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„Szent István, segítsd hazádat…”
A MAGYARSÁG EGYIK LEGSZENTEBB ÜNNEPÉVÉ VÁLT
AUGUSZTUS 20-A, HISZEN EZEN A NAPON NEMCSAK SZENT
ISTVÁNT ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁST, HANEM A KENYÉR ÜNNEPÉT IS ÜLJÜK. ELSŐ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYUNK, A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM MEGALAPÍTÓJA A TÖRTÉNELEM ELSŐ
POLITIKUSA, AKIT SZENTTÉ AVATTAK. AZ Ő SZEREPE, FÉNYE
SOSEM FELEJTHETŐ, HAZÁNK MAI LÉTÉT IS ANNAK KÖSZÖNHETI, HOGY ISTVÁN OLYAN KIRÁLYA VOLT AZ ORSZÁGNAK,
HOGY TÖBB MINT EZERÉVES TÖRTÉNETÜNK ALATT A KERESZTÉNYSÉG ÉS EURÓPA VÉDŐBÁSTYÁJAKÉNT LÉTEZHETTÜNK ŐSEINK ÁLTAL KIVÁLASZTOTT HAZÁNKBAN.

N

em véletlenül írta róla Szabó
Magda a Segíts, hogy méltósággal viseljük… megemlékezésében, hogy „Urunk, Szent István király, a múlt, a jelen, jövő ismerője. Ugye, nem felejted el, hogy
nemcsak hogy nem mi zártuk be a
határokat Európa felé, de elsők voltunk, mikor fel kellett nyitni a sövényt és nem csak magunknak nyitottunk vissza rést az életbe. Minden
felekezet királya, magyari Szent István, segítsd hazádat, Magyarországot!” Az írónő minden betűje, minden szava igaz.
De vajon miért ez a nap, augusztus
20-a lett a keresztény államalapítás,
illetve Szent István és a kenyér ünnepe? Miként vált belőle a legrégebbi magyar nemzeti ünnep? Ugyanis nagyon sokáig a magyar királyság
és államiság megalapítójára augusztus 15-én emlékeztek meg, hiszen
István 1038-ban ezen a napon hunyt
el. Az első lépést augusztus 20-a felé
másik szent királyunk, László tette meg, hiszen 1083-ban éppen e jeles napon VII. Gergely pápa engedélyével a székesfehérvári székesegyház oltárára helyeztette az államalapító relikviáit. Ez pedig a kor szokása
szerint egyenlő volt az elhunyt szentként való elismerésének. László tette
hétköznapi értelemben akár magyarázatra is szorulna, hiszen nagyapja,
Vazul megcsonkítóját emelte szentté.
Ugyanis a lovagkirály nem ez alapján ítélte meg István tetteit, hanem
államalapítóként, a magyarok apostolaként, a Turul nemzetség tagjaként, elődjeként tekintett rá, akit követni akart.
Ráadásul László egy olyan kérdésben nyújtott megoldást, ami István
méltó megünnepléséhez alapvetően járult hozzá. Ugyanis augusztus
15-e Mária mennybemenetelének
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ünnepe, a keresztény világ legjelentősebb Mária-ünnepe, és László szerette volna elkerülni, hogy István e
napon a második helyre szoruljon,
hiszen jóval kevesebb figyelem irányulhatott volna államalapítónkra. Lászlóék így nem beszorították a
magyarság ünnepét a naptárba, hanem szentté való elismerésének napjával igyekeztek minél jelentősebb
fényben feltüntetni őt. Hiszen ne feledjük, a külföld felé mind az ország,
mind az uralkodóház számára nagyon komoly rangot jelentett a szent
király. A középkorban Szent Istvánt
tekintették minden jog, minden szabadság kútfőjének, hozzá kapcsolták
a koronázási ékszerek többségét.
István ünnepe azonban hiába került át augusztus 20-ra, az államalapító relikviáinak áthelyezése kánonjogilag nem számított érvényes
szentté avatási eljárásnak. Erre több
mint hatszáz évet kellett várniuk a
magyaroknak, ugyanis hivatalosan
Buda 1686. szeptember 2-i bevétele után, a török magyarországi kiverésében hervadhatatlan érdeme-

ket szerzett XI. Ince pápa nyilvánította szentté Istvánt. Államalapítónk
és első királyunk napját egyházi ünnepből Mária Terézia királynő tette
nemzeti ünneppé, amikor 1771-ben
XIV. Benedek pápa csökkentette az
egyházi ünnepek számát. A katolikus egyházfő Szent István napját is
kivette a hivatalos ünnepek sorából.
Mária Terézia erre előbb diplomáciai úton megszerezte és Budára hozatta a Szent Jobbot, majd királyi dekrétumával augusztus 20-át nemzeti
ünneppé tette. A kiegyezés után Ferenc József augusztus 20-át munkaszüneti nappá nyilvánította, így méltóképpen lehet azóta is megünnepelni Szent István ünnepét.
István tisztelete erőt ad a magyarságnak. A magyar nemzet az elmúlt
évszázadok alatt – a viszontagságok
és a megpróbáltatások legsúlyosabb
idejében is – változatlan, hálás kegyelettel őrizte meg a dicső uralkodó
el nem múló emlékezetét. Ne hagyjuk elveszni Mi sem…
B. Molnár László

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT AZ IDEI
AUGUSZTUS 20-I ÁLLAMI ÜNNEPEN
ELMARADT A VÁROSUNKBAN KORÁBBAN HAGYOMÁNNYÁ VÁLT MŰSOROS MEGEMLÉKEZÉS. AZONBAN
A SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN
ÜNNEPI SZENTMISE KERETÉBEN
EMLÉKEZHETTÜNK ÁLLAMALAPÍTÓ
NAGY KIRÁLYUNKRA.

Ünnepi szentmise

A

z istentisztelet kezdetén,
emelkedett hangulatot
teremtve Arany Éva népdalénekes csángó dalokat adott elő. Ezt követően szólalt
meg a templom misére hívó harangja s elkezdődött a szertartás,
melyet Dr. Farkas László plébános
atya celebrált.
Az istentiszteleten jelen volt Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Sipos Dávid
alpolgármester, dr. Bíró Attila helyettes-államtitkár, Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, valamint Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok,
Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK
igazgatója.
Prédikációjában a plébános atya
többek között arról beszélt a híveknek, hogy Szent Istvánt nem kísértette meg a népszerűség átka, nem
foglalkozott azzal, hogy egy-egy
döntése népszerű lesz-e, vagy nem.
Csak azok az emberek tudnak maradandót építeni, akik nem a népszerűséget keresik, hanem azt, ami helyes. Hosszú távon ezek az emberek
korszakalkotók. Ehhez azonban kitartó munkára van szükség. Beszélt
Géza fejedelem uralkodásának ellentmondásairól, majd Szent László királyt idézte, aki István király
szentté avatását kezdeményezve így
szólt: Ő a követendő példa!
A haldokló István kívánsága az
volt, hogy Nagyboldogasszony napján távozzon az élők sorából. S ahogy
Jézus a keresztfán anyjára, Máriá-

ra bízta a világot, István is ezt a példát követte, az országot Máriára bízta s így mi is a világosság útján járhatunk, s a világ világosságát, Krisztust
követhetjük. Legyünk Szent István
követői, jobban keressük az Istent és
jobban ragaszkodjunk a hitünkhöz,
mint az életünkhöz, és az életünknél
is jobban szeressük a hazánkat.
Az istentisztelet végén a plébános
atya megáldotta az ünnepi díszbe
„öltöztetett” új kenyeret, mint az ünnep régről meglévő szimbólumát. A
megáldott kenyérből egy-egy szeletet
a hívők hazavihettek.
– Ez az első esztendő, amikor nem
tudunk nagy ünnepséget rendezni,
hanem csak szűkebb körben emlékezhetünk államalapító Szent István királyunkról – fogalmazott Tuzson Bence, az istentiszteletet követő
fogadáson. – Ez a nap egy születésnap is egyben, Magyarország születésnapja. A mi hazánk az egyetlen,
Franciaországon kívül, amely 1000
óta folyamatosan létező ország. Volt,
hogy kevésbé volt független, volt,
hogy erős ország volt, majd területileg megfogyatkozott, de mindig volt
Magyarország. Ez azért van így, mert
Szent István királyunk biztos alapokra, kősziklára építette fel az országot. S ezen a kősziklán áll ma is.
Akik dolgoztak az országért, ezt erősítették s egy erős alap mentén mindig tovább és tovább tudták építeni.
Ez volt az oka annak is, hogy az elmúlt száz évet is képesek voltunk túlélni. Nincs még egy olyan nemzet és
nincs még egy olyan ország, mely ké-

pes lett volna túlélni egy olyan cson- Arany Éva
kítást, mint ami a trianoni diktátum népdalénekes
volt. Most viszont erősebb az ország,
mint az elmúlt száz évben bármikor
volt s nekünk, kései utódoknak az a
feladatunk, hogy ezt az országot erősítsük és építsük tovább. Ezt adjuk
tovább gyermekeinknek. Ezért mindenki tud tenni valamit és mindenkinek tudni is kell tenni valamit. Ebből a sok kis mozaikból össze tud állni a jövő Magyarországa.
Katona M. István
A szerző felvételei

Dr. Tuzson Bence, Sipos Dávid, Szabó József,
dr. Bíró Attila, Szabóné Ónodi Valéria
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„Ebben a munkában
nincs megtorpanás”
Tuzson Bence: Aki partner a fejlesztésekben, az rám mindig számíthat
A FEJLESZTÉSEK, A BERUHÁZÁSOK A JÁRVÁNYIDŐSZAKBAN SEM ÁLLTAK LE, S ÍGY PÉLDÁUL DUNAKESZIN MÁR
MOST SZEPTEMBERBEN EGY ÚJABB ÉPÍTKEZÉS KEZDŐDIK: ELKÉSZÜL A TOLDI-DOMBLIGET ÉS TÓVÁROS KÖZÖTTI
CSAPADÉKCSATORNA – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS
SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. ENNEK KÖLTSÉGEIT NYOLCVANÖT SZÁZALÉKBAN ÁLLAMI FORRÁSOKBÓL FEDEZIK. MINT MONDTA, PARTNERNEK TEKINTI A VÁLASZTÓKERÜLETÉHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREIT, AKIKKEL SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN DOLGOZIK. A POLITIKUS BESZÉLT ARRÓL IS,
HOGY A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS A MAGYAR BANKPIAC LEGSIKERESEBB TERMÉKE, AMELYNEK NÉPSZERŰSÉGE A
JÁRVÁNY ALATT SEM CSÖKKENT: SZÁZHATVAN MILLIÁRD FORINTOT IGÉNYELTEK AZ EMBEREK.

terekre vár most az a feladat, hogy
a településre érkező forrásoknak,
amelyeket állami forrásokból sikerül megszereznünk, jó gazdái legyenek. A térség országgyűlési képviselőjeként ugyanis az az alapelvem,
hogy minden támogatást megadok
azoknak a településvezetőknek,
akik jó fejlesztési programokat, professzionális módon akarnak megvalósítani, azaz jót és jól csinálnak.
Aki a munkában, a fejlesztésekben
partner, az rám mindig számíthat.
Ez például nagyon igaz Dunakeszire, ahol már évek óta kiváló együttműködésben dolgozunk Dióssi Csaba polgármesterrel, s ez elsősorban
a városnak van hasznára, hiszen
már az eddigiekben is több fontos
fejlesztést sikerült együtt, együttműködésben megvalósítanunk.

- A járvány miatt az elmúlt időPéldaértékű
Tuzson Bence szakban sok minden megváltozott
és Dióssi Csaba az életünkben, környezetünkben.
együttműködése Hogyan lehet ebben a helyzetben
mégis folytatni a beruházásokat?
– A koronavírus-járvány nem
akadályozhatja meg a helyi fejlesztések folytatását, illetve az újabbak
elkezdését. Képviselőként azon dolgozom, hogy azokra a települések6 Dunakeszi Polgár

re, amelyeket én képviselek – vagyis
Csomádra, Csömörre, Dunakeszire,
Erdőkertesre, Fótra, Gödre és Veresegyházra – minél több lehetőséget elhozzak, minél több fejlesztési
forrást elérhetővé tegyek. De ebben
a munkában mindenkinek megvan
a maga feladata, mert csak együttműködéssel tudunk jelentős eredményeket elérni. A helyi polgármes-

- Mit tapasztalhatnak mindebből a hétköznapokban, s milyen
eredményét láthatják ennek a kiváló együttműködésnek a városunkban élő emberek?
– Jó hírként mondhatom, hogy
hamarosan megvalósul például a
Tóváros, valamint a Toldi lakópark
csapadékvíz-elvezetési
fejlesztése, amelyről az önkormányzat már
aláírta a szerződést. A beruházás
a Kismarton utcától indul a ToldiDombliget lakópark irányába. A fejlesztés a Tisza utcai befogadót, a Kolozsvár utcát, a Széchenyi utca szervizútját, a Kossuth Lajos, Eszterházy Pál és a Huszka Jenő utcát érinti.
A Toldi-Dombliget és Tóváros csapadékcsatornájának építése háromszázötvenhárommillió forintba kerül, a munka azonban nem lesz rövid, várhatóan egy évig is eltart. A

szükséges összeg nyolcvanöt százalékát az állam adja, tizenötöt pedig az önkormányzat biztosít. Fontos felhívnunk a figyelmet arra is, hogy
a munkálatok már most szeptemberben elkezdődnek.
- Városunkban is igen nagy
érdeklődéssel fogadták a fiatal házaspárok a kormányzat
által országos szinten biztosított családtámogatási kedvezményeket. Ezek sem kerültek veszélybe a járvány negatív gazdasági hatásai miatt?
– Nem, egy pillanatra sem.
Fel sem merült a gondolata annak, hogy esetleg korlátoznánk a korábban meghozott családtámogatási intézkedéseket, sőt, épp ellenkezőleg: a kormányzat is tisztában
volt azzal, hogy a járvány negatív gazdasági hatásai a családok helyzetét is befolyásolják, ezért igyekeztünk sokkal
egyszerűbbé, tehát elérhetőbbé tenni a fiatal házasok számára a korábban bevezetett
kedvezményes lehetőségeket.
A koronavírus-járvány ideje alatt ezért könnyebbé vált a
Babaváró támogatás igénylése
is, már csak annak érdekében
is, hogy megkíméljük az érintetteket az olyan utánajárásoktól az ügyintézésben, amelyek kiiktathatók a rendszerből, vagyis elhagyhatók, azzal
a céllal, hogy ezáltal is a szükséges minimumra csökkentsük a személyes érintkezéseket, találkozásokat.
- Az eredményekben is lemérhető ezeknek a könnyítéseknek az érdeklődésserkentő
hatása?
– Igen, hiszen már az idén
júliusban átlépte a százezret
a kedvezményes Babaváró hitelt igénylő párok száma, azaz
legalább kétszázezer fiatalnak
nyújtott segítséget a kormány.
A bankok 784 milliárd forint
értékben folyósították ezt a támogatási formát, s harmincháromezer esetben már megszületett, vagy úton van az
első gyermek. Az elmúlt időszakban már mintegy hatszáz
pár élhetett azzal a lehetőséggel, hogy a második csecsemő megszületése után a maximum tízmillió forintos Babaváró támogatásból fennmaradó törlesztési kötelezettség
harminc százalékát elenged-

ték nekik. S csaknem hatvan
esetben pedig a teljes fennmaradt összeget is leírták, miután
megérkezett a családba a harmadik gyermek.
- Ennek bevezetését tehát
egy olyan intézkedésnek tekinthetjük, amelyik egybeesik
a lakossági igényekkel?
– Mindenképp, ugyanis a
Babaváró támogatás jelenleg
a magyar bankpiac legsikeresebb terméke, amelynek népszerűsége a járványidőszakban sem csökkent: százhatvan
milliárd forintot igényeltek az
emberek. Szépen illusztrálja
ennek a támogatási formának
a népszerűségét az is, hogy
rögtön a bevezetése után, 2019
második félévében a bankok
már több Babaváró támogatást
folyósítottak, mint lakáshitelt.
A statisztikákból tudjuk, hogy
a támogatást felvevők átlagosan 9,7 millió forintot igényeltek, a bankok pedig az előírt
tíz nap helyett három-hat napon belül folyósították ezeket
az összegeket. Ebbe az irányba haladunk tovább a jövőben
is, így sem a helyi fejlesztésekben, sem a családtámogatások
kiszélesítésében, a továbbiakban sem lesz megtorpanás.
- Így, az őszi iskolakezdés előtti időszakban milyen
eredményeket tudna kiemelni az említettek közül?
– Nagyon fontosnak tekintem, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása óta egyre bővülnek
a családtámogatások: a szeptemberben kezdődő tanévben
már minden általános és középiskolai tanuló ingyen kapja meg a tankönyvet. Hasonló
a helyzet a Családbarát munkahely pályázattal is, amelyen
akár ötmillió forintos támogatást is kaphatnak a cégek különféle családbarát intézkedések megvalósítására. A tizedik
alkalommal meghirdetett díjra kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint költségvetési
szervek pályázhattak mindenféle családbarát gyakorlattal.
A cégek gondolhatnak például a kisgyermekesekre vagy az
idős, beteg szülőket, nagyszülőket gondozókra. Mert egyegy családban minden nemzedék egyaránt fontos a számunkra.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Búcsú
Dr. Brusznyai József atyától
KÁLLÓ 2020. AUGUSZTUS 13. TEMETÉSRE GYŰLTEK A KÁLLÓIAK
ÉS A DUNAKESZI SZENT MIHÁLY EGYHÁZKÖZSÉG, A SZENT IMRE
PLÉBÁNIA, VALAMINT A GYÁRTELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
TAGJAI, HOGY A 98 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT DR. BRUSZNYAI
JÓZSEF ATYÁT, DUNAKESZI DÍSZPOLGÁRÁT, A „HIT PAJZSA DÍJ”
KITÜNTETETTJÉT ELKÍSÉRJÜK VÉGSŐ ÚTJÁRA.

A

sokak által ismert, tisztelt
és szeretett József atya,
kállói életét megelőzően
1971-től 1992-ig Dunakeszin szolgált a Szent Mihály plébánia plébánosaként, nyugdíjba vonulását
követően még közel 10 évig segítette utódja, Kurdics József plébános atya munkáját. Városunk idősebb polgárainak nem kell őt különösebben bemutatni. Mégis úgy
gondolom, fontos legalább néhány mondatban felidézni men�nyi minden fűződik nevéhez. Az
itt töltött évek alatt eredményesen
gazdagította egyházközségünket,
sőt egész városunkat mind a közösségépítés és lelki élet területén,
de sokat tett templomunk liturgikus terének felújításáért is. Szolgálatának ideje alatt a plébánia területén kántorlakás és hittanterem épült. Nyitottságának egyik
jele, hogy elsőként a Szent Mihálytemplomban voltak gitáros énekek
a szentmiséken. Az egyházközség
fiatal felnőttjei ma is szívesen emlékeznek azokra a gyerekmisékre,
amelyeken végtelen türelemmel,
kedvesen és a gyerekek számára érthetően adta át a hit értékeit. A felnőttek pedig mindig bizalommal fordulhattak hozzá, gyakran volt együtt velük örömükben
és vigasztalást adott bánatukban,
személyes példamutatásából sokan merítettek erőt.

A "Hit Pajzsa Díj" kitüntetést
a korábbi köztársasági elnök,
Mádl Ferenc özvegye,
Dalma asszony adta át
Brusznyai Józsefnek
Dunakesziről való elköltözését
követően is szertő és imádságos
figyelemmel kísérte a dunakesziek életét. Ameddig fizikai állapota
engedte, gyakran látogatott vis�sza, ugyanakkor minden erejével
segítette a kállói plébánost feladatainak ellátásában. Testi erejének
gyengülését követően pedig gyakran keresték fel a hívek korábbi
lelkipásztorukat, akiket mindig
szeretettel fogadott, és értékes lelki útravalóval bocsátott el kifogyhatatlan derűjével és szeretetével.
Gyakran emlegette, hogy már
felkészült arra a percre, amikor
megkapja az „égi behívót”. 2020.
augusztus 3-án költözött el az
„örök hazába”, de emlékét tisztelettel megőrizzük.
Nyugodj békében!
Szabó József
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körzeti képvi
A nyáron is bőven van feladat!

- Görgey utca 24. árok – GörgeyKálmán utca sarok – mederlapozása felőli újabb érdeklődésre tájékoztattak. Pontos időpontot,
hogy mikor tudják megrendelni
a Kálmán utcában lévő árok bélelését, nem tudtak adni. Hivatkozásként a városra zúduló felhőszakadások halasztást nem tűrő
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feladatot rótt a városvezetésre, megterhelve a költségvetést,
egyben lekötve jelentősebb időre a vállalkozók idejét
- A Rákóczi út és a Báthory utca
kereszteződésébe kért gyalogos
átkelőhely létesítése várhatóan
csak jövőre fog elkészülni
- A vírushelyzet múltával a Fóti
út és Kálvin J. utca csapadékvíz
elvezetés megoldása miatt fordultam ismét az osztályhoz. Tudjuk, hogy a Fóti út a Magyar Közút tulajdonában van, ill. azt is,
hogy a Fóti út alatt nincs csapadékcsatorna, sem szikkasztó. De,

azzal is tisztában vagyunk, hogy
a Fóti út felújítása már két éve napirenden van. Legutóbbi érdeklődésemre tájékoztattak, hogy a
jelenlegi vírus helyzetben nem
tudják, hogy mikor fogják a csapadékvíz elvezetését megoldani.
- Sződi utca 32. előtti víznyelő
sérült rácsának cseréjét kértem
- Kálmán utca 42. előtti telefonközponti alegység állomás föld
alá vitelét június végére ígérték.
Az ígéret csak ígéret maradt, ezért
ismét az Invitel felé kértem intézkedést az osztály illetékesétől
- A kért virágosítást elvégezte a vállalkozó. A Nagysándor J.
és a Mányoki Ádám téren a fű levágását, és utóbbi címen az évelők mellett egynyári virágok ültetését kértem a főkertész asszonytól. A terek rendezése, a fű levágása pár napon belül megtörtént
- Előzőleg a Zápolya utcai sebességkorlátozás kérelme mellett
a balesetveszély megóvása érdekében sebességmérő berendezés
telepítését, stb. nyújtottam be. Az
eltelt idő múltával a sebességkorlátozás kivizsgálásának eredménye felől érdeklődtem
- Zápolya utcai parkolás – Hunyadi út és a Bajtárs utca között
– megtiltása végett, a balesetveszély elkerülése érdekében több
utcából kérték segítségemet. Beadványomra tájékoztattak, hogy
a KPM-BM rendelet közúti közlekedés szabályainak paragrafusára hivatkozva a Városüzemeltetési Osztály nem támogatja a kérelmet. A következőkben a városvezetéstől kértem intézkedést a
„Megállni Tilos” táblák kihelyezésével kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy a Zápolya utca elején a páros számozású oldalon a
Zápolya utca -Kálmán utca és a
Zápolya utca - József utca elején
„Megállni Tilos” táblák kihelyezése több mint 10 évvel ezelőtt
megtörtént. A lakók elfogadták
és ennek megfelelően be is tartják a KRESZ előírásait.
- A buszmenetrend kért változtatása érdekében értesítettek,
hogy a visszajelzések figyelem-

be vételével igyekeznek kielégíteni a lakossági igényeket, hogy
a közlekedők számára a lehető
legelőnyösebb menetrendet alakíthassák ki. Amennyiben a kihasználtság és az utasforgalom
igazolja a lakosok észrevételeit, beépítik a menetrendbe. Kérném továbbra is a csillagpontos
rendszerrel kapcsolatban a menetrend@dunakeszi.hu e-mailre
vagy postai úton a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120
Dunakeszi, Fő út 25. címre küldjék levelüket.
- A körzet 16 pontján kért csapadékvíz elvezetés megoldása, a helyszínek vizsgálatának
eredménye felől érdeklődtem.
E-mailben tájékoztattak az intézkedések és a megoldásokat illetően, melyet még idén szeretnének elvégezni. A kivitelezéshez
szükséges beszerzési eljárásokat
pedig a nyári szabadságolások
előtt akarják elindítani.
- Kossuth Lajos utca és az Óvoda köz találkozását követően nekihajtott egy gépjármű az Előzni
Tilos tábla oszlopának. A helyreállítást kértem, mely rövid időn
belül megtörtént
- Az Óvoda közben a parkolóhelyek és a körforgalom kialakításával kapcsolatban egy utolsó helyszíni bejárást tart az osztály, mivel az óvoda szempontjából felmerültek kérdések. A
végleges tervdokumentációnak
60 nap alatt illik elkészülnie, így
a csapadékvíz elvezetés és a körforgalom kialakításának munkálatai kezdési időpontja felől érdeklődtem
- A Zápolya utca 38. közelében
beszakadt az út, melyet az ott
lakó úr jelzett. A hiba helyreállításáig egy kikerülő bak kihelyezését kértem. Hó végén kezdetét
vette a helyreállítás.
- A csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a Mányoki
Ádám téri rácsos víznyelők kialakításában a Penta Kft. a kivitelező.
. Üdvözlettel:
Hircz Tamás
önkormányzati képviselő

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
A közelmúltban részt vettem a
Kiserdő utcai lakásszövetkezet éves
közgyűlésén, amelyen személyesen is elmondhattam a lakóközösségnek azt a jó hírt, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Kiserdő utca felújítására. Azóta több
lakossági kérés is érkezett hozzám,
hogy a felújítás folyományaként
milyen régi problémákat tudnánk
még megoldani. Az észrevételekkel jelentkeztem a Városüzemeltetési Osztályon, de már most látszik,
hogy van olyan téma, amely nem
kizárólag az önkormányzaton, hanem külső szervezeteken (DMRV)
is múlik majd. Az önkormányzat
egyébként a júliusi testületi ülésen
újra foglalkozott a Kiserdő utca felújításával és a részletesebb tervek
ismeretében megemelte a pályázat összegét.
Augusztus 8-án a Kisfaludy utcaiak vendége voltam. A lakók a segítségemet kérték, mert az utca

egy érintett részét a polgármesteri hivatal szeretné átszámozni.
Ilyen esetben mindig meg kell vizsgálni, hogy az érdeksérelem mellett jogsérelem is éri-e a lakókat, hiszen minden eljárásba becsúszhat
hiba. Azonban azt is tudni kell, ez
első sorban egy hatósági ügy, és az
átszámozással a hivatal is egy felsőbb jogszabályt hajt végre azzal a
céllal, hogy szabálytalan helyzetet
rendezzen. Az ügyben a jegyző úrtól szeretnénk időpontot kérni.
A júniusi esőzések során talán a
legrosszabb helyzet a Pihenő u. 3032. környékén alakult ki. A terepviszonyok olyanok, hogy a házak
mélyen az út szintje alatt vannak,
az útra és így a házakhoz pedig
sok víz érkezik a magasabban fekvő lakóparkból. Az önkormányzat
egy nagyméretű szikkasztót árkolt
a víz útjába és a meglévő árkokat
is kiszélesítette, de szükség esetén
tervben van egy újabb nagy árok
kialakítása is, hogy dupla árok védje a nehéz helyzetben lévő részt a
dombról lejövő csapadéktól.

Kedves Lakótársaim!
A beruházások, ha korlátozott
mértékben is, de haladtak előre,
ezekről szeretnék rövid tájékoztatást adni.
Új Fő úti parkoló került átadásra
Elkészült a Fő út – Bazsanth Vince
utca sarkán lévő parkoló kivitelezése, így egy rendezett parkoló szolgálja a Polgármesteri Hivatalba, illetve környékére érkező ügyfeleket, vendégeket.
SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK felújítása és bővítése. Elkészült a Szakorvosi Rendelőintézet mellett a
pszichiátria épülete. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a fő épület
további belső tereinek felújítása is
elinduljon. A felújítás idejére ide
költöznek a szakellátási feladatot
ellátó részlegek. Az építkezés során folyamatosan változik a par-

koló területek kijelölése. Az ezzel
járó kellemetlenségeket a beruházó igyekszik minimalizálni. Az oda
érkezőktől türelmet és megértést
kérünk.
Nyíltvízi Evezős Központ
Elkészült a Duna parti „Napközis
Tábor” területén a Nyíltvízi Evezős
Központ építése is. Aki a Duna soron sétál, láthatja a gyönyörű, impozáns épületegyüttest. Az épület
többféle funkcióval fog rendelkezni. A napközis tábori funkció természetesen megmarad.
Krisztus Király Katolikus Iskola
Örvendetes módon halad a további építése. Szeptemberi iskolakezdésre a tornacsarnok épületét is birtokba vehetik a gyerekek. Az ütemezés szerint az ősz
folyamán készül el a teljes beruházás.

Lakossági kérésre közlekedésbiztonsági tükör került a Magyarság Városi Sporttelep bejáratához.
Lakossági kérés érkezett tükör elhelyezésére a Kisfaludy-Liget utca
kereszteződésébe is. A kérést a
mentőállomás és a nehéz beláthatóság miatt támogatja az illetékes
osztály, a téma a szeptemberi bizottsági ülésre fog bekerülni.
A hónap során levelet írtam a
rendőrség közlekedésbiztonsági
osztályának és kértem, hogy lépjenek fel hatékonyabban a járdára parkoló autósokkal szemben. A
probléma főleg a nyári hétvégeken a jellemző, de azt hiszem, hogy
a legjobb megoldás jelző-határoló
pollerek kihelyezése lesz. Szintén
kértem az ellenőrzést a Tesco parkoló tekintetében, amelyet péntek-szombat esténként egyesek
driftelésre használnak.
A közelmúltban kérésre mobil
wc-ket helyeztünk a kutyás strandra, ezzel a partot használó két közönség még jobban elválasztható
lesz egymástól.

Július elején Nyíri Márton alpolgármesterrel és több lelkes segítővel a Kiserdő utcai új parkoló zöldterületén végeztünk parlagfű szedést. Sajnos a vállalkozó meglehetősen gyenge minőségű földdel
töltötte fel a területet, amely szinte
csak ennek az agresszív gyomnövénynek felel meg. A városi főkertész szakmai segítségét fogom kérni a föld feljavításában, cseréjében,
hogy a kultúrnövények is megéljenek majd. A területet augusztus
elején egyébként újra kaszáltatni
kellett.
Az elmúlt hónapban három babacsomagot kézbesítettem a körzetben. Isten hozta Bencét, Kolost
és Martint a közösségünkben!
Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.attila.kepviselo@gmail.com
e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Intézményi felújítások
Az intézményi felújítások sok esetben a koronavírus okozta kényszerszünetet kihasználva a kapacitások
függvényében már korábban elkezdődtek. A befejezés a nyár folyamán várható.
Faültetés
A közterületek faültetési programja a vegetáció megindulásával, a szakemberek javaslatára ős�szel újra indul. Arra kérem Önöket,
hogy jelezzék számomra faültetési igényüket, hogy az őszi ültetési időszakban kiültetésre kerülhessenek a facsemeték. A faültetéssel
kapcsolatban most is arra buzdítom Önöket, hogy tegyük szebbé
környezetünket egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott szakemberek
végzik el. Az Önök feladata csak az,
hogy a kéréseikkel együtt vállalják
az ültetett fák gondozását, melyre
ezúton is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben jelezzék számomra:

Email: joszabo61@gmail.com
Megtalálnak az interneten is
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:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
Megígértük, megcsináljuk! Sikeres
szerződéskötés a Toldi és Tóváros
lakóparkok csapadékvízelvezetése
kapcsán
Remek hírekkel szolgálhatok, ugyanis hos�szú várakozás után augusztus elején aláírtuk a csapadékvízhálózat kiépítéséhez
szükséges szerződést a kivitelezővel, ennek köszönhetően végre elindulhat a beruházás!
Nagy volumenű projektről van szó, sikeres pályázatnak köszönhetően a Tóváros,
valamint Toldi lakóparkok csapadékvíz elvezetési fejlesztéseit valósítjuk meg a tervezett nyomvonalban: Tisza utcai befogadó - Mátyás Király, Kolozsvár, - Széchenyi
utca, szerviz út, Kossuth Lajos utca, Eszterházy Pál utca, Huszka Jenő utca, „Oktogon”
Név nélküli közterület.
A projekt 85% állami költségből és 15%
önrészből valósul meg.
A beruházás összesen egy évet vesz
igénybe, amely a Kismarton utcától indul a
Toldi-Dombliget lakópark irányába.
OTP ATM automatát telepítünk a
Széchenyi utcába
Megérte a befektetett munka, az OTP Bank
szakemberével folytatott tárgyalások megtérülnek. OTP ATM-et telepítenek a Széchenyi utcai orvosi rendelőhöz. Aláírtuk a
készpénz ki- és befizető ATM automata kiépítésével kapcsolatos együttműködési
megállapodást. Jelenleg a kiviteli terveket

készítik, ezt követően, várhatóan szeptemberben kerül sor a beruházásra.
Folytatódik a Dunakeszit megkerülő
kerékpárúthálózat második szakasza,
amely körzetünket is érinti
Augusztus közepén elindult a Határ úti kerékpárút építése, amely a 9. sz. választókerületet is érinti, ugyanis a Repülőtéri úttól egészen a Toldi utcáig fog tartani. Ennek köszönhetően a lakóparkból biciklivel
is megközelíthető lesz a Szent István Általános Iskola.
A kerékpárúthálózat kiépítésének első
szakasza korábban megvalósult, amely a
Repülőtéri utat és a Fóti utat köti össze.
A kerékpárút építése után a Határ út is felújításra kerül.
Dolgozunk a körzet víznyomás ügyének
megoldásán
Folyamatos egyeztetéseket folytatok a
DMRV Zrt-vel, hogy kölcsönös, pozitív megoldást találjunk a körzet víznyomás problémájának megoldására. A cég nyitott a lehetőségekre, jelenleg a műszaki tervek készítése zajlik. Bízom benne, hogy hamarosan
újabb friss, kedvező információkkal szolgálhatok ez ügyben.
Dübörög a Zöld Dunakeszi program!
Tóth Eszter főkertész asszony tájékoztatott
arról, hogy megtervezte a város fáinak locsolási programját, amelyben a kiemelt figyelmet kap a Széchenyi utcai japán díszcseresznye fasor. Ezúton is köszönöm a
körzetünk növényvilágára fordított precíz
munkáját!

Isten hozta az újszülötteket!
Képviselőként az egyik legnagyobb öröm
számomra, amikor a 9. számú választókerület új csöppségeit köszönthetem. Az elmúlt
időszakban 6 babacsomagot kézbesítettem. Isten hozta Dunakeszin Dánielt, Grétát,
Lizát, Lászlót, Nimródot és Leventét. Sok boldogságot és jó egészséget kívánok ezúton
is az érintett családoknak.
A körzetünkkel kapcsolatos friss információkért kérem, kövessenek a Facebookon:
facebook.com/siposdaviddunakeszi
További elérhetőségeim:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:
Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. válaszókerület képviselője

A körzet több pontján is gondot okoztak az esőzések
A rendkívül csapadékos tavaszi,
majd nyár eleji időszak után augusztus közepén is bőven jutott
az égi áldásból. Ahogy város-,
sőt országszerte is – pincéket,
garázsokat elöntve, útszakaszokat elárasztva – sok helyen gondot okozott a többször rövid idő
alatt rendkívül nagy mennyiségben lehulló eső, úgy sajnos
körzetünk több pontján is meg
kellett küzdeni a természet adta
kihívásokkal.
A Tőzegtavaknál a Ponty utcában a vihar vastag faágat tört
le éppen a villanyvezeték felett,
Alagon a Szakáll Ferenc utca jó-
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kora részén gyűlt össze az esővíz, az esőzések idején sajnos
visszatérően problémás Pavilon
és a Hold utca találkozásánál
pedig a szennyvíz is az úttestre
folyt. A DMRV másnap itt – jóllehet lakossági jelzések szerint
nem elégséges módon, amit jeleztem is a szolgáltató felé – fertőtlenítette a csatornafedeleket.
A legtöbb jelzés Alsóról érkezett. Kritikus volt a vízmennyiség a Muskátli utca 13. és 16–
20. szám környékén, az Ida utca
közepén, a Margit utcának a Rezeda és a Rozmaring utca kö-

zötti szakaszán, a Gizella utca
41–43. között, a Magdolna utca
22–24. és 38. előtt, valamint a
Pálya út Muskátli utcától északra két nagy területen is: ezeken
a helyeken a szivattyú lökhárítót és rendszámtáblákat is a felszínre hozott. Ezen kívül további utcarész(let)ek – a Gyöngyvirág-Anna utca torkolatában, a
Júlia utca közepe előtt, a Dália
utca és a Mária utca 2–3. mentén, az Ibolya utca két pontján (6. és 22. előtt), a Rozmaring
utca 11.-nél, a Tünde utca 7. és
11. szám előtt, a Muskátli utca
28-32.-nél, a közösségi ház és a

régi CBA (leendő SPAR) előtt –
kerültek komoly vízmennyiség
alá. Köszönöm az érintett lakosok jelzését, türelmét, együttműködését! S köszönet mindenekelőtt Pócsi György úrnak, aki
kérésemre augusztus 17-én este
– miután aznap reggel hat órától este kilencig talpon, azaz szivattyús kocsiján volt, hogy Dunakeszi számos pontját megszabadítsa a felesleges víztől...
– még újra felült szivattyús autójára (sőt ugyanígy tett másnap kora reggel is), és kérésemre végigjárta a leginkább veszélyeztetett ingatlanok előtti

selőink jelentik
Tisztelt dunakesziek,
tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Július hónapban az egyik legtöbb észrevételt a Barátság
útja 16. szám Duna felőli oldalán található kisebb játszótéren tapasztalható, gyakorlatilag állandósult csendzavarással kapcsolatban kaptam.
Ezen a területen sajnálatosan visszatérően zavarja a lakók nyugalmát egy kisebb
kör, akik rendszeresen, órák
hosszát a területen töltik, alkoholt fogyasztva, hangosan
zenét hallgatva, nem egyszer
a békés lakosokat hangosan
zaklatva, a sétálókat inzultálva, sőt, legalább egy alkalommal komolyabb verekedés is
kialakult ott a nyár folyamán.
Többször egyeztetettem a
polgárőrséggel és a lakossági
bejelentések nyomán én magam is rendszeresen ellenőriztem a területet. Több alkalommal, bejelentés nélkül
is hosszabb időt töltöttem a

környéken, figyelve az eseményeket, sajnos utóbbi alkalmakkal éppen semmi komolyabban zavaró esemény nem
történt.
A júliusi képviselő-testületi ülésen az egyebek napirendi pontban külön is jeleztem a problémát: nem gondolom, hogy az emiatt magától
megoldódna, ugyanakkor azt
a gyakorlatot követem, hogy
a legtöbb megkeresés kapcsán egyszerűen „csak” intézkedem, de ha egy-egy olyan
probléma olyan súlyúvá válik, azt a havi menetrendszerű
bizottsági ülésen, még súlyosabb gond esetén pedig a testületi ülésen is jelzem, hogy
egyrészt nyoma maradjon,
másrészt ilyen módon ne csak
írásbeli jelzéseimből, hanem
hozzászólásaimból következően városvezetői szinten is
tudjanak a súlyosabb problémákról.
Komoly nehézséget jelent,
hogy általában a rendzavarásnak nincsen nyoma, ami érthető is: hajnali egy-kettő óra
körül felriadó lakos első gond-

ja nem az, hogy videófelvételt
csináljon és érthető az is, ha
egy ott lakó nem szívesen kerül összeütközésbe másokkal.
Én magam nem vagyok rendőr, sem hatóság. Ennek ellenére a jelzések után a lehető legtöbb alkalommal a helyszínre sietek s ha jókor megyek,
próbálom telefonnal rögzíteni az eseményeket – nagyon
kérem ugyanakkor, hogy ezt a
példámat a lakosok inkább ne
kövessék, vagy csak abban az
esetben csinálják, ha biztonságosan meg tudják tenni.
Minden
cselekedetemtől függetlenül ugyanakkor
e probléma nem fog megoldódni a rendőrség hathatós
segítsége nélkül – ezért is jeleztem ezt a problémát a városvezetésnek s mivel a helyzet azóta sem javul, külön felkeresem ebben az ügyben a
Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékeseit. Ennek eredményéről soron következő
beszámolóimban is szót fogok ejteni.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a csapadékvíz-el-

részeket. Több helyen a garázsokat, pincéket veszélyeztette
az összegyűlt esővíz.
A képviselő-testület július végén rendeletet fogadott el a keletkezett csapadékvíz elszikkasztásának önkormányzati és
lakossági feladatairól. Mihamarabb megkezdjük a leginkább
neuralgikus helyeken a szikkasztás ideális módjának kialakítását (árkok, szikkasztógyűrűk), és ezzel párhuzamosan az
illegálisan a közterületre vezetett esővízcsatornák felszámolását. Továbbra is kérem, javaslom, hogy akinek a háza, ingatlana előtti közterületen a rendkívüli esőzések következtében
kezelhetetlen mennyiségű csapadékvíz gyűlt/gyűlik össze,

amely veszélyezteti a lakóingatlant vagy a közlekedés biztonságát, hívja bármikor az önkormányzat műszaki ügyeletét:
+36 70 380 6473. És változatlanul kérem, hogy a meglévő, folyamatosan bővülő nyilvántartásom (esővízprobléma-térkép)
kiegészítése, valamint a későbbi minél gyorsabb segítségnyújtás, illetve megelőzés érdekében pontos címmel és esetleg
fotóval tájékoztassanak a körzet
kritikus pontjairól Messengeren
vagy e-mailen.
Szeptember 12-én kerül sor
a tavasszal a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Önkéntes Köztisztasági Napra Dunakeszin, amelyre körzetünk földrajzilag „önálló” részeiről – Alagról,

Alsóról, a Tőzegtavakról és az
Alagi majorból – is várjuk, várom
a jelentkezőket, hogy egy-egy
szemétszedő csapatban közösségi élményt szerezve tegyünk
közösen környezetünk tisztaságáért. Tegyünk együtt a zöldebb, tisztább Dunakesziért! Jelentkezni a rendezettvarosert@
freemail.hu címen, vagy a +36
20 923 51 49-es telefonszámon
lehet.
Dunakeszi 7. számú – az alagi
és az alsói városré szt, 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

vezetésről szóló helyi rendelet-tervezethez hozzászólva
észrevételeztem, hogy a település nagyobb hányadát közvetlenül érintő jogszabálytervezetek esetének helyénvalónak tartanám egyfajta helyi „társadalmi egyeztetési”
folyamatot, javaslatom azonban a város vezetésének reakcióiból ítélve nem talált támogatásra.
Elérhetőségeimen továbbra is várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70-379-92-11, elektronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy
varga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok a közösségi
médiában, alábbi hivatalos oldalaimon is: www.facebook.
com/zpvarga, illetve www.
twitter.com/zpvarga. Postai
levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület

telefonszámon is várom a körzetben élők javaslatait, észrevételeit, kér(d)éseit.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
Lassan véget ér a nyár, reményeink szerint folytatódik a
megszokott életünk. Már a
tervezés szakaszába lépett a
Sweet Point területén kialakítandó városi ÖKO Udvar, ahol
a lakosság folyamatosan elhelyezheti azokat a hulladék típusokat, amelyeket eddig otthon kellett tárolnia az évi két
leadási alkalomig. A napokban kijavítják a Sweet Point
előtti úttesten kialakult hibát.
Igy már nem fog ott megállni
az esővíz. Kértem a Közüzemi
Kft.-től, hogy a Gérecz Attila
utca találkozásánál fessék újra
a gyalogátkelőt.
Idén sajnos a városi Futakeszi
és a Dunakeszi Feszt elmarad, az egészségünk biztonsága fontosabb. Sipos Dávid alpolgármester, a szomszédos körzet önkormányzati képviselője
egyeztetett a DMRV-vel a Toldi
lakóparkot érintő nyomás problémákról, mivel egy hálózaton
vagyunk, igy nálunk is remélhe-

tőleg megoldódik a probléma,
a DMRV új nyomás fokozóinak
beépítésével.
Elkezdődött az új szemetesek, kisállat szemetesek kihelyezése a körzetünkben. Kérek
mindenkit, szelektálva, funkciója szerint használja azokat.
Akárcsak a Repülőtéri úton
lévő szelektívszigeten található használt üveg konténert.
Amit néha naponta kellett külön takaríttatni, mert van olyan
lakótársunk, aki mindent oda
hordott. Többször, egymás
után. Ismeretlenül. Viszont egy
kamera felvételnek köszönhetően sikerült azonosítani azt a
lakótársunkat, aki napok alatt
telehordta a Rákóczi út és a Határ úti frissen tisztított esővíz
elvezető árkot használt autó
gumiabroncsokkal. A szabálysertési eljárást megindítottuk
ellene. Idén Szeptember 12-én
lesz a városi köztisztasági nap,
várok rá tisztelettel mindenkit,
aki szeretné még szebbé tenni

Kedves 10. sz. Választókerületiek!
Az Önkormányzat számos fontos döntést hozott meg júliusban, amely körzetemet is érinti.
A Városüzemeltetési Osztály
tájékoztatása szerint a nyári időszak nagy esőzései kapcsán a
szakemberek felmérték a város
legproblémásabb területeit és a
csapadékvízelvezető rendszert
ezen szakaszok mentén fogják
bővíteni. Fontos felhívnom a figyelmüket arra, hogy műszakilag a fentebb fekvő területeken
indokolt a vízelnyelő árkok ásása, kialakítása annak érdekében,
hogy technikailag megfelelően
el tudja nyelni a vizet és így kevesebb csapadék kerüljön a lentebb fekvő területekre.
Városszerte számos szabálytalan csapadékvíz el-és kiveze-
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tést tapasztaltunk, így a Képviselő-testület júliusi ülésén
döntés született arról, hogy az
Önkormányzat
rendeletben
szabályozza a csapadékvíz elvezetését az ingatlanok területéről annak érdekében, hogy egy
nagyobb esőzés következtében
az Önkormányzat által telepített szikkasztóárkok, csatornák
céljuknak megfelelően működhessenek.
Hobbi kerékpáros lévén kiemelten fontosnak tartom a városi kerékpárúthálózat fejlesztését. Jó hírrel szolgálhatok,
ugyanis a Dunakeszit megkerülő
kerékpárúthálózat első szakasza
után (Szent István Általános Iskola – Fóti út) még augusztusban
elkezdődik a második szakasz ki-

Dunakeszit. Három csoportban
szedném a körzetünkben a szemetet. 08:00-10:00-ig az Alagi
lakóparkban, 10:00-12:00-ig a
Fenyő lakóparkban és 12:0014:00-ig a Határ út környékét
tennénk együtt szebbé, tisztábbá.
Julius 14-én városunk látta
vendégül a cseh, osztrák, szlovák és szlovén külügyminisztert. Ennek az eseménynek a
megszervezőjeként szeretnék
köszönetet mondani a Közüzemi Kft és a Polgármesteri Hivatal kollegáinak, akiknek a munkájuk és támogatásuknak köszönhetően egy fontos diplomáciai esemény helyszíne volt
Dunakeszi.
Szintén szeretnék köszönetet
mondani egy lakótársunknak,
aki észlelte az Alagimajori úton
az elektromos vezeték tűzét és
értesítette a tűzoltóságot. A napokban kezdődik a Határ úton
az új kerékpárút kialakítása, igy
a Toldi lakóparkból már keréképítése, amely a Repülőtéri út –
Határ út – Toldi utca vonalán halad majd. A kerékpárút elkészülte után a Határ utat is felújítjuk.
Természetesen a pontos dátumról tájékoztatom Önöket.
Bár nem közvetlen körzetemet érintő beruházásról van szó,
de engedjék meg, hogy röviden
szót ejtsek az új, Alagligeti óvoda elkészültéről. Tavaly szeptemberben adtuk át Alegligeten
az új bölcsődét, idén pedig a
mellette lévő új óvoda nyithatja meg kapuit. Az elmúlt 10 esztendőben sokat dolgoztunk az
óvodai és bölcsődei férőhelyek
növelésén és büszkén jelenthetem, hogy sikeresen vettük az
akadályokat, a sok munka gyümölcse megtérült. Bízom benne, hogy az új nevelési intézménybe járó gyermekek sok vidám pillanattal gazdagodnak
majd.

párral is megközelíthető lesz
nem sokára a Szent István Iskola. Szeptemberben pedig átadjuk körzetünkben az új Aranyalma tagóvodát és a közösségi
Kispiacot a repülőtérnél.
Bármilyen kéréssel keressenek bátran az alábbi elérhetőségeimen. Telefonon: 0620-429-10-33, Emailben a: dunakeszi.petho@gmail.com címen, vagy a Facebookon a :
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra
címen.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

Kérdés esetén továbbra is keressenek bizalommal.
Elérhetőségeim:
E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469
Üdvözlettel:
Erdész Zoltán
alpolgármester
10. sz. választókerület
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Sajnos ismét a koronavírus járvánnyal kell kezdenem augusztusi mondandómat is. Egyre
több jel utal arra, hogy közeledik a második hullám. Olvashatjuk a sajtóban, az interneten, láthatjuk a televízióban és
hallhatjuk a rádióban, hogy a
szennyvízben Budapesten enyhén növekszik a koronavírusörökítőanyag mennyisége a
Nemzeti Népegészségügyi Központ augusztus második hetében végzett vizsgálata szerint. Ez semmi jót nem jelent.
Magyarországon a jelenleg regisztrált fertőzöttek 44 százaléka a 40 év alatti korosztályból
került ki, amely komoly változást jelent, már nem az idős korosztály van túlsúlyban a fertőzöttek számát tekintve, hanem
a 40 év alattiak.
Nyilván összefüggésben van
ez azzal a ténnyel is, hogy a júliusi külföldi nyaralásokból vis�-

szaérkezettek közül, akiknek
többsége 40 év alatti fiatalember volt, számosan fertőzötten
érkeztek meg külföldi útjukról,
melyet az elvégzett vizsgálatok
igazoltak. Kérem szépen, hogy
a továbbiakban csak azok utazzanak külföldre, akiknek halaszthatatlan elfoglaltsága van
a határainkon túl és figyelje a
különböző országokról és azok
régióiról szóló jelentésekben
megjelenő adatokat.
Mindenkit szeretnék arra kérni mindannyiunk egészsége érdekében, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, a zárt térben szervezett rendezvényeket. Csak az
menjen közösségbe, munkahelyére is, aki egészségesnek érzi
magát és nem mutat tüneteket.
Különösen fontos ez azok számára, akik egészségügyi, szociális és oktatási intézményben
dolgoznak.
Dunakeszi Város Önkormányzata komolyan veszi az figyelmeztető jeleket és ezért bár fájó
szívvel, de lemondott a Dunakeszi Feszt és a Futakeszi idei
megrendezéséről.
Reméljük,
hogy jövőre már együtt tudunk
kikapcsolódni, szórakozni a Katonadombon.

A másik téma, amire szintén
szeretnék visszatérni az a csapadékvíz helyzet. Az igazán
nagy esőzések ugyan megszűntek, de semmi garancia nincs
arra, hogy nem fognak újra lezúdulni a későbbiekben városunkra. A legfontosabb, hogy a
víz által veszélyeztetett ingatlanokat megvédjük a további elázásoktól, vízbetörésektől felhőszakadás esetén.
A Városüzemeltetési Osztálytól a következő tájékoztatást
kaptam a problémák megoldását célzó munkálatokkal kapcsolatosan: - A Hunyadi utca felső szakaszán lévő ingatlanok
csapadékvíz problémáján első
lépésként a Széchenyi utcáról
lefolyó vízmennyiség csökkentésével igyekszünk enyhíteni,
a Széchenyi utcára merőleges,
külterületre vezető utcákban árkokat ásatunk. Sajnos van olyan
ingatlan is a Hunyadi utcában,
ahol annyira befelé lejt a telek,
hogy egyelőre csak a homokzsákos védelmet tudjuk biztosítani. A Móricz Zsigmond utca
– Radnóti Miklós utca sarkán a
vízbetörés elleni védelemhez
szükséges munkálatok elvégzését megrendeltük. A Móricz

Zsigmond utca elején a víznyelő fedelét rácsos fedlapra cseréljük és a harmadik negyedévben beszerzést indítunk a járdán víznyelő és szikkasztó építésére. A DMRV-vel közösen
keressük (füstöléssel) azokat a
szennyvízaknákat, amelyekbe
szabálytalanul csapadékvíz elvezetőket kötöttek be.
Bízom abban, hogy ezek az
intézkedések enyhítenek a gondokon és támogatom azon elképzeléseket, hogy egy átfogó,
tervszerű kármegelőzési munka keretében közösen javítsunk
a helyzeten. A lakosság segítsége nagyon fontos mindannyiunk számára, ezért kérem, hogy
azon ingatlanokról, ahonnan a
vizet a közterületre szabálytalanul kivezették, a szabálytalan
megoldást záros határidőn belül szüntessék meg!
Szeretném tájékoztatni még
Önöket, hogy a lakossági észrevételek alapján felülvizsgált és
átdolgozott helyi buszjáratok
menetrendje augusztus 31-én
lép életbe.
Javaslataikat várjuk a menetrend@dunakeszi.hu email címre.
Üdvözlettel:
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

A Tisza utcától a Kacsóh Pongrác közig épül
a csapadékvíz elvezető csatorna
AZ UTÓBBI ÉVTIZEDBEN IGEN DRASZTIKUSAN MEGVÁLTOZOTT
AZ IDŐJÁRÁS, MELYNEK EGYIK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT GYAKORTA ZÚDULT A VÁROSRA, HIRTELEN ÉRKEZETT NAGY MENNYISÉGŰ CSAPADÉK, AMIT AZ ÁROK- ÉS CSATORNA-HÁLÓZAT NEM
MINDIG TUDOTT ELVEZETNI. A PROBLÉMÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A TISZA UTCÁTÓL A DUNÁBA VEZETŐ GERINCVEZETÉK KIÉPÍTÉSÉVEL IGYEKEZETT MEGOLDANI A KORÁBBI ÉVEKBEN. MOSTANRA LEHETŐSÉGÜNK VAN A FOLYTATÁSÁRA, ÍGY ÚJABB CSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÜL.
nyári felhőszakadások, a nagy mennyiségű csapadék elvezetése továbbra is gondot jelent a város számos területén, melynek megoldása érdekében az önkormányzat egy
új csapadékvíz elvezető csatornát épít, amely a Tóvároson áthaladva a Toldi lakóparkban végződik.
- Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat kiépítette a Dunába
vezető gerincvezetéket, bővítette a hálózat áteresztő kapacitását,

A

melynek folytatásaként indul a Tóváros - Toldi lakópark csapadékvíz-hálózat beruházás. Az új, 800 mm átmérőjű csatorna – a
régi vezeték - Tisza utcai végpontjától indul és a Toldi lakóparkban végződik. A beruházáshoz szükséges forrásokra már korábban sikeresen pályázott a város. A kiviteli szerződést augusztus
elején írtuk alá – tájékoztatta lapunkat a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.
Somodi István elmondta: a nyomvonal kiépítése a Tisza utcánál kezdődik, majd a Kolozsvár utcán folytatódik a Kossuth Lajos
útig, ott átmegy a Toldi lakóparkba, ahol a Huszka Jenő-Kacsóh
Pongrác köz kereszteződésénél végződik.
- A terv figyelembe veszi a terület sajátosságait, lejtését, de a
meglévő közművek miatt sajnos lesznek olyan részek, ahol néhány fát ki kell vágni az utcán. A szakaszosan megvalósuló kivitelezés várhatóan egy év múlva, 2021 szeptemberében fejeződik
be – mondta az osztályvezető.
(Vetési)
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Épül a kerékpáros körút
Határ úti szakasza
KÖZISMERT, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT MÁR KORÁBBAN KIALAKÍTOTTA A VÁROST MEGKERÜLŐ KERÉKPÁROS KÖRÚT TERVÉT. A
KERÉKPÁRÚT LEGÚJABB SZAKASZA AZ ALAGI SZENT ISTVÁN ISKOLÁTÓL INDUL, A FÓTI ÚTON ÁTHALADVA A HATÁR ÚTON FOLYTATÓDIK, A TOLDI UTCÁT, MAJD A TÓVÁROST ÉRINTVE EGÉSZEN
A GYÁRTELEPI KLAPKA UTCÁIG KANYAROG.

Szeptember 1-jén nyit
a 120 férőhelyes új óvoda
DUNAKESZIN AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL IS JÓVAL TÖBB GYERMEK SZÜLETIK, AKIK BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI ELHELYEZÉSÉRŐL FOLYAMATOSAN
GONDOSKODIK A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. AZ ALAGLIGET LAKÓPARKBAN ÉS KÖRNYEZETÉBEN IS NAGYON SOK KISGYERMEKES CSALÁD ÉL,
AHOL A TAVALY ÁTADOTT ÚJ BÖLCSŐDE UTÁN SZEPTEMBER 1-JÉN NYITJA MEG KAPUIT A NÉGY CSOPORTOS ÓVODA.

A

120 gyermek fogadására alkalmas modern alagligeti óvodában két nagyobb és egy kisebb részre osztható tornaterem, közösségi térrel ellátott,
rendkívül igényesen megépített új létesítmény fogadja a ki-

csinyiket az ünnepélyes megnyitó után.
A beruházás költsége több
százmillió forint volt, melyet
– közel azonos arányban – pályázaton elnyert támogatásból
és saját forrásból biztosította az
önkormányzat.

- Tavaly elkészült a Repülőtéri úton a kerékpárútnak a Szent
István iskola és a Fóti út között
épített szakasza. Idén innen
folytatjuk a Toldi utcáig – ismertette Somodi István, Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője.
- Elkezdődött a kerékpárút újabb szakaszának építése a
Határ úton a Toldi utcai csatlakozásnál, melynek nyomvonala elkülönülten halad majd
az útpálya mellett a Fóti út felé.
A kivitelezést elnyert Penta Kft.
munkatársai napjainkban a kerékpárút szegélyének kiépítésén
dolgoznak – tudtuk meg Somodi Istvántól.
Az osztályvezető elmondta, hogy a pályázati forrásból
és önkormányzati önrészből
megvalósuló kerékpáros körút építésével együtt felújítják a
Határ utat, melynek aszfaltozása nem kis szakmai kihívást
jelent majd a sok fedlap- és rács
miatt.
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- Az önkormányzati tulajdonban lévő Határ út felújítása is
részben pályázati pénzből valósul meg – ismertette az osztályvezető, aki a lakosság tájékoztatása érdekében azt is hozzátette:
- Sokan tették fel a kérdést, hogy
miért nem olyan, még nagyobb
forgalmat lebonyolító utat újítunk fel, mint a Fóti út, a Rév út,
a 2. számú főút vagy a Szent István út bizonyos szakasza. Bármennyire is jogosok a lakossági
kérések, az önkormányzatnak a
legjobb szándéka mellett is csak
arra van hatásköre, hogy szorgalmazza a jelzett utak felújítását
– mint azt meg is teszi -, mivel
azok a Magyar Közút fenntartásában vannak. Annak viszont
nagyon örülünk, hogy a kerékpáros körút újabb szakaszának
kiépítésével még könnyebben
lehet majd kerékpárral eljutni a
Szent István és a Fazekas iskolába vagy a város banktelepi részéből a repülőtérre.
(V.I.)
Fotó: KesziPress

Felvételi előkészítők
a Keszi Tanodában
- Miért van szükség felvételi előkészítőre? — Erről kérdeztem Fülöp Andreát, a Keszi Tanoda vezetőjét.
- Ezt a kérdést már sok szülő feltette nekem, hiszen a gyerekek az
iskolában mindent megtanulnak. A
válasz az, hogy igen is, meg nem is.
Az igaz, hogy a diákok a tanórákon valóban minden szükséges alaptudást elsajátítanak. A felvételi feladatok azonban ezt a tudást egy kicsit másképp kérik számon, mint ahogyan azt a gyerekek
az órákon megszokták. A témazáró
dolgozatokban általában csak egy
adott témakörhöz kapcsolódó feladatok vannak. A felvételi sorok viszont többfélét is tartalmaznak, éppen ezért meg kell tanulni gyorsan
váltani a különböző típusú feladatok között. Sokszor előfordul az is,
hogy az egyes feladatokban a különböző témákat kombinálják.
Azt gondolom, hogy normál időszakban is fontos a megfelelő felkészülés, de ebben a tanévben ez
kiemelt jelentőséggel bír a tavaszi
időszak nehézségei miatt.

- Mi történik a felvételi előkészítőkön?
- Élményalapúan fejlesztjük az
összes olyan kompetenciát, amely
a sikeres felvételihez szükséges. A
megtanult anyagokat újra felidézzük, ismételjük és gyakoroljuk. A
gyerekek megismerkednek a típusfeladatokkal; tippeket és trükköket
sajátítanak el, amelyek segítségével
a felvételin már könnyebben boldogulnak.
Minden hozzánk járó diák számára elfogadó környezetet biztosítunk. Segítjük őket abban, hogy
a határaikat és a képességeiket felismerjék és megtalálják az utat ahhoz, hogy ezeket a lehető legjobban
kitágítsák.
Megtanítjuk őket arra, hogy egy
rossz válasz még nem a világ vége,
és a tévedésekből tanulva tudnak
igazán tovább fejlődni. Ettől nő az
önbizalmuk, ami az éles felvételi
helyzetet stresszmentesebbé teszi
számukra.

ben. Másrészt, NEM a 100, hanem
a lehető legtöbb pont elérése a cél.
Az elmúlt évek átlagpontszámai
például a 4. osztályosok körében 55
pont; a 8. osztályosok esetében 50
pont körül mozogtak. A középiskolai felvételik célja, hogy egyértelmű legyen, melyik gyerek melyik
iskola, iskolatípus bemeneti követelményeinek és tanulási szintjének
felel meg. A felvételi képességeket
mér és bizony differenciál.
- Milyen egyéb programokkal
tudnak segíteni a szülőknek?
- A szülőknek rendszeresen tartunk tájékoztató beszélgetéseket,
ahol segítünk nekik a továbbtanulással és a felvételikkel kapcsolatban is.
Honlapunkon részletesebben olvashatnak az időpontokról és a lehetőségekről is.
https://www.keszitanoda.hu

- Mit tanácsolna a szülőknek a
felvételikkel kapcsolatban?
- Egyrészt, bízzanak a gyerekek-
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A mese
folytatódik

A 2018-BAN MEGJELENT „SÉTÁLJUNK
EGYÜTT DUNAKESZIN!” CÍMŰ HELYTÖRTÉNETI MESEKÖNYV FOLYTATÁSAKÉNT
GYEREKEK, FELNŐTTEK IMMÁR KÉZBE
VEHETIK ÉS FELLAPOZHATJÁK A KÖZELMÚLTBAN NAPVILÁGOT LÁTOTT MÁSODIK
KÖTETET „DÉDI MESÉLJ MÉG!” CÍMMEL.
A KÖNYVBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT
JÓ HANGULATÚ MESEOLVASÁSRA SZÉP
SZÁMMAL JÖTTEK EL A KATONADOMBRA
KISGYERMEKES CSALÁDOK.

A

Dr. Kerekes Dóra

z Otthon Segítünk Alapítvány szervezésében létrejött könyvbemutatón Nyíri Márton társadalmi megbízatású alpolgármester, történelemtanár köszöntőjében
arról szólt, hogy a város történelmével ismerkedni elsősorban gyermekszemmel lehet. Leginkább ők fogékonyak a múlt titkaira.
– Gyermekkoromban is Dunakeszin éltem,
és dédnagymamámmal sokat sétáltunk a városban. Egy téli vasárnap mentünk a templomba a Szent István úton, amely akkor a város főutcája volt, és népviseletbe öltözött néniket
láttam. Ott volt a pékség és az utcán elterjedt
a frissen sült kenyér illata… Kerekes Dóra és
szerzőtársai munkáját azért is szeretném megköszönni, mert a mesék szintjén hozzák közel a
város helytörténetét. Úgy vélem, a gyermekek
ezeken az olvasmányokon keresztül ismerhetik
meg a múlt értékeit. Meggyőződésem, hogy a
hazaszeretet Dunakeszin kezdődik, aki nem ismeri, nem szereti a városát, hogyan szeretheti
az országot – mondta az alpolgármester.
Dr. Kerekes Dóra történész, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, a kötet
szerkesztője a második kötetről szólva elmondta: amikor óvodákban, iskolákban helytörténeti előadásokat tartott, gyakran kérdezték a
gyerekek, hogy lesz-e folytatása az első könyvnek, mert megkedvelték a kisiskolás Annát és
az óvodás Bálintot kiapadhatatlan kíváncsisá-
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gukért és a mesélő kedvű Dédit. – Ez az érzékelhető kíváncsiság arra sarkalt minket, hogy
elkezdjük írni a folytatást, amelyből a régi Dunakeszi falusi hagyományaival, szokásaival ismerkedhetnek meg tíz mesén keresztül a gyermekek.
Példaként említette, hogy a mesélő Dédi felidézi a régi húsvéti szokásokat, az aratást és kenyérsütést, a paradicsomtermesztést, a régi iskolát, ahol még palatáblára írtak a nebulók.
Mesél a hagyományos viseletekről, valamint az
advent és a karácsony ünnepi szokásairól.
A meséket zömében óvónők írták, akiknek
egyébként is nagy gyakorlatuk van a mesélésben. Kik is ők? Varjas Edit, Vingender Anikó, Dócs Mihályné, Soósné Budai Brigitta, Fekete Anikó, Novák Judit, Kerekes Dóra, LeskóPittel Barbara, Szabóné Ónodi Valéria, Pásztor
Szilvia. A borítót és az illusztrációkat SzilasDohányos Ágnes készítette.
De hogyan is történt a mesék és a meseíró
óvónők kiválasztása? Erről a legilletékesebbet,
Szabóné Ónodi Valériát, a DÓHSZK igazgatónőjét kérdeztük:
– Az első mesekönyv 2018-ban jelent meg.
Egy évvel korábban tapasztaltuk, hogy az ország több településén készítettek hasonló könyvet. Mivel a városunkban nagyon erős a közösségépítő erő, úgy gondoltam, nálunk is lehetne egy ilyen mesekönyv. Az ötlettel megkerestem a polgármester urat és a Programirodát.
Mindenkinek nagyon tetszett és így indult el
a munka. Az óvónőknek küldtünk egy figyelemfelkeltő e-mailt, amiben kérdeztük, kinek
lenne kedve részt venni ebben a munkában. A
koordinálást akkor a Programiroda vállalta,
meghívták Csoma Attilát, a VOKE igazgatóját,
helytörténészt. Az első kötet témáit végül is ő
javasolta. A vállalkozó kedvű óvónők kiválasztották, hogy kinek melyik téma tetszik és elkezdődött a munka. A mesék elkészültek, a szerkesztői munkát nagy hozzáértéssel elvégezte
dr. Kerekes Dóra, megszülettek az illusztrációk, s végül megjelent a Sétáljunk együtt Dunakeszin! című könyv, melyet elsőként a Meseház óvoda ballagó nagycsoportosainak ad-

Szabóné Ónodi Valéria
tuk át a polgármester úrral együtt. Nagy sikere
volt, a szülők rendre kérdezték, hol lehet megvásárolni. Telt-múlt az idő, és azon kezdtünk
gondolkodni, hogyan lehetne folytatni. Kialakult, hogy a második kötet a hagyományokról
szóljon. Ismét voltak lelkes óvónők, akik szívesen részt vettek a munkában, hiszen ők ismerik
legjobban a gyermekeket. Megtörtént a jóváhagyás és ismét elkezdődött a munka. A Dédi mesélj még! című mesekönyvet most az iskolába
lépők kapják meg. Megjelent a Dunakeszi színező is, ami ugyancsak népszerű a gyermekek
körében.
Végezetül idézzünk Dióssi Csaba polgármesternek, a kötethez írt előszavából: „Arra biztatnék minden gyermeket, hogy kérje meg szüleit,
nagyszüleit, dédszüleit, hogy meséljenek igaz
történeteket a múltról. És arra biztatnék minden szülőt, nagyszülőt, dédszülőt, meséljenek
a gyerekeknek, mert csak így ismerhetik meg
azt a múltat, amely mindannyiunkat összeköt. Morus Tamás gondolatával szólva: A hagyomány nem hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
(Mindkét kötet Dunakeszi Város Önkormányzata kiadásában jelent meg és megvásárolható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a helytörténeti gyűjteményben. A szerk.)
Katona M. István
Fotó: a szerző és KesziPress

Szent István – az új kenyér ünnepe

Wiedermann János pékmester és munkatársai (Fő út 128.)

Malmos Szabó József malomtulajdonos

A

folyamat 15-20 órát vett igénybe, minden második
héten. A dunakeszi lányok, mire férjhez mentek, ismerték a teljes folyamatot, akinek ugyanis nem lett
szép, magas és foszlós belű a kenyere, nem számított igazi
háziasszonynak.
Dunakeszin rozstermesztés folyt, az aratást és a cséplést
pedig sokáig kézzel végezték. A 19–20. század fordulóján
Magyarországon (és Dunakeszin is) megjelentek a cséplőgépek. A gabonát többek között a dunakeszi uradalmi vízimalomban (mai Malom-árok) őrölték lisztté, 1914-től az államosításig pedig („Malmos”) Szabó István gazda hengermalma is működött a mai Martinovits utcában.
A malomból kikerülő liszt durvára őrölt (osztályozatlan)
volt, amelyet a parasztasszonyok maguk szitálták különféle finomságúvá (attól függően, mit is terveztek sütni). A dunakeszi kenyeret kétharmad részt rozsból, egyharmad részt
búzából készítették, de sokszor csak rozslisztet használtak.
A faluban a kenyér búzatartalma a család gazdagságának
fokmérője volt.
A kenyérkészítés folyamata a kovász előkészítésével kezdődött. Az előző sütésből maradt tésztadarabot már akkor feldarabolták, megszárították, gondosan eltették. Most ezeket
a darabokat vízbe áztatták és lisztet adtak hozzá. A kovász
fontosságát jól jelzi, hogy Dunakeszin férjhez menetelkor az
új asszonynak édesanyja kovászt adott útravalóul. A kenyérsütés során a tésztát addig dagasztották, míg az le nem vált
a kézről. A gazdasszonynak háromszor-négyszer is át kellett
dagasztania állandó karoló öklözéssel haladva. Két-három
kilogramm főtt, tört burgonyát is szokás volt hozzátenni.
Kelesztés előtt a gazdasszony a kenyértészta tetejét liszttel beszórta, majd jó melegen tartotta. A kelesztést követően kézzel kiszakította a megfelelő mennyiségű tésztát, ci-

Kardos József péksége (Fő út 73.)
póformára alakította, majd szakajtóba helyezte. Dunakeszin rendszerint 5-6 darab, 4-5 kg súlyú kenyeret sütöttek.
A kerek szakajtókosárba vászonruhát helyezett, és alaposan belisztezte, hogy a tészta rá ne ragadjon, majd letakarva még két órát pihentette. Közben befűtötte a kemencét.
A kosarakból a megkelt tésztát egyenként sütőlapátra borította, tetejét vizes kézzel meglocsolta, és bevetette a kemencébe. Amikor a kenyerek megsültek, sütőlapát segítségével kiszedte őket a felfordított szakajtókosarak aljára.
A még meleg kenyereket vízzel lespriccelték, hogy szép fényes legyen a héjuk, majd miután kihűltek, keresztfára helyezték őket.
A teknő oldalához tapadt kenyértésztát a gazdasszony fakanállal lekaparta. A belőle formált kenyér volt a vakarcs.
A gazdasszony a mutatóujját beledöfte a tésztájába, így jelölte
meg. A dunakeszi gyerekek kedvelt csemegéje volt a kenyértésztából szaggatott és formázott mákos gubaszerű étel. Az
ujjnyi vastagságú kenyérrudacskákat hagyták kiszikkadni,
majd darabokra vágták, forró, mézzel vagy cukorral ízesített
tejjel leöntötték, majd cukros mákkal megszórták.
A kenyeret a gazda szegte meg, előtte rendszerint keresztet vetett vagy rajzolt a kenyér aljára. A megszegett kenyeret konyharuhával letakarva a konyhában tartották. Dunakeszin még akkor is általános maradt a házi kenyér, amikor
a házaknál lévő kemencéket lebontották, és a megdagasztott, megkelesztett kenyeret a helyi pékeknél (Tóth Gyula,
Kardos József, Kuti Ferenc, Wiedermann János) süttették
ki. A sütési díj a kenyér súlyától függött.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

A KENYÉR ALAPVETŐ TÁPLÁLÉKUNK. ÖSSZETÉTELE UGYAN TÁJEGYSÉGENKÉNT VÁLTOZATOS, DE A FALVAKBAN (ÍGY DUNAKESZIN IS)
EGÉSZEN A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG TÚLNYOMÓRÉSZT KÉZZEL, HÁZNÁL KÉSZÜLT. EZ VOLT
AZ ASSZONYOK EGYIK LEGIDŐIGÉNYESEBB
ÉS LEGNEHEZEBB MUNKÁJA.
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SZEZONNYITÓ RENDEZVÉNYKÉNT
AUGUSZTUS 19-ÉN A VOKE JÓZSEF
ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MAGYARSÁG GALÉRIÁJÁBAN MEGNYITOTTÁK A XXIII. DUNAKESZI
NYÁRI TÁRLATOT. AZ ÖRVENDETES
ESEMÉNYEN EZÚTTAL HARMINCKÉT, VÁROSUNKBAN ÉLŐ MŰVÉSZ
MUTATKOZOTT BE ALKOTÁSAIVAL.

Városi Nyári Tárlat 2020

A

hagyományoknak megfelelően idén is változatos műfajok, változatos
stílusok és változatos témák sokszínűsége teremtett izgalmas látnivalót a közönségnek. A kiállítók között voltak, akik kezdettől résztvevői az összegző, évente ismétlődő kiállításnak, és mellettük
szép számmal gyarapodnak a fiatal korosztályt képviselők is. A már
korábban megismert stílusvilágok
mellett új, friss szemléletű művekkel is találkozhattunk.
Köszöntőjében Csoma Attila, a
művelődési központ igazgatója elmondta, hogy a tárlat hagyománya
1998-ig nyúlik vissza s azóta töretlenül tart. A mostani kiállítást a nehéz körülmények ellenére is sikerült megrendezni. Köszönetet mondott az alkotóknak, akik kitartóan
dolgoztak és munkájuk eredménye
most látható. Elmondta, hogy ebben
az évben is jelentkeztek először bemutatkozó művészek. A kiállítással
most megnyílik a művelődési központ 2020-21-es szezonja, melynek
keretében ismét sok értékes program várja majd a látogatókat. Megemlítette a Dunakeszi Szimfonikus
Zenekar Farkas Ferenc bérletsorozatát, a Dunakeszi Fúvószenekar
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nagyon fontos minősítő koncertjét,
és ismét havonta jelentkezik a Dunakeszi Teátrum.
Tárlatnyitó beszédében Nyíri
Márton társadalmi megbízatású alpolgármester elmondta, hogy már
korábban is sokszor megnézte a
nyári tárlatokat és kiemelte, hogy
a művészek munkáin a folyamatos
fejlődés nyomai tapasztalhatók. Korábban az alkotók egy közösségbe
csoportosultak, s ez a közösség idővel felvette a DunArt Képzőművészeti Egyesület nevet. Ezt nem csupán egy művészeti csoportként kell
tekinteni, hanem egymást inspiráló, egymást motiváló, egymást segítő közösségként értékelhető.
–A művészet nem lehet öncélú –
mondta a továbbiakban. – A régi
görögök azt mondták, hogy a művészet célja maga a művészet, de én
ezzel nem tudok egyetérteni. A régi
televíziós műsorok igényesek, ízlésformálóak voltak, de az utóbbi harminc évben a közízlést nagyon lerontották és erre az álságos, szemforgató válasz, hogy erre van igény.
Ez nem igaz, hiszem, hogy az embereknek igenis van igénye a minőségre, és ezt tovább lehet emelni. És ez a
művészet feladata többek között. Ebben a tekintetben mi, dunakesziek

nagyon szerencsések vagyunk, mert
ilyen művészeink vannak. Nem csupán a témaválasztást, hanem a technikai tudást is szeretném kiemelni.
E kettő együttesen tudja szerintem a
közízlést pozitív irányba növelni.
A tárlatnyitó még különleges zenei
meglepetést is tartogatott. A KovátsSzőcs család négy tehetséges gyermeke előadását hallgathattuk meg.
Blanka oboán, Viola marimbán,
Brúnó csellón játszott el egy-egy zenedarabot, Benedek pedig zongorán
kísérte előadásaikat. Ceglédi Gabriella művelődésszervező elmondta a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékeiről, hogy közülük Benedek
a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatón a középdöntőig jutott el és
a XV. Országos Zongoraversenyen
korcsoportos első lett, Viola pedig
a Budapesti és Pest megyei dallamhangszeres versenyen szerezte meg a
korcsoportos első helyezést.
A rendezvény zárásaként Csoma
Attila a hagyományokhoz híven a
kiállító művészeknek átadta az intézmény ajándékát.
A kiállítás szeptember 9-ig tekinthető meg munkanapokon
Katona M. István
A szerző felvételei

Fiatalok Szabadtéri

Színpada

A NYÁR NEM MÚLHAT EL KULTÚRA NÉLKÜL. A DUNAKESZI
SZABAD STRAND TERÜLETÉN JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 23. KÖZÖTT 30 ALKALOMMAL KERÜLT ILLETVE KERÜL SOR KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJÚ MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYRE A MI A KAVICS/
STRAND BISZTRÓBAN. A SOROZAT KITALÁLÓJA, FŐ SZERVEZŐJE, MŰVÉSZETI VEZETŐJE GAÁL ATTILA CSABA, A VESZPRÉMI
PETŐFI SZÍNHÁZ MŰVÉSZE.

E

gy korábban, a lapunkban megjelent interjúból
megtudhatták az olvasók, hogy a Dunakeszin élő fiatal művész aktív résztvevője volt
a Dunakeszi Szent István Általános Iskola távoktatásának irodalmi művek felolvasásával. El-

kat a művészbarátaimat, akikben szakmailag megbízom, és
elfogadható program ajánlataik vannak. A szervezésben nagy
segítségemre volt Balogh Fanni
és Szondi Tamás színészkolléga.
Ily módon kialakult egy olyan
műsor, amely a színház és ze-

mondta, hogy a tanév végét követően további segítséget kíván
felajánlani a város művészeti,
kulturális életének gazdagítására. Nos, a Fiatalok Szabadtéri Színpada létrehozásával, Dunakeszi Város Önkormányzata
támogatásával, ez az elképzelés
létrejött.
– Korábbi közös szándékunkat megvalósítva összefogtam Bondár Viktorral, a szabad
strandon lévő bisztró társtulajdonosával és séfjével, és színházi munkáim befejezését követően elkezdtem szervezni a programokat – mondta kérdésünkre
a művész. – Mivel én a fiatal művészekkel vagyok kapcsolatban,
az volt a szándékom és feltételem, hogy legyen egy olyan művészi koncepció, amellyel minden korosztályhoz, minden réteghez el tudunk jutni. A rendezői diplomámhoz kapcsolódóan
elkezdtem kidolgozni a sorozatot, a kapcsolatrendszeremet felhasználva, megkerestem azo-

neművészet szinte teljes palettáját lefedi. Szerettem volna a koronavírus után elkezdeni valami
értékeset idősebbeknek, fiatalabbaknak egyaránt. A város támogatásával, és a Mi a Kavics jóvoltából hatalmas dolog volt számomra, hogy olyan művészeket
el tudtam hívni Dunakeszire,
akikkel egy egész nyárra szóló
ingyenes, de igényes programsorozatot le tudtunk tenni. Arra
is lehetőség volt, hogy a járvány
miatt távolabbról is lehetett nézni a produkciókat, melyekhez
varázslatos hangulatot biztosított a háttérben lévő fás, ligetes
táj, a másik oldalon pedig a Duna-part a naplementével.
A példa kedvéért említette,
hogy augusztus 20-án Gyarmati
Éva és Schäfer Szilveszter a Lány
és a hegedű címmel magyar nóta
estet tartott, ezt követően versösszeállítással köszöntötték az
ünnepet. A sorozat záró programjaként, 23-án megrendezik a
Stand Up Comedy versenyt, ezt

követően a Zenés színház keretében operett-musical slágereket
hallgathat a közönség, végül a
Hacsek és Sajó klasszikus kabarén lehet majd mulatni.
– Fiatal, pályakezdő művészekre is számítottam, akik a
saját elképzeléseik által előadott versösszeállításokkal, monodrámával, zenei szövegekkel, dalokkal állnak közönség
elé. Ilyen volt például Ács Tamás előadásában Gogol Egy
őrült naplója monodráma, a
Cseh Tamás est augusztus 7-én,
az ikonikus művész halálának
11. évfordulóján, vagy az általam is alapított „A vadász esélye” színházi alkotóközösség Pilinszky verses műsora. Az idősebb korosztálynak is szántam a
legendás blues gitáros, Tóth János Rudolf fellépését az Ütöttkopott zenekarral. A gyerekek-

re gondolva Vitéz László menyecskét keres címmel bábműsort láthattak, de Franczia
Dániel Hangszersimogatója is
sikeres volt. A zene sem maradt
el, a műfaj kedvelőinek musical
és operett esteket rendeztünk.
A sokszínűségre azért is gondoltam, mert a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, ahol
a színész és rendező diplomát
megszereztem, jó ízlésű színházi világot kaptam s ebből akartam valamit visszaadni, mert
úgy gondolom, az embereknek
szüksége van a színművészetre,
költészetre, zenére. A most befejeződő sorozat tapasztalatait felhasználva szeretnénk jövőre ismét megrendezni a Fiatalok
Szabadtéri Színpadát.
Katona M. István
Fotó: Gaál Attila Csaba
archívuma

Házasságot kötöttek

2020. június 20.
2020. július 2.

2020. július 4.



Gulyás Balázs és Kun Edit Krisztina
Miksz Krisztián Viktor és Tóth Claudia
Borbély Balázs Béla és Puskás Marica
Hamza József Zsolt és Pózmán Ibolya
Ivánkai Zoltán és Bakai Andrea
Gerdán Gergely János és Borzi Fruzsina

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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A katonadombi takarítás résztvevői: Kollár Albin (balról), Csoma
Attila, György László, Budai János, László Erzsébet, Molnár László

Aktuális környezetvédelmi
programok, információk
TISZTELT LAKÓTÁRSAINK! EZÚTON SZERETNÉM ÖNÖKET TÁJÉKOZTATNI A JELENLEG FUTÓ, VAGY JELENTKEZÉS MIATT AKTUÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOKRÓL.
1. „Tiszta udvar, rendes ház” és
„Zöld balkon” pályázat
A folyamatos „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat keretében eddig
közel hetven lakótársunk pályázott sikerrel. Júliustól – lakossági
ötlettől vezéreltetve – meghirdetjük a „Zöld balkon” pályázatot is,
melyre olyan dunakeszi lakótársaink pályázhatnak, akik ugyan
nem kertes házban laknak, de
gondozott, zöld, virágos balkont/
erkélyt tartanak fenn.
A pályázat feltételei:
- A www.dunakeszi.hu oldalról letölthető a pályázati adatlap,
ennek kitöltése és visszaküldése szükséges (2120 Dunakeszi, Fő
út 25. A borítékra írják rá: „Zöld
balkon” vagy „Tiszta udvar, rendes ház”, de akár e-mailünkre is
elküldhető: rendezettvarosert@
freemail.hu )
- 4-5 fotóból álló melléklet a virágos, ápolt, gondozott erkélyről,
balkonról
- Az elismerő táblát az erkély,
balkon jól látható részére kérjük
kihelyezni
2. Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap 2020. szeptember 12.
Ősszel újra megrendezzük a hagyományos városi Köztisztasági
Napot. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen áldoznának néhány órát Dunakeszi még
szebbé, zöldebbé tétele érdekében. Részletek a mellékelt felhíváson.
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3. Folyamatos fecskevédelmi
programunk
Tavasztól a város számos pontján fecske sárgyűjtő platformok
kerültek kihelyezésre, hogy megkönnyítsék a városunkba egyre nagyobb számmal visszatérő fecskék fészkelését. Időközben
– bár késve a vírushelyzet miatt
– megérkeztek azok a mű-fecskefészkek is, amelyek szintén ezt hivatottak elősegíteni. A sárgyűjtő platformokat táblával is megjelöltük, hogy mindenki számára
egyértelmű legyen ezek funkciója. Továbbra is kérjük lakótársainkat, hogy ezeket ne mozdítsák el,
ne tegyék tönkre, ha véletlenül valaki mégis ilyet lát, kérjük értesítsen minket a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címen. Kérjük
továbbá, hogy a fecskefészkeket ne
verje le senki, hiszen ezek a madarak nagyon hasznosak, egy szezonban akár másfél- két kiló kártékony rovart is elfogyasztanak,
emellett törvényi védettséget is élveznek.
4. Lezárult a „Zöldülő Dunakeszi” fotópályázat
Június 15-én zárult le a kora tavasszal meghirdetett „Zöldülő
Dunakeszi” fotópályázat. A pályázatra számos lakótársunk több
száz Dunakeszin készült, a tavasz legszebb pillanatait megörökítő képet küldött be! A nyár folyamán három tagú szakmai zsűri értékeli a képeket, és dönti el a
helyezéseket. Ezúton is köszön-

jük lakótársainknak, akik indultak a pályázaton. A várható eredményhirdetésről
kiértesítünk
minden pályázót. A beérkezett
képek annyira gyönyörűek, hogy
szándékunkban áll nyilvános kiállítást is rendezni belőlük a közeljövőben.
5. Figyelemfelkeltő parlagfű
mentesítés
Az alpolgármesteri (környezetvédelmi) tanácsadó testület tagjai júniusban és júliusban parlagfű-mentesítést végeztek a Katonadombnál
kialakított új parkolónál. Kifejezetten azzal a céllal szerveztük, hogy
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
maga környezetében, telkén, birtokán mindenki köteles ezt a műveletet elvégezni. Július 1-től ugyanis környezetvédelmi bírság szabható ki azokra, akik ezt elmulasztják.
6. Bejárást tartottunk az ÖKOudvar lehetséges helyszínén
A képviselő-testület egy korábbi döntésével szelektív udvar, u.n.
„ÖKO-udvar” létrehozását határozta el. Annak érdekében, hogy
minél előbb megvalósulhasson a
létesítmény, további tervezőmunkára van szükség. Célunk, hogy
a lakosság folyamatos és környezettudatos módon szabadulhas-

son meg az olyan hulladékfajtáktól, amelyekre jelenleg csak időszakos gyűjtés vonatkozik. Ilyen
pl. a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék és egyes csomagolóanyag fajták. Tóth Eszter főkertésszel és Somodi István osztályvezetővel vizsgáljuk a közösségi
komposztálás bevezetésének, előmozdításának lehetőségeit is.
7. Országos televízió érdeklődött a „Zöld Dunakeszi Program” iránt
A jelenleg folyó önkormányzati ciklusban immár második alkalommal látogatta meg városunkat a Hír televízió „Zöldövezet” c.
műsorának stábja. Korábban az
önkormányzati fenntartású épületek napelemes rendszeréről készítettek riportot, most viszont
részletesebben kérdeztek a Zöld
Dunakeszi Programról.
Tisztelt Lakótársaink! Bármilyen környezetvédelmi, városkép védelmi észrevétellel, problémával kapcsolatban várjuk megkeresésüket
elérhetőségeinken:
rendezettvarosert@freemail.hu,
70-385-4404
Tisztelettel:
Nyíri Márton
alpolgármester

Nyárbúcsúztató a Mozdulj
Dunakeszi hat sztáredzőjével
IDÉN IS ÓRIÁSI NÉPSZERŰSÉG ÖVEZI, A MOZDULJ
DUNAKESZI! PROGRAMJAIT
A KIVÁLÓBBNÁL KIVÁLÓBB
EDZŐKNEK ÉS A REMEK SZERVEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN.

M

int azt a Dunakeszi
Programiroda
munkatársaitól
megtudtuk, augusztus 31-én egy fergeteges idényzáró edzéssel búcsúztatják az idei sorozatot a Katonadombon, ahová egy-egy közös edzésre
szinte minden alkalommal több
száz sportolni vágyó látogatott
el. A szervezők számára külön
örömöt jelentett, hogy nemcsak
az ifjú, sportos hölgyek, hanem
mindkét nem minden korosztálya képviseltette magát a Mozdulj
Dunakeszi! programjain, melyre kiváló példa a Radvánszki Edit
vezetésével megvalósított szenior
örömtorna.
Sipos Dávid alpolgármester, a
Dunakeszi Programiroda vezető-

je munkatársai nevében is köszöni
az edzők magas színvonalú sportszakmai tevékenységét, a dunakesziek aktív részvételét!
Az augusztus 31-i program:
17:30-18:30 - szenior örömtorna
Radvánszki Edittel
18:30-20:00 - Búcsúznak az
edzők a szezontól - 15 perces felosztásban mozgat meg titeket Halmi Viki - Kellys Fitness Club Dunakeszi, Bánóczi Zsolt, Nagy Noémi - Harmónia Központ, Solymosi Gabriella - Color Fitness, Nagy
Amarilla és Pásztor Szilvi - Gyermekeink Mozgásáért Egyesület
Gyertek! Szeretettel várunk Titeket egy közös, nyári, utolsó mozdulásra a Katonadombon.

MUNKAERŐ FELVÉTEL

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

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés telefonon Glasza Gábor vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: 30 628 3206) vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Távfűtési területre kazángépész /kazánkezelő
Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely

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
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil:+36-30-9706-491)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria, munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Jelentkezés telefonon Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: 30 9706 491).
Az önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre várjuk
a titkárságon.
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Elmarad az idei
ALcSÓfesztivál
A DUNAKESZI ALSÓI VÁROSRÉSZÉN ÉVEK ÓTA EGYRE NÉPSZERŰBB, MIND TÖBB LÁTOGATÓT VONZÓ ALCSÓFESZTIVÁL HIVATALOS FACEBOOK-OLDALÁN NEMRÉG AZ ALÁBBI KÖZLEMÉNY
JELENT MEG.

Elmarad a Futakeszi
és a Dunakeszi Feszt is
A KORMÁNY JÚLIUS 30-AI BEJELENTÉSE ALAPJÁN TOVÁBBRA IS
FENNTARTJA AZ EDDIGI ELŐÍRÁSOKAT, AZAZ NEM LEHET 500
FŐNÉL NAGYOBB SZABADTÉRI ZENÉS-TÁNCOS RENDEZVÉNYEKET TARTANI. E HATÁROZAT ÉRTELMÉBEN - AMENNYIBEN ADDIG MÁS DÖNTÉS NEM SZÜLETIK - AZ IDÉN 10 ÉVES DUNAKESZI
FESZT NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE SZEPTEMBER 4-5-6-ÁN –
NYILATKOZTA LAPUNKNAK A VÁROS ALPOLGÁRMESTERE.

S

ipos Dávid érdeklődésünkre elmondta, hogy a
koronavírus-járvány elleni eredményes védekezés a lakosság felelősségteljes megnyilatkozásaiban is megmutatkozik. Példaként említette a régió
egyik legnagyobb szabadidős
rendezvényével kapcsolatban
meghirdetett Facebook-os szavazást.
- A véleménynyilvánítók
között nem volt igazán markáns különbség a Futakeszi
augusztus 30-i megrendezését támogatók és azok között,
akik amellett voksoltak, hogy
- noha szabadtéri program,
de első és legfontosabb az emberek egészségének védelme,
ezért - ne rendezze meg a város az idei futó fiesztát. Egyetértve a kormány határozatával
és a lakosság megfontolt véleményével, az önkormányzat
legfontosabb célként azt fogal-

mazta meg, hogy a nagy létszámú rendezvények megtartásával ne veszélyeztessük a szeptemberi tanévkezdést. Ezért
maradt el államalapításunk
ünnepére szervezett augusztus 20-i főtéri kulturális rendezvény is. A városi megemlékezésen évek óta nagy sikerrel
fellépő helyi művészeti együttesek, közreműködök számára
egy későbbi időpontban lehetőséget biztosítunk, hogy bemutathassák az ünnepre tervezett előadásukat – mondta a
politikus.
Sipos Dávid alpolgármester – mint a Dunakeszi Programiroda vezetője – reményét
fejezte ki, hogy a városhatáron túl is népszerű Dunakeszi
Feszt kulturális, sport és gasztronómiai programjait egy későbbi időpontban megrendezhetik.
(Vetési)

A

kormány július 30-i bejelentése alapján továbbra is fenntartja a
koronavírus-jár vánnyal
szembeni védekezés
érdekében korábban életbe léptetett
előírásokat, azaz
nem lehet 500 főnél nagyobb szabadtéri zenés-táncos rendezvényeket
tartani. A kormányzati híreket böngészve,
az ország legkülönfélébb közösségi-kulturális eseményeivel kapcsolatos információkat figyelve, a pandémia második hullámától okkal tartva igyekeztünk felelős döntést
hozni. Ennek alapján – őszinte
sajnálatunkra – arról vagyunk

kénytelenek tájékoztatni az
idei rendezvény iránt érdeklődőket, hogy a 2013-as alapítása
óta minden év őszén, eddig
hét alkalommal megrendezett Dunakeszi ALcSÓfesztivál
2020.
szeptember 12-ére tervezett programja elmarad. Kérve a nehéz szívvel meghozott
döntésünk
iránti megértést, köszönjük az ALcSÓfesztivállal kapcsolatban kinyilvánított pozitív véleményeket, érzéseket!
Hajrá, Dunakeszi Alsó; hajrá,
ALcSÓfesztivál!
A Szervezők:
Benkő Tamás, Szabolcs Csilla,
Kiss-Magyary Ilona

A szervezőkhöz és a díjazottakhoz hasonlóan minden résztvevő
remekül érezte magát a korábbi rendezvényeken

Sportos város, egészséges emberek!

H

iszek a megelőzésben, hiszek a sportban. Az elmúlt években számos sportéletet támogató beruházást valósítottunk meg Dunakeszin, jelenleg dobóés ugrócentrum, valamint tornacsarnok épül a Magyi pályán – írja közösségi oldalán a város polgármestere, Dióssi Csaba.
A felsorolt létesítmények építésén kívül jó ütemben készül a Városi Sportegyesület Dunakeszi Fóti úti sporttelepen a kézilabda csarnok. No és ne felejtsük el,
hogy az önkormányzat Duna-parti nyári napközis táborának területén megnyitás előtti állapotban van az impozáns kivitelű nyílt vízi edzőközpont.
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168 indulóval rendezték meg
az első Dunakeszi Kajak Kupa
ifjúsági versenyt
HAZÁNK EGYIK LEGEREDMÉNYESEBB UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ
EGYESÜLETE A DUNAKESZI KAJAK CLUB HAGYOMÁNYTEREMTŐ
SZÁNDÉKKAL RENDEZTE MEG AZ ELSŐ DUNAKESZI KAJAK KUPA
VERSENYT, MELYEN 168 FIATAL ÜLT HAJÓBA A HÁZIGAZDA ÉS
A DUNAKANYAR EGYESÜLETEIBEN, VALAMINT AZ ORSZÁG SZÁMOS KLUBJÁBAN SPORTOLÓ KAJAKOZÓI KÖZÜL.

M

int azt Rasztotzky Jánostól, a rendező klub elnökétől, az országosan elismert szakembertől megtudtuk a nyolc egyesületből érkezett fiatalok látványos, olykor kiélezett küzdelmet
vívtak az érmekért. Az utánpótláskorú tehetségek versenyét Rasztotzky Anna, a Dunakeszi Kajak Club egykori kiváló sportolója, szakedző irányította.
Dunakeszit méltán tartják a sportok városának, melynek vezetői kiemelt figyelmet fordítanak a sportolási feltételek biztosítására, aminek köszönhetően – a sza-

badidősportoknak hódolók mellett - a
Városi Sportegyesület Dunakeszi szakosztályaiban közel háromezer igazolt versenyző sportol.
Az ifjú tehetségek regionális seregszemléjén így természetesen ott volt az önkormányzat képviseletében két alpolgármester is, Erdész Zoltán és Nyiri Márton.
A verseny rangját mi sem bizonyítja
jobban, hogy – a városi politikusok mellett – jelen volt Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Kubina
Ádám főtitkár, Boros Gergely szakmai

igazgató. A sportág kiválóságai közül
megtekintette a jövő reménységeinek
versenyét a háromszoros olimpiai bajnok
Kammerer Zoltán, és az olimpiai ezüstérmes Paumann Dániel.
A házigazda klub versenyzői közül
aranyérmet nyert: Monoki Milán, Slekta
Réka, Tóth Máté, Galbavy Zsuzsa NagyRasztotzky Vince, Chrudinák Virág.
A nyereményeket Dunakeszi Város Önkormányzata és a Lane 5 biztosította.

Horgásztábor a város balatoni üdülőjében
JÚLIUS 25-TŐL AUGUSZTUS ELSEJÉIG TARTOTT A MÁSODIK BALATONI HORGÁSZTÁBOR BALATONAKARATTYÁN A DUNAKESZI
VÁROSI ÜDÜLŐBEN, A DUNAKESZI SPORTIGAZGATÓSÁG ÉS A
KÉK DUNAI HE SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN.

Á

ltalános iskolások, a 8
és 14 év közötti korosztály részére hirdettük a
tábort, ahol a szabad helyek nagyon hamar beteltek, köszönhetően az alacsony részvételi
díjnak és az előző évi tábor jó
hírének is. A tábor elsődleges
célja a horgászat - mint aktív
szabadidős tevékenység - népszerűsítése és az utánpótlás nevelés volt. Minden igényt kielégítő vízparti szálláson, nagyon
jó hangulatban teltek napjaink,

amelyek reggeli és esti horgászatból, a horgászvizsgára való
felkészülés jegyében délelőtti
oktatásokból, no meg rengeteg
fürdőzésből álltak. A gyerekek
lelkesen tanultak és még lelkesebben horgásztak, aminek köszönhetően egyszer sült hal,
egyszer pedig egy bogrács remek halászlé lett a vacsoránk,
ezzel is emelve a tábor hangulatát. Az egyik napon reggeli előtt egyórás snecifogó bajnokságot is rendeztünk, amely

egy igazi horgászverseny hangulatával vetekedett. A gyerekek óriási lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe!
A tábor zárásaként a nagyobbaknak lehetősége nyílt
horgászvizsgát tenni a Kék
Dunai HE kitelepült vizsgabizottsága előtt. A vizsga a tizenegy jelentkezőből tizenegynek sikerült, köszönhetően a
lelkiismeretes felkészülésüknek. A tábor végéhez közeledve a szobarendet is sikerült
megtanulniuk a gyerekeknek,
amit a táborvezetés természetesen nagyra értékelt. Az utolsó estén a tábortűz mellett felelevenítettük a tábor emlékezetes pillanatait, emellett
átadásra kerültek a horgászverseny díjai is. Vízhányó Károly táborvezető, Seltenreich
József sportigazgató, Balog Tamás pedagógus valamint jómagam gondoskodtunk gyerekekről.
Nagyon reméljük, hogy jövőre is hasonlóan eredményes
tábort tudunk így szervezni a MOHOSZ támogatásával,
mint önkormányzat és horgászegyesület együttműködve!
Horgász üdvözlettel:
Tóth György

Vetési Imre

Sikerrel szerepeltek
a VSD válogatottjai

A

Szlovákiában
rendezett
Satellite Kupàn a házigazdák
mellett a cseh, az osztrák és a magyar utánpótlás válogatottak szerepeltek. A rangos versenyen a magyar válogatottban Dunakesziről
két versenyző is felhúzhatta a címeres mezt – tájékoztatta lapunkat
Lindner Ádám, a VSD asztalitenisz
szakosztály vezetője.
- Volentics Anna az ifjúsági válogatottban, a 11 éves Lindner Zetény
az U 12-es válogatottban képviselhette hazánkat. Igazi büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Anna
két társával remek csapatot alkotva megnyerték a nemzetközi kupát. Egyéniben Zétényhez hasonlóan a legjobb nyolc között búcsúzott
a versenytől. Gratulálunk a szép teljesítményükhöz! – hangzott a szakember elismerése. A sportvezető
egy igazán különleges eseményről
is tájékoztatta lapunkat: a napokban köszöntötték a 70. születésnapját ünneplő Jónyer Istvánt, a többszörös világ- és Európa-bajnok kiválóságot. A sportág legendájával
a VSD fiatal tehetsége, Lindner Zétény – mint a Reménységek válogatott tagja – is, ütögethetett néhány
labdamenetig, amely életre szóló élményt jelentett Zétény számára –
fogalmazott Lindner Ádám.
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Új szín a palettán: sakktábor alsósoknak
JÚLIUSBAN ÖT NAPON ÁT NAPKÖZIS SAKKTÁBORBAN VEHETTEK RÉSZT DUNAKESZI ÉS GÖDI ALSÓS GYEREKEK.
A GÖDI DUNA-PARTI NYARALÓHÁZAK ÜDÜLŐ KELLEMES HELYSZÍNT BIZTOSÍTOTT A TEVÉKENYSÉGEKHEZ, SPORTOLÁSHOZ. HUSZONKILENC GYERMEKNEK NÉGY FELNŐTT SZERVEZTE A PROGRAMOKAT. A TÁBOR CÉLJA A KELLEMES
NYARALÁS MELLETT A SAKKJÁTÉK ALAPJAINAK ELSAJÁTÍTÁSA, A MEGLÉVŐ ISMERETEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE.

- Dr. Hercegné Baros Anikó táborvezetőt kérdezem: miért éppen sakktábort szervezett, hogyan alakult ki az oktatók csapata”?
- “Iskolánk pedagógusai évek
óta részt vesznek a gyerekek
nyári táboroztatásában. Sikeresek a néptánc és a sport táborok,
de sakk tábor tudomásom szerint még nem volt a Kőrösiben.
Megosztottam a sakk tábor ötletét Koncz Barbara és Hevér Melinda kolléganőimmel, akik Dunakeszin illetve Gödön Sakkpalotás osztályokban tanítanak.
Ők lelkesen, segítőkészen mellém álltak. Szakmai segítségért Sergyán Gy. Zoltánhoz fordultam, aki évek óta vezet sakk
szakkört iskolánkban.
- Hogyan alakult a tábor
programja?
- A gyerekek minden délelőtt tanulhattak sakkhoz kapcsolódó ismereteket, délutánonként játszhattak sakk partikat. Szerveztünk pl. számháborút, sorversenyt, kincskeresést,
vízibombázást. Talán a legnépszerűbb a sárkányhajózás és a
kalandparki kötélpálya kipróbálása volt. Aki kézműveskedni
szeret, készíthetett saját sakkkészletet, sakkos hűtőmágnest,
tányéralátétet. Természetesen
minden nap jutott arra is idő,
hogy kedvük szerint sportolhassanak, játszhassanak a táborozók.
- Milyen formában, hogyan
építették be a sakkot a tábori
életbe?
- A gyerekeket az első napon
szintfelmérő teszt alapján 3 csoportba osztottuk: Gyalog (kezdő), Futó (haladó), Bástya (profi). Utóbbiba kerültek a versenyzői tapasztalattal rendelkezők.

APRÓHIRDETÉS
• Egyénre- szabott- ortopédiai- talpbetétkészítés. Ortopéd, sport, kényelmi, gyerek betétet készítek. Papucsba és szandálba is. Vizsgálat és készítés azonnal. Újpest központban. Bejelentkezés: +36-70-227-5192
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Ők heten már részt vettek sakk
diákolimpia megyei versenyen.
A tábor sakkszakmai tematikájában a szabályok átismétlése,
tipikus mattképek, a játszma lejegyzés és mesterjátszmák elemzése szerepelt. A mattképek feldolgozását segítette a - Zoli bácsi
által kifejlesztett - mattkép párosító kártyajáték, amivel a gyerekek lelkesen játszottak.

A záró napon az összes gyerek
részvételével “szabályos” sakkversenyekre került sor. A versenyek négy fordulósak voltak,
érem díjazással.
A dobogósok sorrendben:
Gyalogok: I. hely Tóth Zorka,
II. hely Balázs Luca, III. hely
Gódor Olivér.
Futók: I. hely Zettler Márk,
II. hely Prinz Huba, III. hely
Fényes Gergő (IV. hely azonos
pontszámmal Csipkés Arnold).

Bástyák: I. hely Erdős Csongor
Mihály, II. hely Raboczki Gellért
Mátyás, III. hely Virág Levente
- Kérem, értékelje a tábort!
- Szép időben, kellemes helyszínen, aranyos és szófogadó
gyerekekkel, lelkes felnőttekkel tölthettem el egy hetet. “Király, csillagos ötös!” A tábor sikeréhez hozzájárult a finom és

bőséges ebéd is, amiért Barabás
Lajos gödi vállalkozónak tartozunk köszönettel. Az utolsó napon kitöltött elégedettségi kérdőív szerint is jól érezték magukat a gyerekek, szívesen jönnének jövőre is. Nem is kell ennél
több!
- 2017 februártól vezetek sakk
szakkört a dunakeszi Kőrösi iskolában. Azóta sokat tapasztaltam a gyerekek motiválásában, érdeklődésük felkeltésében, megtartásában. A táborban

a kollégáktól és a gyerekek kérdéseiből is újabbakat tanultam –
mondta kérdésemre Sergyán Gy.
Zoltán.
- A tábor megnyitásakor idéztem egy indiai közmondást:
“A sakkjáték olyan, mint a tenger. Egy szúnyog is ihat belőle és
egy elefánt is megfürödhet benne.” A gyerekekkel megvitattuk,
megértették a sakkismeretek
mennyiségét, sokszínűségét. Érdeklődésüket mindhárom csoportban sikerült fenntartanunk.
A pedagógus kollégák sok sakktémájú játékos elemet kidolgoztak. Ezekkel elérték, hogy a gyerekek nem “iskolában tanultak”,
hanem egy jó hangulatú nyári táborban “észrevétlenül” fejlődtek.
A tematikát illetően szerintem nagyon hatékonyan sikerült
a sakkpalota program elemeit,
szemléletét, az egyéni játék ötleteket és a sakkszakmai elemeket
összekapcsolni, ötvözni.
A kezdőként sakkot játszók
egyik alapvető hibája, hogy csak
saját ötleteiket “hajszolják”, nem
figyelnek az ellenfél lehetőségeire. Ez gyakran vereséghez vezet.
A táborban is igyekeztem a gyerekek gondolkodásmódját ebben
a témában is “csiszolni”. A záró
versenyeken örömmel láttam,
hogy teljes koncentrálással gondolkodtak, talán még “ellenfelük
lépés lehetőségein” is!?
Mindenkinek jó sakkjátékot
kívánunk!
Solymosi László
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
Szeretnél csapatunk része lenni?

Akkor most jött el az idő,
hogy jelentkezz hozzánk!
Keressük azt a talpraesett,
önállóan dolgozni tudó munkatársat 6-8 órás
munkakörbe, aki minimum 1-2 éves virágkötői
tapasztalattal rendelkezik. Jelentkezz még ma email-en
sonnenblumen@t-email.hu címen
vagy telefonon +36-30-6643-331 számon.

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

