A játékot két okos kocka is nehezíti. Kutatások igazolják, hogy amikor játszunk, a nehéz
kihívásokat több optimizmussal,
kreativitással, nagyobb elszántsággal oldunk meg és hajlamosabbak vagyunk a társas kapcsolatok
építésére is. A Szivárványpeca ehhez sok segítséget nyújthat.
(Akiket több információ is
érdekel, keressék fel a www.
szivarvanypeca.hu honlapot.)

nak vendégeink egy első olvasatra bonyolultnak tűnő
projekt megvalósításához –
mondta Ráthné Murányi Rita.
- Akik ellátogatnak hozzánk, megismerhetik a résztvevők személyes tapasztalatait, megkapják a projekt résztvevők elérhetőségét, hogy
a későbbiekben is támogatást kapjanak, ha szükséges.
Emellett regisztrálhatnak egy
párhuzamos műhelymunkára, ahol a gyakorlatban mutatják meg a képzéseken elsajátított módszereket. Mindezt
jó hangulatban és kellemes

vendéglátással
összekötve.
A rendezvény végén hasznos ajándékokat osztunk ki a
quiz nyertesek között – hangsúlyozta a DKRMG Erasmus
koordinátora, aki azt is elmondta, hogy a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A rendezvényt a Dunakeszi Tankerületi Központ területén dolgozó pedagógusok
számára szervezik. Az esemény részletes programja és a
regisztrációs űrlap a Radnóti
Miklós Gimnázium honlapján érhető el.

Katona M. István
A szerző felvétele

„Vasúti megállóhely: Dunakesz”
122 éve épült a dunakeszi „nagyállomás”

A dunakeszi nagyállomás az 1930-as években

Az Oszták–Magyar Államvasút Társaság
1. osztályú típusterve

A

nagyállomás épülete a Verseny utcában, a Trianon emlékművel és az egykori Pavilonnal (ma társasház áll
a helyén) szemben áll. Építésekor csupán bekötő út vezetett ide, amely nem
állt összeköttetésben a település fő forgalmi útjával, a váci országúttal (ma: 2.
sz. főút). Ekkoriban ugyanis forgalomszervezési alapelv volt még a közút és
a vasút által generált forgalom szétválasztása, így a vasútállomások rendszerint nem a települések forgalmi-szerkezeti súlypontjába kerültek. Az állomás
építésekor az Osztrák–Magyar Államvasút Társaság I. osztályú típustervét
vették alapul, de kisebb módosításokat
hajtottak rajta végre. A dunakeszi állomás földszintjén számos váróterem létesült (I., II. és III. osztályú), teherárupénztár működött, vizesblokk és forgalmi iroda is helyet kapott, míg az emeleten három szolgálati lakást alakítottak
ki. A típustervtől való legnagyobb eltérés, hogy azon a vasút felőli oldal középső ablaktengelyében egy ablak szerepel,
míg Dunakeszin ikerablakok kialakítására került sor, így az utcai és a vasút felőli homlokzat eltérő lett.

A dunakeszi nagyállomás képeslapon

A vasútállomás elődleges használói a megépítése időszakától kezdve az
alagi lóversenyre érkezők voltak, akik a
„kijárat” feliratú kapun részben azonnal siettek az állomástól gyalogosan is
gyorsan elérhető versenypályára, részben az épülettel szemben álló Pavilon,
a Magyar Lovaregylet által fenntartott
étterem és szálloda vendéglátó helyiségében pihenték ki az utazás fáradalmait. Az első (1891. évi) verseny alkalmával, a Vadász- és Versenylap Alag neve
mellett csillaggal megjegyezte: „Vasúti
megállóhely: Dunakesz”.
Az ellentétes irányba közlekedő felszállók az utcáról a pénztárakhoz,
majd onnan a váróterembe mehettek, hogy a kapuk nyitása után a vonatra is felszállhassanak. Amíg várakoztak, egy, az állomás mellett kialakított, kis lugassal rendelkező parkban is
eltölthették idejüket, és az épület mellett már kezdetektől fogva állt egy fából
épült dohánybolt. (Az 1990-es években bontottak le, helyére könnyűszerkezetes trafik került.) A második világháború után megszűnt a park. Eleinte tüzép működött a helyén, ahonnan lovaskocsikkal szállították a fát és

a szenet a lakosság számára, később gépesítették a szállítást. 2010-ben megszűnt a tüzép, azóta P+R parkolóként
szolgálja a lakosság igényeit a terület.
Az állomás azonban nemcsak személyi, de komoly teherforgalmat is bonyolított a Magyar Lovaregyletnek, majd
az 1917-től a vasút másik oldalán működő, saját iparvágánnyal rendelkező konzervgyárnak is. A földszinti forgalmi irodából korlátokkal elválasztott
gyalogút vezetett ki, hogy a gyakran
komoly számú utazó közönség ne akadályozza az itt dolgozók munkavégzését. A váltótorony az épülettől mes�szebb, a híd tövében állt, a váltóőr szolgálati hálófülkéje is itt kapott helyet.
Az épület és funkciója 1969-ben szűnt
meg, amikor új biztosítóberendezést
telepítettek a villamosított vonalra,
emiatt új épületrészt kellett emelni a
felvételi épülettől délre; ide került a forgalmi iroda is. 2019-ben megkezdődött
az állomásépület felújítása, amelynek
külseje megőrzi eredeti jellegét.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

1846. július 15-én érkezett meg Dunakeszire az
első, Budapestről Vácra tartó vasúti szerelvény.
Ekkortól kezdve – a háborús időszakokat leszámítva – folyamatos volt a vasúti közlekedés a
településen. A mai Dunakeszi állomás – sokak
szerint „nagyállomás”, eredeti nevén: Dunakesz–
Alag vasútállomás – épülete 1898 óta áll; jelenleg régóta esedékes felújítása zajlik.
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Éberling József, Kirov Gábor, Sólyomvári György

Közel egy évtizede, 2012-ben fogalmazódott meg az ötlet Frei
Nándorban, az akkori Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagjában, és Éberling Józsefben, hogy
a Dunakeszin működő nemzetiségi
önkormányzatok alakítsanak egy
közös klubot kultúrájuk, nemzetük történelme, hagyományaik
megismerése és népszerűsítése
érdekében. Az elképzelés 2015-ben
vált valósággá, amikor a bolgárok, a lengyelek és az örmények
Éberling József aktív közreműködésével létrehozták a Duna Összefűz Klubot. Az elmúlt öt esztendő
tapasztalatairól beszélgettünk.

Példaértékű a nemzetiségi együttműködés
– A sors úgy hozta, hogy a
2014-es választásokkor adminisztratív okok miatt az örmények nem tudták megalakítani a
nemzetiségi önkormányzatukat.
Ez a tény erősítette fel a 2012-ben
megfogalmazott elképzelés megvalósításának igényét. Az ötletet, az elképzelést tettek követték,
így alakult meg 2015-ben a Duna
Összefűz Klub, amely együttműködési teret kínált a városban élő
bolgároknak, lengyeleknek, örményeknek – idézi fel a kezdeteket Éberling József, aki közismerten sváb nemzetiséginek
vallja magát, aki szerint az elmúlt
fél évtized tartalmas együttműködése is igazolja, hogy döntésük
valós igényekből táplálkozott.
- Hála Istennek, nagyon pozitívan fogadták a gondolatot. Az örményeket képviselő Sólyomvári
György is azonnal azt mondta,
hogy meg kell csinálni, a bolgárok helyi vezetője, Kirov Gábor is
nagyon jó ötletnek tartotta a klub
megalapítását. Ő is azt mondta: „csináljuk”. Az együttműködés sok szempontból is előnyös
a nemzetiségek számára – húzta
alá Éberling József.
- Az elmúlt fél évtizedben
megvalósultak a tervek, elképzelések, beérett a közös gondolkodás gyümölcse? – kérdeztem
Sólyomvári Györgytől.
- Egyértelműen igen a válaszom, hiszen ma már baráti klubként működünk. Mélyebben, személyes történeteken keresztül ismerhettük meg egymás
kultúráját, nemzeteink történelmét, fennmaradásukért vívott
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küzdelmeiket. Sokat tanulunk
egymástól, jó ötletekkel, elképzelésekkel segítjük a városban
élő lengyel, bolgár, német és örmény nemzetiségiek együttműködését. Példaértékűnek tartom
az összefogást, amely számunkra
különösen fontos, mivel egy korábbi adminisztrációs hiba miatt
nem vehettünk részt a legutóbbi
választáson, így nem tudott megalakulni az örmény nemzetiségi
önkormányzat. Állami és önkormányzati források nélkül, önerőből finanszírozzuk rendezvényeinket, programjainkat, ami – talán furcsán hangzik – közelebb
is hozott bennünket egymáshoz,
mert így még inkább tudjuk egymást tisztelni, becsülni – mondta
őszinte elismeréssel a hangjában.
Kirov Gábor, a Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke határozottan állítja, hogy
az együttműködés, a közös programok, a barátságokká nemesült
emberi kapcsolatok megerősítették abban a hitében, hogy jó úton
járnak.
- Anno, amikor az együttműködés ötletével megkeresett
Éberling József és Sólyomvári
György, nagyon örültem, mert
tudtam, hogy az összefogással
mindannyian közösségeink javát
szolgáljuk. Ez a mai napig igaz,
hiszen így a rendezvényeinkre
nemcsak a bolgárok járnak. Többen vagyunk, erősebbek lettünk,
kíváncsiak vagyunk egymásra.
Személyesen is így érzem, hiszen
-, akinek nagyapja bolgár, nagymamája macedón, édesanyja
magyar – nyitott, érdeklődő em-

berként szívesen ismerem meg
más népek kultúráját. Kamasz
koromban pl. nagyon sokat jártam Lengyelországban, már csak
ezért is örültem az együttműködésnek. A szívem nagy, mindenkit befogad, de tény, hogy pozitív
értelemben kicsit elfogult vagyok
a szlávok irányába. Kérkedés
nélkül mondom, hogy a Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzatunk
költségvetéséből szerény mértékben támogatjuk a Duna Összefűz Klub rendezvényeit, amire az
államtól évente működési és feladatalapú póttámogatásként kapott közel másfél millió forint ad
lehetőséget.
Újra Sólyomvári György vette
át a szót, aki szenvedélyesen beszélt az örmények előtt álló feladatokról, melyek között első helyen említette a 2021-ben esedékes népszámlálást. Reményeik
szerint ez megalapozhatja, hogy
ők is megalakíthassák az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzatot.
- Nem tagadom, nagy kihívás
elé állít bennünket a választási
törvény, hiszen ahhoz, hogy önkormányzatot alakíthassunk egy
ötvenezres Dunakeszin is minimum 25 személynek kell magát örmény nemzetiségiként regisztrálnia, mint a több százezres Debrecen vagy Miskolc lakosai közül – mondta kesernyés
hangon.
Érdeklődésemre Sólyomvári György elmondta, hogy 2010ben sikerült a Nemzeti Választási
Iroda feltételeit teljesíteni, megalakulhatott az önkormányzatuk, ám 2014-ben nem tudtak új-

raalakulni, mert nem volt 25 személy Dunakeszin, aki örmény
nemzetiségiként regisztrálta volna magát.
A tartalmas, jó hangulatú beszélgetésen büszkén mesélte Sólyomvári György, hogy dédnagymamája erdélyi örmény családba született. – Az erdélyi örmények sorsa hasonló volt, mint a
magyaroké, őket sem „szerette”
az 1920 utáni hatalom, ugyanúgy menekülniük kellett őseik földjéről. Talán ez a szomorú történelmi tény is erősíti elhatározásomat, ragaszkodásomat
gyökereimhez, őseimhez, amit
az örmény nemzetiségi önkormányzat megalakításával és működtetésével is szeretnék kifejezni – avat be személyes terveibe a
szálfatermetű férfi, aki érzékelhetően megfontoltan fogalmaz.
- Székesfehérváron születtem,
ott éltem évtizedeken át, 1995 és
2006 között részt vettem az örmény önkormányzat munkájában, mígnem Dunakeszire költöztem, ahol azonnal „felkutattam”
a helyi örményeket, akik örömmel fogadtak. Szívesen dolgozom
a közösségekért, s ebben igazi társakra találtan Éberling Józsefben
és Kirov Gáborban, akikkel ös�szefogva a bolgár, a sváb, a lengyel, az örmény hagyományokat,
értékeket bemutatva szeretnénk
színesíteni, gazdagítani a Dunakeszi kulturális életét.
- Milyen közös programok,
rendezvények gazdagítják az
együttműködésüket? – fordultam kérdésemmel Kirov Gábor
felé.

- Őszinte elismeréssel mondom, hogy ragyogó kulturális és egyéb műsorokat, rendezvényeket szervez Sólyomvári György és
a klub elnöke, Éberling József. Emellett minden évben megemlékezünk pl. a magyarországi németek és svábok kitelepítéséről, a bolgárok honvédő történelmi küzdelmeiről, a
bolgár Cirill és Metód ünnepről. Az emlékező előadásokat kulturális programokkal tes�szük teljessé, melyek színfoltjai a város művészeti, kulturális életének.
Éberling József azzal fűzi tovább a beszélgetés fonalát, hogy színes élmények közreadásával mesél klubjuk életéről, a meghívott
vendégek nagyszerű előadásairól. Számos sikeres program közül is kiemeli az Indiát bemutató Joshi Bharát előadását, a két egykori
MALÉV pilóta sztorijait, Bélteczky József ez-

redes profizmusát, aki nyugdíjba vonulásáig
a Fővárosi Tűzoltóságot vezette. A Dunakeszi
Feszt közönségét is megörvendeztette jelenlétével és élményeivel az olimpia-, világ-, és Európa-bajnok kajakos, Storcz Botond, a magyar
válogatott korábbi szövetségi kapitánya. – A
Dunakeszi Feszthez fűződik az a kellemes élményünk is, hogy tavaly ősszel meglátogatott
bennünket a Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat két képviselője, Pethő Krisztián és Tóth Tamás, akik javasolták; helyezzük új alapokra az együttműködést, amit mi
örömmel fogadtunk – tette hozzá Éberling
József.
A Duna Összefűz Klub három meghatározó személyisége kifejtette, hogy a klub működése politikamentes, nem politizálnak, nem
szeretnék, ha a magánemberként képviselt

politikai szimpátia megmételyezné a közösséget. – Havonta egyszer találkozunk, s a célunk, hogy jól érezzük magunkat – hangsúlyozzák egybehangzóan.
Abban is megegyezik a véleményük és a tapasztalatuk, hogy bárhová mennek a városban, mindenhol nyitott ajtók fogadják őket.
Büszkeséggel és köszönettel a hangjukban
beszélnek a város polgármesterének és jegyzőjének a nyitottságáról, támogató együttműködésükről, a művelődési központ vezetője és munkatársai segítségéről, az iskolák
önzetlenségéről, mellyel mindannyian hozzájárulnak, hogy évek óta eredményesen működik a Duna Összefűz Klub.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

A házasság ökumenikus szemmel
2020. február 13-án folytatódott az ökumenikus kerekasztal beszélgetés a dunakeszi felekezetek képviselői között.
Az alkalom vendéglátói a görögkatolikus testvérek voltak a „Házasság hete” rendezvénysorozat keretében. Sajnos
a betegség alaposan megtizedelte a kerekasztalt, így Chikán Katalin evangélikus lelkész, Bubrik Miklós görögkeleti parókus és Kiss Paszkál református presbiter, mint moderátor beszélgettek a közel hetvenfőnyi közönség előtt.

E

z alkalommal is Lakatos
István, a KÉSZ Dunakeszi csoportjának elnöke
nyitotta meg a beszélgetést, melynek „A házasság ökumenikus szemmel” címet adták.
Bubrik Miklós, mint házigazda adott áttekintést a házasság kialakulásáról. Elmondta, hogy az
Ószövetség korának egyetlen célja az utódnemzés volt: a gyermek
tovább vigye az isteni ígéretet. Jézus Krisztus tanítása, hogy a házasság örökké tart, felbonthatatlan. Két ember szabad döntése,
melyben Isten együtt dolgozik az
emberrel és így átélhetjük a men�nyei boldogságot, mely a túlvilágon vár ránk.
A moderátor kérdése: miért kér
áldást házasságára az, aki nem jár
templomba?
Chikán K: A lelkész nem küldhet el senkit, ő „kísérő”: együtt
dolgozik a párral, melynek során
új területet mutathat meg a párnak, a közös imát. Bubrik M: „divattá” vált a házasság a modern,
szekularizált világban. A mai
„család”, „házasság” fogalma már
teljesen más, mint amit a hajdani
profán ember hitt róla. A döntés
után Isten elkezd munkálkodni a
párban, ami addig volt, az átszentelődik. A parókus is vallja, hogy
a házasság ereje a közös imádságban rejlik: láthatóvá válik a kapcsolatunk egymás előtt és az Úr is
látja azt az ima által.

Kiss Paszkál, Chikán Katalin, Bubrik Miklós
Kiss P: hívő házasságban megélhető-e a szenvedély, az intimitás? Chikán K: Tévedés az hinni,
hogy a „Ne paráználkodj!” parancsa ellene szól a testi kapcsolatnak.
A szívbéli elköteleződés normális
keretben tartja a házastársi intimitást. Bubrik M: Az élet tovább adása, a világ tovább teremtése a cél:
visszaadom a az irányítást Istennek, mert ha a kezemben akarom
tartani, én leszek az isten. „Ha azzal a szenvedéllyel szeretnéd Istent, amilyennel elköveted bűneidet, az nagyon nagy dolog lenne.”
Kiss P: Milyen ma a házasság?
Bubrik M: Amit most nevezünk házasságnak, az nem az. A házasságnak egy egész életre szóló szeretetkapcsolatnak kell lennie, ami Istennel szentelődik meg. A lelkipásztor
felelőssége a fiatalokkal való kapcsolattartás: az ő áldása által válik a
házasság szentséggé, ő emeli fel őket

Istenhez. Chikán K: Nem lenne szabad felcserélni a férfi-nő fogalmát: a
házasság kategóriája biblikus alapokon kell, hogy álljon.
Kiss P: Mi a helyzet a vegyes házassággal? Bubrik M: Minden gazdagít, ami Istenhez vezet, de ha az
egyik fél szentségnek tartja a házasságot, a másik pedig nem, akkor hogyan működhet az? A vegyes házasság a parókus szerint
folytonos feszültség: az egyik kap
a templomban eucharisztiát, a másik nem. Mindenre van már fölmentés, de ez elveszi az Istentől
kapott szabadságot, kiveszi Isten
kezéből az erőt. A Krisztus-hívő
házastárs megszentelheti társa életét. A keleti egyházban nincs ökumenikus esküvő: nagyon komolyan kell ezt venni. „Nem fogjuk
hagyni, hogy azt mondják: Mi házasságban élünk. Nem, te nem élsz
házasságban!”

Chikán K: A lelkész kötelessége,
hogy megadja az esélyt a vegyes
házasság megélésére, noha szerinte is fontos szempont az azonos
egyházi kötődés. Bubrik M zárszava: Az üldöztetés közösséggé
fog tenni minket: nem katolikusokat vagy protestánsokat üldöznek, hanem keresztényeket. Minden vissza fog rendeződni előbbutóbb: újra egy akol és egy pásztor
lesz. Chikán K: Jézusban egyek vagyunk.
Lakatosné Kiss Edit: Az én vegyes házasságom ökumenikus volt
– mindannyian keresztények vagyunk: ne erőltessünk senkit a saját akolunkba. Ne egymás között
missziózzunk, legyen az utca a
missziós terület.
A következő ökumenikus kerekasztal beszélgetésre a tervek
szerint húsvét után kerülhet sor.
Varga István
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Zeneovi, Babazene

„A zene az kell…”

A

Zeneovi gondolata Dr.
Gyombolainé Kindler
Edit zenetanár elhatározása nyomán született meg.
Háromtól hat éves korig nyújtanak lehetőséget a foglalkozásokon arra, hogy a gyermekek játékos formában megbarátkozzanak a zenével, az egyszerűbb hangszerekkel. Mivel
Kindler Edit a zeneiskolában
szolfézst is tanít, kezdeményezésével az iskola igazgatójához,
Farkas Pálhoz fordult és szinte azonnal lehetőséget és helyiséget is kapott a zeneovihoz. Leányával, a szintén zenepedagógus Gyombolai Kingával dolgozták ki és kezdték
el a foglalkozásokat, ám Kinga jelenleg szülési szabadságon
van, így az ő szerepét a menye,
Gyombolainé Iványi Márta zenepedagógus vette át.
– Alapvető célunk az érzelmi intelligencia gazdagítása – fogalmazott kérdésünkre Kindler Edit. – Nekem bőven van tapasztalatom, hiszen
a családunk a zene világában
nőtt fel. Az egyik legjobb eszköz a kiegyensúlyozott személyiség megformálásához a
zene, amely áttételesen a kreativitást is növeli.
A foglalkozásokat a „Csenddel” kezdik. Hiszen ahhoz,
hogy meghallják a zenét, előbb
csendben kell lenni. Így érhető
el a különbségtevés a csend és
a harmóniák megszólalása között. Bár a gyermekek szeretnek
mozogni, az összejöveteleken
egyszerűbb ritmushangszere26 Dunakeszi Polgár

ket, kisdobot, csörgőt, egyebeket kapnak kézbe és közben szól
a zene, például Schumann Álmodozás című darabja. De van
olyan zene, amire egyszerűbb
körjátékokat is játszanak.
Azt is megtudtuk, hogy sok
korábbi zeneovis jelenleg már
a művészeti iskola növendéke.
Egy tanévben több mint harminc alkalommal tartják a foglalkozásokat, melyekre bármikor lehet jelentkezni.
A Babazene, más néven a
Ringató a még kisebbekkel és
szüleikkel szeretteti meg a zenét. A szintén hetente egy alkalommal tartott összejöveteleken a 0-3 éves korú kisgyermekeket várja Liget Regina foglalkozásvezető. A Ringató egy
védjegyes zenei mozgalom, internetes családoknak szóló zenei nevelési program, melyet
Kodály Zoltán elveire építve Gállné Gróh Ilona, Forrai
Katalin- díjas zenepedagógus
dolgozott ki. A lényege, hogy
a szülők gyermekeikkel közösen tudják átélni a zene nyújtotta érzéseket, élményeket. A
foglalkozásokon a picinyeknek
értékes zenei „ingereket” nyújtanak, népdalok közös éneklésével pedig az édesanyáknak
adnak példát az otthoni „zenei nevelésre”. Mindezeken
túl mozgásos játékokat is játszanak, valamint egyszerűbb
hangszereket, furulyát, citerát
is megszólaltat a foglalkozásvezető.
– Intézményünk számára
fontos, hogy a gyermekek ne

A zene művészet, a lélek gazdagítója, mellyel nem lehet elég
korán megismerkedni. Példa erre a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában működő két, sajátos csoport, melynek gyermek résztvevői számára a szakmailag képzett foglalkozásvezetők
nyújtanak igényes zenei élményt. Ez pedig a Zeneovi, illetve a
Babazene, más néven a Ringató.

csupán az iskolás korban találkozzanak a zenével – fogalmazott Farkas Pál. – Intézményünkben csak tanulói jogviszonnyal rendelkező diákot taníthatunk, de örömmel adunk
lehetőséget azoknak a szakembereknek, akik a kisebbekkel
szerettetik és ismertetik meg a

zenét, a művészetet. Cikkünkhöz mottóként idézzük a Valahol Európában című nagy sikerű musical egyik dalának részletét: „A zene az kell, mert körülölel,/ha van elég szív, a dal
csak így lesz szép!”
Katona M. István
A szerző felvételei

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!

Asztalitenisz

Arany- és bronzérem
az Újonc és az U21
Országos bajnokon
A Kecskeméten rendezett versenyen előbb a legkisebb újoncok - az
U11-esek, az U12-esek és az összevont Újonc korcsoport - küzdelmei
mellett az U21-es mezőny egyéniben, párosban és vegyes párosban
mérték össze tudásukat az Országos Bajnokságon. U12-ben Lovas
Csongor a VSD ifjú reménysége aranyéremmel és Országos Bajnoki
címmel térhetett haza.

U

11-ben Lindner Zétény 5.
helyen végzett, ezt a szép
eredményt az összevont
Újonc kategóriában is
megismételte.
Volentics Anna U21 leány párosban szerezte Dunakeszi másik érmét, Czeglédi Dorkával (Statisztika
PSC) bronzérmes helyen végeztek.
Anna egyéni számban - miután feljutott a főtáblára - sajnos nem tudta folytatni a küzdelmeket, vállsérülés miatt.
Kishegyi Ákos U21-ben egyéniben, párosban és vegyes párosban
is a legjobb nyolc közé jutott és a

negyeddöntőben szenvedett vereséget. Ákos nagy meglepetést okozott a felnőtt mezőnyben, mivel ott
is a negyeddöntőig vitte, csupán a
felnőtt válogatott alapemberétől,
Ecseki Nándortól kapott ki.
U21-ben még Vándor András és
Oroszki Péter indultak és ifjúsági és
serdülő koruk ellenére mind a ketten csoportgyőztesként feljutottak a
főtáblára, ami nagyon szép teljesítmény tőlük.
Büszkék vagyunk az egész Asztalitenisz szakosztályra! Csak így tovább és hajrá VSD! – olvasható az
egyesület honlapján.

VOKE József Attila Művelődési Központ
programajánló

Április 3. péntek 18 óra
Molnár János festőművész
kiállításának megnyitója
Április 4. szombat 16 óra
X Faktor válogató

Április 2. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Teátrum szervezése
Az élet értelme „Egypercesek száz
percben”
Örkény István novelláiból olvas
Mácsai Pál, cimbalmozik Lukács
Miklós
Jegyár: 3900,- Ft

Április 7. kedd 10 óra és 14 óra
8. szerda 10 óra és 19 óra
Martikán Erika Színjátszó
Csoportjának
Ludas Matyi című előadása
Jegyár: diák/nyugdíjas 1200,-Ft,
felnőtt 1500,- Ft
Április 9. csütörtök 18 óra
Nemzetiségek Klubja:
Örmény Nemzeti Est
„Az örmény Katolikosz elmélkedései
a Keresztút előtt”

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
www.vokejamk.hu
Információ: 06-30/618-6833

Április 15. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klub:
Meghívott vendég: Dunakeszi
polgármestere és kollégái
Április 18. szombat 18 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok Minősítő
Hangverseny
Jegyár: Gyerek 1000,- Ft, Felnőtt
1500,- Ft
Április 23. csütörtök 19 óra
„Kolera a Vackor csoportban”
Bödőcs Tibor önálló estje
Az előadásra minden jegy elővételben
elkelt!

Április 28. kedd 11 óra
Filharmónia Ifjúsági bérlet
Duna Szimfonikus Zenekar előadása

Április 25. szombat 17 óra
A Tánc világnapja
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Olimpikon úszóedzővel
erősített a VSD!
Március elején Kis Gergő, olimpikon és Európa-bajnok edzővel egészült ki a VSD Úszó- és
Vízilabda Szakosztálya. Gergő számos országos csúcs tartója, kiváló szakember, aki
komoly célokkal és tervekkel érkezett meg Dunakeszire. A VSD kommunikációs vezetője Mészáros-Schöffer Zsuzsa szegezte Gergőnek a kérdéseit.

- Rengeteg érem, országos
csúcs van mögötted, a siker
érdekében még Dubajig is elmentél, hogy kerültél most
hozzánk, Dunakeszire?
- Korábban Ózdon próbáltam azokat a szakmai alapokat lefektetni és azokat a célokat megvalósítani, amelyekben
én hiszek, és amelyek az én sikeremet szolgálták az elmúlt
években. Voltam elnök, szakosztályvezető, vezetőedző is,
de egy idő után úgy éreztem,
hogy kellenek még az újabb kihívások. Ekkor „találkoztam
szembe” ezzel a mostani lehetőséggel, és Dunakeszi mellett
döntöttem.
- Mi volt a vonzó Dunakesziben?
- Döbbenetes az a fejlődés,
ami ebben a városban zajlik,
bevallom, hogy nekem ez korábban elkerülte a figyelmemet. Látszik az irány, a koncepció! A vezetőséggel történt egyeztetés után egyértelmű volt számomra, hogy itt
megvan a lehetőség arra, hogy
úszókat és tehetségeket neveljünk, ami számomra elsődleges, ezért esett Keszire a választás.
- Mióta foglalkozol gyerekekkel és milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
- A profi úszói hivatásom
2016-ban fejeződött be, tudtam, hogy innen a következő
lépés, hogy a megszerzett tudást átadjam. Még ebben az évben, novemberben el is kezdtem gyerekekkel foglalkozni,
úszóedzőként. Gyorsan jöttek
is a sikerek, nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, szuper
csapatot alkottunk. Érdekességként, már 2017-ben ranglista vezető úszó került ki a kezeim közül, a 2005-ös korosztályában, 200 m női háton. Az-

tán 2018-ban magyar bajnokot
sikerült kinevelnem, még ebben az évben 4 db korosztályos
országos rekordot döntöttünk
meg (május – 1500 női gyors rövidpályán). 2018 júliusában
magyar bajnoki címet szerzett
egy tanítványom (400 m férfi
vegyesben), majd 2018 zárásaként ugyanez a fiú versenyzőm
ranglista vezető maradt, 400 m
férfi vegyesen. 2019-ben országos II. helyezést ért el 200 méter pillangón, majd két 4. (800
m női gyors és 400 m férfi vegyes úszás) és két 7. helyezést
(400 m vegyes és 100 női mell)
is bezsebeltünk. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy minden évben született korosztályos csúcs, hiszen 2019-ben is
született ilyen eredményünk.
- Van olyan, hogy „Kis Gergő program”?
- Én magam a vegyes felkészülésben hiszek, a filozófiám
az, hogy 16-17 éves korig mindenféle versenyszámban meg
kell méretni egy gyereket, egy
úszót, mert addig még bármi
lehet. A gyerekek fejlődése sosem egyértelmű, hogy milyen
irányba megy, hogyan nőnek,
hogyan alakul az izomzatuk,
ez mind befolyásoló tényező
lehet. Amíg a testük alakul,
addig nincs alapunk kimondani, hogy „Te hátúszó leszel!”. Fel kell mérni, hogy kinek mi az erőssége és onnantól lehet látni, hogy „miben
tudós”, mire érdemes őt specializálni.
- A versenyeztetés alapú
edzéstervben mennyire hiszel?
- Ez egy nagyon komplex kérdés, ha röviden akarom megválaszolni, akkor azt
mondom, hogy versenyszám
függő. Nem mindegy, hogy
milyen távban gondolkozunk,
egy 50 m-es rövid táv is más,

és egy 1500 méteres táv is teljesen más felkészülést kíván.
A gyerekeknek kell a megmérettetés, a verseny, hogy vis�szacsatolást kapjon a befektetett munkáról és arról, hogy
hol tart most, ezért azt gondolom, hogy kell a verseny, de át
kell gondolni, hogy mikor, kivel, milyen számban és milyen
messzire utazunk el egy-egy
versenyért.
- Mit látsz magad előtt, mik
a távlati célok?
- Nekem nagyon egyszerű
céljaim vannak, versenyúszókat szeretnék nevelni a dunakeszi úszókból. Én ide tervekkel jöttem, a kitűzött célokat elérni, rekordokat dönteni, kinevelni a jövő következő
Darnyi Tamását, Hosszú Katinkáját.
Mészáros-Schöffer Zsuzsa

Kis Gergő négyszeres olimpikon (2004 Athén 1500 m
gyors 23. hely;
2008 Peking 400 m vegyes
6. hely;
2012 London 400 m gyors
6. hely; 4x200 m gyors váltó 8. hely)
2016 Rio 400 m gyors 31.
hely és 4x200 m gyors váltó
16. hely Kétszeres Európabajnok: 800 m gyors
Eindhoven és Debrecen
Többszörös világbajnoki érmes: Sanghaj 800 és 1500
gyors - bronzérem Örökös
Magyar bajnok, jelenleg is
a 400 m, 800 m, 1500 m és
4x200 gyors magyar felnőtt
országos csúcstartója.
Magyar Köztársaság ezüst
és bronz fokozat érdemkereszt kitüntetettje, Junior
Príma Primissima-díjas
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VS Dunakeszi Labdarúgó Szakosztály:
új edzőpáros, megváltozott struktúra
2020. március 1-től változások lépnek életbe a Városi Sportegyesület Dunakeszi Labdarúgó Szakosztályban, főként a
felső szekcióban. Költséghatékonysági okokból és az eredményesség szempontjait figyelembe véve, hosszas mérlegelés
után úgy döntött az elnökség, hogy egy összevont felső egységet alakít ki, mely az U17-es, U19-es korosztályt és a felnőtt
csapatot érinti – írja sajtóközleményében a VSD elnöke.

„Az U19-től néhány játékos
több szerepet kap a tavaszi szezonban és együtt edz majd a
felnőtt csapattal, amely várakozásaink szerint a „fiatalok”
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elő menetét is szolgálja majd.
A felnőtt csapatot a következő szezonban Takács László és
ifj. Kárpáti Zoltán irányítja, az
U17-ben és az U19-ben Sinkó

Géza edző biztosította az egyesületet és a csapatot edzői szerepvállalásáról, Takács és Kárpáti mellett. A szakmai munka
minél magasabb szintű megvalósításában Zalaegerszegi Tamás szakosztályvezető tanácsait követik majd a csapatok.
Szeretnénk
megköszönni Kecskés Zoltán munkáját,
amellyel nagyon elégedett volt
a VSD vezetősége, de sajnos
költségvetési okok miatt ezen a
jelenlegi struktúrán változtatnunk kellett. Bízunk az összevont munka eredményességében és biztosak vagyunk benne, hogy bajnokságban is tisztességgel helyt állnak majd a
VSD játékosai. A hétvégi Törtel
elleni 5-0-s győzelemhez pedig
külön gratulálok a felnőtt keret

minden tagjának. Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD! – olvasható
Temesvári István, a VS Dunakeszi elnökének sajtóközleményében.

Téli-nyári
gumi csere!

Rév Festék KISÁRUHÁZ
Ha egy hőszigetelést
valóban 20 évre tervez,
megéri-e olyan,
gyenge minőségű rendszert
választani, amelyik
pár év alatt kifakul,
elporlad, bealgásodik?
Szerintünk nem!
Koronázza meg házát
minőségi hőszigeteléssel!

A Trilak és Baumit gyár
termékei hosszú évekig
fogják Önnek őrizni az
otthon melegét.

...mert értünk hozzá!

Ha Ön mégsem tudna
eljönni hozzánk...

