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Az együttműködés
a további fejlődés záloga
Tuzson Bence: Dunakeszin olyan kihívásokkal szembesülünk,
amelyeket mások irigylésre méltónak tartanak
AZ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NAGYON FONTOS VÁROSUNKBAN, HISZEN DUNAKESZI AZ ORSZÁG EGYIK LEGGYORSABBAN FEJLŐDŐ ÉS NÖVEKEDŐ TELEPÜLÉSE, AHOL NAGYON SOK A GYERMEK – MONDTA EL A
LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST
MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI SZERINT KIEMELT JELENTŐSÉGE VAN
ANNAK IS, HOGY A MAGYAR GYERMEKEKNEK ÉLETET ADÓ
PÁROK BÍZNI TUDJANAK A JÖVŐBEN, MERT AKKOR SOKKAL
KÖNNYEBBEN HOZHATJÁK MEG A FELELŐS DÖNTÉSEKET.
EZÉRT IS VAN KIEMELT JELENTSÉGE A CSALÁDOK MEGERŐSÍTÉSÉNEK A JÁRVÁNYHELYZET NEHÉZSÉGEI ELLENÉRE IS
– FOGALMAZOTT A POLITIKUS. A HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMÁNAK ÉS A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV NÖVEKEDÉSÉNEK
MUTATÓI ALAPJÁN HAZÁNKBAN JELENLEG ÉPP EGY FORDULATNAK LEHETÜNK TANÚI, AMI A KÉPVISELŐT NAGYON
POZITÍV ÉRZÉSEKKEL TÖLTI EL.

Tuzson Bence: kiemelt figyelmet fordítunk
a családok megerősítésére

- Szeptember elején, az Alagligeti Aranyalma tagóvoda megnyitóünnepségén elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy
Dunakeszi egy irigylésre méltó, dinamikusan fejlődő város. A jelenlegi vírushelyzetben is meg tudja őrizni a település ezt a kiemelt státusát?
– Nemcsak meg tudja, de Dunakeszinek mindenképp meg is kell őriznie a dinamikus fejlődését, ez a közös érdekük az
itt élő embereknek – akármelyik politikai oldalon álljanak is –, hiszen komoly
munkát fektetünk abba, hogy semmi se
gátolhassa meg a város további előrehaladását. Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy megerősítsük ezt a települést, akárcsak az itt élő családokat is, mert szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ez
nemcsak Dunakeszinek, mint afféle régiós központnak, hanem az egész térségnek az érdeke is egyben. Nemrég adtunk
át a városban egy iskolát és egy bölcsődét,
szeptember elején pedig egy óvodát. Ezek
a fejlesztések nagyon fontosak, hiszen az
ország egyik leggyorsabban fejlődő és növekedő településéről van szó, ahol nagyon
sok a gyermek. Jelenleg 26800 gyermek
tartozik a Dunakeszi Tankerülethez, ami
háromszáz fővel több, mint tavaly. Nyu4 Dunakeszi Polgár

godtan kimondhatjuk tehát, hogy örömteli probléma ez, sokan irigylésre méltónak tartják ezeket a kihívásokat.
- Dunakeszin, vagyis abban az agglomerációs térségben, amelyik – mint az
Ön szavai is igazolják – országos szinten is a legfiatalabbak közé tartozik, és
hazánk legnagyobb tankerületét adja,
különösen nagy érdeklődés kíséri a családokat érintő kormányzati intézkedéseket. Ezeknek milyen hatásuk lehet itt
helyben?
– A családok megerősítése itt helyben,
ahol ennyi gyermek él, ugyanolyan fontos, mint országos szinten, azzal az apró
különbséggel, hogy nálunk kiemelt figyelem irányul erre a területre, ami pedig a
természetes folyamatokból eredő igényeken alapul. Immár tíz éve nyilvánvaló,
hogy a családalapítás előtt álló magyar fiatalok számíthatnak Magyarország kormányára. Most sincs ez másként, hiszen
a családok képviseletének további megerősítésére talán most, a koronavírus-járvány második hullámával szembesülve,
még nagyobb szükség van, mint korábban. A 2010 előtti politika miatt a jövőbe, illetve az államba vetett állampolgári

bizalom megrendült, márpedig ha a magyar gyermekeknek életet adó párok nem
mernek bízni a jövőben, akkor sokkal nehezebben hozzák meg ezt a döntést felelős módon. Éppen ezért ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ezt a bizalmat
segítsünk megőrizni: mi 2010 óta dolgozunk ennek a helyreállításán.
- Ön szerint miben mérhető ezeknek az
intézkedéseknek az eredményessége?
– Fontos, hogy a most családalapítás
előtt álló fiatalok itt, Dunakeszin is tudják és érezzék azt is, hogy számíthatnak az
állam, s azon keresztül a magyar emberek
segítségére. Folyton azt látjuk, hogy men�nyi feladat áll még előttük, mit lehetne,
kellene még jobban csinálni, azt azonban
szerintem már most is bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt tíz év családközpontú kormányzásának az eredményei igenis meglátszanak. A házasságkötések száma az idén több mint hetven százalékkal
magasabb, mint 2010-ben volt. Az idei első
hét hónapban – annak ellenére is, hogy a
koronavírus-járvány miatt nagyon sokan
el is halasztották a lakodalmat – több házasságot kötöttek, mint tavaly ugyanebben
az időszakban. Az idén mintegy kétezer-

ötszázzal több gyermek született július végéig, mint az előző évben ilyenkor, ami óriási eredménynek számít, mert
negyven éve folyamatosan
csak fogyott a népesség, s egyre kevesebb volt a fiatal. Egy
fordulatnak lehetünk hát nemcsak a szemtanúi, de a részesei
is, ami engem nagyon pozitív
érzésekkel tölt el.
- A járványhelyzet nem
rontja majd le ezeket a bíztató számadatokat?
– Nyilvánvaló, hogy a járványhelyzet nemcsak a gazdasági helyzetet, de ezeket az
adatokat is negatívan befolyásolhatná, de mi azon dolgozunk, hogy elkerüljük ezt.
Eltökéltek vagyunk a politikai célkitűzéseinkben, és
a családtámogatási rendszer további megerősítésének megtorpanása csak abban az esetben lenne lehetséges, ha egyszer majd nem
polgári kormány vezetné hazánkat. Addig is azonban, mi
mindent megteszünk a családokét, és a dunakeszi fiatalokért! Számomra, a város országgyűlési képviselőjeként
ez különösen fontos, ugyanis a képviselői munka az én
értelmezésemben egyet jelent
az általam képviselt emberek igényeivel. Most, a koronavírus-járvány újabb hullámával szembesülve, a legnagyobb feladat, ami előttünk
áll, a gazdaság védelme. Ebben minden érintett politikai szereplőnek megvan a
maga feladata: képviselőként
én azon dolgozom, hogy az
általam képviselt településekre – így tehát Dunakeszire is – minél több lehetőséget
elhozzak, s minél több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek. A térség országgyűlési
képviselőjeként az az alapelvem, hogy minden támogatást megadok azoknak a településvezetőknek, akik egy
jó fejlesztési programot professzionális módon akarnak
megvalósítani, azaz jót és jól
csinálnak. Aki a munkában,
a fejlesztésben partner, az
rám mindig is számíthat, az
eredményes együttműködés
tehát a város további fejlődésének egyik záloga is egyben.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tisztelt Időskorúak, Szépkorúak!

S

zeretettel,
tisztelettel,
megbecsüléssel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából. Szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel
és köszönettel mindazért, amit
mi, a fiatalabb generáció Önöktől kaptunk és kapunk. Szeretetet, tanítást, tapasztalatokat, kitaposott utakat, bölcsességet,
védelmet, odaadást, életre nevelést. Önök nélkül nem lennénk,
és nem lennénk azok, akik gondoskodhatnak, óvhatják, védelmezhetik szüleiket, nagyszüle-

iket. Önök építették a jelenünket, mi pedig ebből alapozzuk
meg utódaink jövőjét. Ez a nap
csak Önökről szól. Sajnos a járvány felülírta szokásos, éves,
idősnapi programunkat, így
most az újság hasábjain köszöntöm Önöket e néhány verssorral
kedveskedve:

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

(Deli Enikő: Kezek)
De a járvány azért mindent
nem vehet el tőlünk, az éves
karácsonyi csomagokkal mindenkit felkeresünk. Valamint
itt is szeretném hangsúlyozni, ahogyan tavasszal, úgy továbbra is számíthat a segítségünkre, hiszen ezért hoztuk
létre a Gondoskodunk az idősekről tanácsnokságot, amelyet Csoma Attila képviselő úr
vezet. Kérem, amennyiben segítségre van szüksége, forduljon Képviselő úrhoz bizalommal. Vigyázzanak magukra,
hogy vigyázhassunk Önökre.
Dióssi Csaba
Dunakeszi
polgármestere

Tisztelt szépkorúak!

M

egbecsüléssel és egy
élet munkájának elismerésével köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése
1991-ben az idősek világnapjává nyilvánította október 1-ét.
Ez egy olyan alkalom, amelyről nemcsak a világnapokat általában is megillető tisztelettel
emlékezünk meg, hanem nyugodtan kimondhatjuk, hogy
mi, magyarok igazi ünnepnek
is tekintjük. Ezen a napon ünnepeljük ugyanis szüleinket és
nagyszüleinket, vagyis azokat
a ma már szépkorú embereket,
idős honfitársainkat, akik egy
életen át dolgoztak ezért az országért, végezték következetes
és kitartó munkájukat az utánuk következő nemzedékek, a
gyermekeik, unokáik, déduno-

káik – vagyis: a mi érdekünkben. Mindezért pedig nem is
szólalhatunk meg ezen a napon másként, csakis a köszönet, a tisztelet és a megbecsülés hangján.
Nagyon fontosnak tartom
ebből az alkalomból hangsúlyozni azt is, hogy egy szemléletváltásra volt szükség hazánk kormányzásában ahhoz,
hogy az ország a szabályozások és a kormányzati intézkedések szintjén is felismerje,
hogy a mai szépkorúak építették fel számunkra ezt az országot, s ők formálták olyanokká a
hétköznapjainkat, amilyen körülmények között mi felnevelkedhettünk, iskolába és egyetemre járhattunk, majd pedig
elkezdhettük a saját önálló életünket. Ez a régtől fogva esedékes, akkor már nagyon várt

szemléletváltás pedig 2010-ben
végre megtörtént! Mi azóta egy
olyan családmodellben gondolkodunk, amelyben a nagyszülők is részt vesznek a család mindennapi életében, vigyáznak az unokákra, iskolába vagy edzésekre viszik őket,
ezzel is tehermentesítve a szülőket. Nagy hangsúlyt kap a
meghozott döntéseinkben az
idős nemzedékek megbecsülése, hiszen a gyermeket nevelő
családok támogatásával is számíthatnak a kormányra.
Ennek jegyében szeretném
kifejezni Önöknek nagyrabecsülésemet és tiszteletemet!
Köszönjük Önöknek azt az
országot, amelyet a hazánkként szerethetünk!
Tuzson Bence,
az Önök országgyűlési
képviselője
Dunakeszi Polgár 5

Önkormányzatiság 30

Városi ünnepség elismerések és kitüntetések átadásával
A RENDSZERVÁLTÁS EGYIK LEGFONTOSABB ÉS LEGSIKERESEBB VÍVMÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2000-BEN NYILVÁNÍTOTTA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJÁVÁ SZEPTEMBER
30-AT, ANNAK EMLÉKÉRE, HOGY 1990-BEN EZEN A NAPON TARTOTTÁK A 40 ÉV UTÁNI ELSŐ HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK ELSŐ FORDULÓJÁT.

Dióssi Csaba
polgármester
ünnepi köszöntője
után Seltenreich
József mondott
beszédet, aki 30
éve folyamatosan
önkormányzati
képviselő

V

árosunkban szeptember 30.án rendezték meg a VOKE
József Attila Művelődési Központban az ünnepséget, ös�szekötve az elmúlt három évtizedben a város érdekében tevékeny részt
vállaló képviselők elismerésével.
Ugyanekkor adták át a pedagógusi elismeréseket és az önkormányzati kitüntetéseket, melyekre a tavaszi
járványos időszak miatt most került
sor. A vírushelyzetre való tekintettel
a bejáratnál minden érkezőt hőmérőztek és ellátták maszkkal valamint
tetszetős fehér kesztyűvel.
A megjelenteket az est folyamán
konferáló Szabó Eszter köszöntötte. A Himnusz elhangzása után a
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rendezvényt előbb az Et Vie Dance,
majd a Kőrösi Táncegyüttesek műsora vezette be.
Elsőként Dióssi Csaba polgármester üdvözlő beszéde hangzott el. Bevezetőben köszöntötte Tuzson Bence
államtitkárt, országgyűlési képviselőt, a kitüntetetteket és azokat, akik
az elmúlt harminc évben önkormányzati képviselőként szolgálták
Dunakeszit.
Felidézte a három évtizeddel ezelőtti önkormányzati választást, melyen Dunakeszi lakossága immár szabadon megválaszthatta azokat az önkormányzati képviselőket, akikre a
választók rábízhatták a település érdekében hozott fontos döntéseket.
Úgy vélte, hogy az azóta megtartott
választásokon minden alkalommal
jól választották meg a képviselőket,
akiknek a munkája nyomán a város fejlődése folyamatosan felfelé ívelő tendenciát mutatott. Megemlítette azt a felmérést, amelyből kiderült,
hogy a magyarországi járások közül
Dunakeszié a legélhetőbb. Hozzátette, hogy több mint két évtizede a testület tagjaként ő is dolgozhat a városért. Köszönetet mondott miden korábbi képviselőnek a város érdekében
végzett munkájukért. Végezetül színpadra hívta Seltenreich József önkor-

mányzati képviselőt, akit egyedüliként az elmúlt harminc évben minden alkalommal megválasztottak
körzetében a testület tagjának.
Emlékérmet és emléklapot vehettek át az elmúlt harminc év
egykori és jelenlegi képviselői:
Almásy Magdolna, Apor Péter, Ábri Ferenc, Bauer Márton,
Benkő Tamás, Bilinszky Ádám,
Bilinszky Ferenc, Bisztrai Tibor
László, Bocsák Istvánné, Borbély Emma, Botka Gábor János, Bottyán Tibor, Budai László, Bus Antal, Csoma Attila, Dr.
Koppány Miklós, Dr. Váczi Árpád, Erdész Zoltán, Fittler József,
Gaál András, Greskovits János,
Halmágyi József, Hircz Tamás,
Homolya József, Kárpáti Zoltán,
Kecskeméthy Géza, Kollár Albin, Kovács László, László Zoltán, Lukácsi Bálint, Madár Gyula, Molnárné Zólyomi Julianna, Nagy Attila, Nagy Imre, Nyíri István, Nyíri Márton, Palásti
Béla, Papp József, Pethő Krisztián, Sáreczky Imre, Seltenreich József, Sipos Dávid, Skripeczky István, Szabó József, Sziráki Jánosné, Windháger Károly, Dióssi
Csaba.

Beszéde kezdetén Seltenreich József
arra kérte a jelen lévőket, hogy néma
felállással emlékezzenek meg azokra az egykori képviselőkre, akik már
nem lehetnek közöttünk.
Nyolc választáson vehetett részt,
először 23 évesen, és ez a tény számára meghatározó élmény, mondta
bevezetőben. Felidézte az elmúlt évtizedeket, amelyek során voltak erőteljes viták, de ezek is a település fejlődését szolgálták. Közös értékek, a
megújulás gondolata és a tenni akarás jellemezte mindenkor a testületet. Fontos mérföldkő volt, amikor
a 2010-es választásokat követően a
felálló önkormányzat új irányt szabott a munkának. A képviselő testületek történetében először, 2010. november 22-én minden megválasztott
képviselő aláírta azt az együttműködési nyilatkozatot, amely meghatározta a fejlődés irányát. Az összefogás nem csupán ezen a szinten valósult meg, hanem sikerült olyan eredményes munkakapcsolatot kiépíteni
Városi kitüntetések és díjak
Dunakeszi Város Díszpolgára –
Bocsák Istvánné
Dunakeszi Közbiztonságáért Díj
– Ádám Balázs r. alezredes
Dunakeszi Városi Sport Díj –
Kundlya Zsófia
Dunakeszi Városi Közművelődési
Díj – Dusza Tibor
Dunakeszi Város Közszolgálati
Díj – Dr. Molnár György
Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj – Nagyné
Varga Zsuzsanna
Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil díj – Dr. Bartus Vilmos
Dunakeszi Város Pedagógiai Díj
– Timpauer Ferencné
Dunakeszi Város Pedagógiai Díj
– Kárpáti Imréné
„Dunakeszi Városért” Plakett –
Veni Vidi Vici alapítvány
„Dunakeszi Városért” kitüntető
cím – Simó Béla székelykeresztúri
önkormányzati képviselő

az Önkormányzat és az országgyűlési képviselő között, melynek hatására országosan is egyedülálló fejlődési pályára állhatott a város. Köszönet és elismerés ezért Tuzson Bencének. Mindenki büszkén kihúzhatja

Tuzson Bence
magát, aki képviselő volt illetve most
is az, mert jelenleg már egy virágzó,
huszonegyedik századi fejlődés következett be a város történetében.
– Harminc év hosszú idő, emlékszem rá, hogy annak idején fiatalon, sokakkal együtt nagy várakozással néztünk a jövőre – kezdte ünnepi beszédét Tuzson Bence. – Azt gondoltuk, hogy egyik napról a másikra
minden megváltozik és egy új, biztató jövő elé nézünk. Rájöttünk, hogy
egyik napról a másikra egy települést,
egy országot nem lehet megváltoztatni. De kemény munkával ez sikerülhet. S ennek az eredményét láthatjuk
Dunakeszi jelenlegi állapotán.
A továbbiakban arról szólt, hogy a
viták, ellenvélemények végül az egységet eredményezték. Ez a város először kisebb mértékben, aztán egyre
gyorsuló ütemben fejlődött. Köszönet érte a város vezetésének, de hiába egy jó városvezetés, ha az elődök nem dolgoztak volna a településért. – Becsüljük meg azokat, akik a
múltban dolgoztak, mert csak akkor
van egy városnak jövője, ha ismeri a
múltját, ebből építkezik és ez a múlt
most már történelem. Dunakeszi
olyan város, amelyikre büszkén néz-

hetünk fel. Ha az országban minden A díszpolgári címet
város így fejlődött volna, akkor az Bocsák Istvánné
egész ország sokkal fejlettebb lenne, vehette át
akár tíz-húsz évvel is előbbre tartana. Legyenek büszkék arra, amit elért a település, és azt kívánom, hogy
ebben a munkában olyan képviselő
testület működjön, akik ezt a múltat, ezt a hagyományt tovább viszik
és Dunakeszit Magyarország legfejlettebb városává fogják tenni.
A beszédek alatt a színpadi leedfalon városunkat bemutató képsorozatot vetítettek. A beszédek után
Dióssi Csaba és Tuzson Bence átadták az elmúlt három évtized önkormányzati munkájában kiemelkedően
részt vett képviselőknek az emlékérmeket és emléklapokat. Ezt követően
került sor a pedagógus elismerések,
valamint a városi kitüntetések és díjak átadására. Az ünnepség a Szózat
elhangzásával fejeződött be.
Az ezt követő fogadáson Tuzson
Bence pohárköszöntőjében kiemelte,
hogy a városban olyan emberek élnek, akiknek a munkája nélkül a település fejlődése nem valósulhatott
volna meg. Ez az erős közösség adja
a keretet az Önkormányzat munkájának, hangoztatta a képviselő. Nagy
öröm, hogy a városvezetés folyamatosan gondol rájuk és kitüntetésben
is részesíti őket.
Katona M. István
Fotó: a szerző
és sunnyphoto.hu
Pedagógus elismerések
Brunszvik Teréz- díj Faith Éva
DÓHSZK Óvodai Intézményegységének szakmai igazgatója,
Tanári Lenau-díj Majer Tamás,
Radnóti Miklós Gimnázium német tanára;
Pedagógus elismerések – Tőzsér
Júlia Judit óvodapedagógus tagóvoda-vezető
Gyöngyharmat
Tagóvoda; Bodnárné Mócsán Éva
német szakos tanár Szent István
Általános Iskola; Hajdú Lajosné
gyógytestnevelő Dunakeszi Pedagógiai Szakszolgálat.
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Megújult a MÁV Nagyállomás –

Az új kormányablak decemberre készül el
- jelentette be Tuzson Bence
AZ 1977-BEN VÁROSI RANGOT ELNYERT DUNAKESZI AZ ELMÚLT
ÉVTIZEDEK FEJLŐDÉSE UTÁN 2013BAN, TÖRTÉNELMI LÉPTÉTŰ VÁLTOZÁSKÉNT ÉLTE MEG A DUNAKESZI
JÁRÁS MEGALAKULÁSÁT. AZ ÚJ
KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZET SZÉKHELYÉNEK FUNKCIÓJÁT IS BETÖLTŐ
KÖZEL ÖTVENEZRES LÉLEKSZÁMÚ
AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉS EZ
ÁLTAL (IS) ÚJABB MINŐSÉGI FOKOT
LÉPETT A VÁROSIASODÁS ÚTJÁN.

A

járás és a város életében
újabb mérföldkőnek számít, hogy várhatóan év végén megnyílik az új kormányablak
a felújított MÁV Nagyállomás épületében és a hozzáépített modern
irodákban. Az átadás közeli műszaki állapotban lévő beruházásokat
Tuzson Bence országgyűlési képviselő mutatta a lakosságnak és a sajtó
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A kormányablak
a modern új
épületben és
a régi, patinás,
felújított
MÁV állomás
földszintjén és az
emeleten szolgálja
ki az ügyfeleket

képviselőinek szeptember 25-ei bejáráson.
A felújított, régi pompájában
tündöklő MÁV Nagyállomás épületében történelmi visszatekintéssel kezdte tájékoztatóját Tuzson
Bence, aki felidézte, hogy hazánkban elsőként a Budapest-Vác vonalon indult el a vonatközlekedés
1846-ban, és csak Dunakeszin állt
meg vonat, s itt épült az első vasútállomás is. Az alagi lóversenypálya
a nézők ezreit vonzotta a fővárosból, akik kiszolgálására – az első
kis állomás helyén – építették fel a
jelenlegi épületet 1898-ban, melynek költségeihez az állam mellett
a dunakeszi önkormányzat jelentős összeggel, 60 ezer forinttal járult hozzá.
A nagy érdeklődéssel fogadott
visszaemlékezés után mutatta be a
beruházást a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, aki mellett a bejáráson jelen volt
Mihály Csaba, a kivitelező Trend Zrt.
ügyvezető igazgatója, Imre Zsolt, a

Dunakeszi Járási Hivatal vezetője,
és két alpolgármester, Sipos Dávid és
Nyíri Márton.
Mint elhangzott, a MÁV Nagyállomáson és közvetlen környezetében a város közigazgatási központja
kezd formálódni, hiszen a kormányablak mellett a vasútállomás északi oldalán már jól láthatóan kirajzolódik a Dunakeszi Járási Hivatal
2021-ben átadásra kerülő törzshivatalának épülete. A modern közigazgatási központ teljes beruházása 2
milliárd forintba kerül, ám mindkettőre óriási igény van a közel ötvenezres Dunakeszin és a járás településein élők körében. A posta közelében épül fel majd a járási bíróság és
ügyészség új épülete, de pár száz méterre van a könyvtár, az általános iskola és a sportcentrum is.
Tuzson Bence széles körű tájékoztatást adott az új kormányablak kialakításáról, elmondta, hogy 19
munkaablak segíti a lakosság gyors
kiszolgálását. Bemutatta az ügyfelek
és a vonattal utazók tájékoztatását

Az érdeklődőknek Tuzson Bence országgyűlési
képviselő mutatta be a beruházást

segítő modern kommunikációs
rendszert, a klímatizált helyiségeket,
ismertette a környezetvédelmi és a
gazdasági előnyök érdekében kiépített hőszivattyús és napelemes rendszert is. Lift segíti a kényelmes feljutást az első emeletre, ahol tágas, modern irodahelyiségben fogadják az
ügyfeleket.
Lesz úgynevezett “bizalmas tárgyaló” is, és gyereksarok a földszinten. Az Államkincstár ügyfelei számára az emeleten alakítottak ki egy
helyiséget.
A felújított MÁV Nagyállomás
épületében a vonattal utazókat egy
váróterem és egy jegypénztár szolgálja ki.
A kormányablak – mint elhangzott – várhatóan december végére
készül el.
A bejárásra a dunakeszieket is meghívták, akik közül egy mozgássérülteket képviselő szervezet nevében egy
hölgy azt szorgalmazta, a MÁV oldja meg, hogy a mozgássérültek is közlekedhessenek a lépcsős aluljáróban.
Mint fogalmazott az Egyenlő Bánásmód Hatóság kötelezte az állami vasutat a dunakeszi nagyállomás aluljárójának akadálymentesítésére 2020
végéig. Tuzson Bence -, akinek a közbejárást kérte az ügy megoldása érdekében – elmondta, hogy a hamarosan
átadásra kerülő épület akadálymentesített, megfelel az elvárásoknak. A
hölgy által felvetett problémával kapcsolatban tájékozódik, és annak eredményéről értesíti az egyesület képviselőjét.
A bejáráson résztvevők elismerően
nyilatkoztak felújított MÁV Nagyállomás megszépült épületéről, és a
modern, új kormányablakról, amely
reményeik szerint könnyebbé, egyszerűbbé teszi az ügyintézést.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
Dunakeszi Polgár 9

körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
Igencsak
eseménydús
hónapot
zártunk, amiből három nagyszabású
lakossági
összefogást
emelnék
ki. Sikeres volt a Köztisztasági
nap a Tóvárosban, sokan eljöttek,
legtöbben gyermekeiket is elhozták,
így jó hangulatban, gyorsan tudtuk
megtisztítani a tóvárosi játszóteret és
a tó partját.
A hónap közepén megrendezett Richter Egészségváros adománygyűjtő
eseményen is nagyon sokan vettek
részt. Volt, aki személyesen is kilátogatott a szűrések, tanácsadások helyszínére, de talán még többen voltak
azok, akik a Facebookon online aktivitással növelték a 3,5 millió forint alapadományt. A helyiek összefogásával
végül több mint 6,1 millió forint gyűlt
össze a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet javára, ahol egy ambuláns

műtő kiépítésén dolgoznak, és a támogatás a műtőasztal megvásárlását
teszi lehetővé.
A Veni Vidi Vici Alapítvány javára megkezdett kupakgyűjtési akció is nem
várt aktivitást mutat. Rekordsebességgel, három nap alatt telt meg a
Casalgrande térre kihelyezett kupakgyűjtő szív, amit még aznap kiürítettek, majd egy hét alatt újra megtöltötték a lakosok, így megint üríthettük.
Csak így tovább. Egy évig a Veni Vidi
Vici Alapítványnak gyűjtünk, amihez
minden forint mellé még egyet hozzá
tesz az Önkormányzat.
Korábban már többször örömhírként említettem meg, hogy
a Tóvárosban megkezdődtek a
csapadékvízelvezető csatorna kiépítési munkálatai, ám ezzel párhuzamosan a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. az árkok kialakítását is elvégzi. A tervek szerint remélhetőleg
hamarosan a nagy esőzések már nem
okoznak majd gondot.

Elérhetőségeim:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:

Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. válaszókerület képviselője

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

A szeptember 24-i képviselőtestületi ülésen napirend előtt
szót kértek és kaptak a Dunakeszin élőket képviselő lakosok, kik egy kérelmet adtak át
polgármester úrnak, melyben
kérték a busz körjárat visszaállítását a városban. Szóban is elhangzott indoklásuk szerint az
új buszmenetrend ellehetetleníti (nem csak) az idősebb korosztály számára pl. az SZTK,
vagy a város központi részeinek
átszállás nélküli elérését, mely
megoldhatatlan problémát jelent számukra. Koruk és egészségi helyzetük miatt nem tudják az átszálláshoz szükséges
gyalogtávot teljesíteni, általános egészségügyi-fizikai állapotuk nem teszi ezt lehetővé.
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Magam is kaptam több száz
aláírással támogatott kéréseket, mely kérések aláírói szintén a helyi busz körjárat vis�szaállítását szeretnék. Kérésüket teljes mértékben megértem
és támogatom, azzal a kiegészítéssel, hogy az új menetrendet
nem további módosításokkal
kellene változtatni, hanem csupán ki kellene egészíteni a régi
körjárat újbóli megindításával.
Egyértelműen ez szolgálja az itt
élők alapvető érdekeit.
Dunakeszin nagyon szép játszóterek épültek, melyekben a
gyerekek minőségi és biztonságos játékokon és kulturált környezetben játszhatnak. Azért
lenne még egy feladatunk a játszóterekkel kapcsolatban: javasoltam, hogy feltétlenül szükségesnek tartom a játszótereken lévő mobil WC-k kicserélését modern, a kornak megfelelő
minőségű illemhelyekre. Ezek
lehet akár „okos” WC-k is, de tán
elegendő lenne az is, ha erre
nem lenne anyagi lehetőség,
hogy egyszerűen csak olyanok

lennének, melyekbe jó érzéssel
tudnának a szülők és a gyerekek
is belépni. Bízom benne, hogy a
jövő évben meg tudjuk valósítani a mobil WC-k cseréjét.
Az előző hónapban már volt
szó arról, hogy a Fazekas Mihály
Általános Iskola környékén jelentősen javult a forgalmi helyzet a reggeli órákban, nincs az
az őrült káosz, mint korábban.
További finomításokat kértem,
hogy még zökkenő mentesebb
legyen a közlekedés. Ki fog kerülni egy „Megállni tilos” tábla a
Fazekas Mihály – Szép Ernő utca
sarkára segítve az akadálymentes közlekedést, valamint kértem, hogy a Szép Ernő utca keleti oldalán lévő járdára forgalom terelő oszlopokat helyezzen el az önkormányzat azért,
hogy gépjárművel ne legyen lehetőség a járdán parkolásra.
A Wass Albert utcában kérték a lakók, hogy tegyünk valamit az ott elhaladó autók sebességének csökkentése és a biztonságos gyalogos forgalom érdekében. Először a vízelvezető

árok lefedésével, melyet járdaként is lehetett volna használni, terveztük a megoldást, de
ennek sajnos több tízmillió forintos költsége lett volna, melyet a jelen helyzetben nem tud
bevállalni az önkormányzat, de
gondolom, hogy a társasház
sem. Így forgalomcsillapító küszöböket tervezünk elhelyezni
20 km/h sebességkorlátozó táblával kiegészítve.
Sajnos elérkezett a koronavírus járvány második üteme hozzánk is. Kérek mindenkit, hogy
mindannyiunk érdekében tartsa be a szabályokat! Ezen kívül
meg szeretném ismételni felajánlásomat, miszerint azon lakótársaimnak, akiknek nincs lehetőségük biztonságos módon
elhagyni otthonukat és bevásárolni a szükséges élelmiszereket, vagy a gyógyszertárban kiváltani gyógyszereiket, kérem
jelezzék felém, nagyon szívesen
segítek.
Telefonszámom:
06 20 336 9294, email címem:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

selőink jelentik
Tisztelt Lakótársaim!
A szeptemberi iskolakezdést követően gyerekek és a felnőttek,
elfogadva a vírus járvány okozta kellemetlenségeket, már megszokott módon követik az előírásokat. Távolságtartás, maszkviselés. Reméljük, hogy járvány nem
akadályozza túlzottan a megszokott tanítási rendet.
Új parkoló épül gyártelepen
A tervezett ütemezés szerint zajlik a gyártelepi új P+R parkoló kialakítása. A földmunkák java részét elvégezte a vállalkozó. A beruházás a MÁV Zrt-vel együttműködésben valósul meg a Béke
utca- Könyves Kálmán utca találkozásánál. A projekt során 30 parkolóhely és kerékpártárolók is kialakításra kerülnek. Az építkezés
várható befejezése 2020. november 30-a. Mivel a Gyártelepnél található korábban kialakításra ke-

rült P+R parkolót teljes kihasználtsággal veszik igénybe a helyiek,
így az Önök igényeit szem előtt
tartva igyekeztünk bővíteni a parkolási lehetőséget.
A fejlesztés időtartama alatt türelmüket és megértésüket kérjük!
SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK felújítása és bővítése. A Szakorvosi Rendelőintézet mellett az elkészült pszichiátria épületébe ideiglenesen kiköltöztetett szakrendelések helyén már folynak a belső
terek felújításai. Már vannak olyan
területek a fő épületben, melyek elkészültek. Az építkezés során folyamatosan változik a parkoló területek kijelölése. Az ezzel
járó kellemetlenségeket a beruházó igyekszik minimalizálni. Az
oda érkezőktől türelmet és megértést kérünk.

Krisztus Király Katolikus Iskola
Örvendetes módon halad az iskola építése. A tornacsarnok épületét is birtokba vehetik már a gyerekek. Az ütemezés szerint az ősz
folyamán készül el a játszóudvar
és többi kültéri terület.
Faültetés
A közterületek faültetési programja a vegetáció megindulásával, a
szakemberek javaslatára újraindult.
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

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
Tisztelt Lakótelep Szívében
élő polgárok!
Az ősz megérkeztével a jelentkező gondok, problémák
száma is sokasodott, ezért néhány fontos ilyen üggyel kezdem a beszámolót.
A buszmenetrend átalakítása ismét megtörtént, de még
mindig érkeznek panaszok,
kérések ez ügyben. Olyan javaslatot is kaptunk, amely a
régi menetrendet, a körjáratokon alapuló rendszert indítaná újra! Az illetékes szakemberek megvizsgálják az összes
lehetőséget, s ez alapján kerül ismét javításra, ha szükséges. Egy biztos, a változtatás
célja a jobb, kényelmesebb,
minőségibb szolgáltatás biztosítása volt és maradt is, így
ez lesz a meghatározó a döntés során.
A parkolási, közbiztonsági
kérdések, bejelentések ismét
gyarapodtak. A kamerarendszer kiépítéséről kértem tájékoztatást, e szerint már folyik

az új helyek kijelölése, s bízom
benne, hogy körzetünk is előre lép e téren is!
Kérek mindenkit, hogy a
szabályokat tartsa be, még ha
nem is mindig ért vele egyet,
mert a közterületfelügyelők
egyre szigorúbban ellenőrzik a területet, s ez mindan�nyiunk érdeke! Természetesen van, ahol szükséges lesz
közlekedési rend módosítás,
de ezekre is leginkább a felújítások idején kerül sor! De
igyekszem a leginkább fontos
területeken előrébb hozatni a
megfelelő döntéseket az illetékes szakemberekkel, ebben
türelmüket kérem, mert nem
olyan egyszerű néha, mint
amilyennek laikusként tűnik!
Az Iskola utcai kellemetlen
szaghatás ügyében megtörtént az intézkedés, s a reményeim szerint a kedvező irányú változás is, ha még is tapasztalnak az eddigiekhez hasonló bűzt, kérem jelezzék
felém is!

A köztisztasági napon családommal ismét részt vettünk,
köszönöm mindenkinek a segítséget, aki ennek sikeréhez
hozzájárult! Sajnos még mindig vannak gócpontok, ahol
nagyon sok a szemét, s ennek
az okát is könnyű megtalálni.
Ezekben az esetekben meg
fogom keresni az illetékes üzleteket és a közös megoldás
megtalálását fogom erőltetni,
hogy ez pozitív irányban változzon!
A pandémiás időszak miatt
több fejlesztési, felújítási tervünk csúszik, ezért türelmüket kérem, s ígérem nem fogom hagyni, hogy teljesen el
is maradjanak! amint a helyzet
engedi folytatódniuk kell!
Nagyon sok jó lehetőséget rejt a Dunakeszi App, kérem minél többen telepítsék
okoseszközeikre, mert nagy
segítség lehet a lakossági bejelentéseknél!
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek

szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0670-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt számon,
levélben a Garas utca 4. szám
alatt, s természetesen személyesen is! A Facebookon a Lakótelep Szíve és a zárt lakótelepi csoportokban, és a képviselői oldalamon is elérhetők
információk!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
Szerencsések vagyunk, mert
igaz, hogy a város szélén vagyunk, de ugyanolyan dinamikusan fejlődik a körzetünk, mint
Dunakeszi. Szeptember elsején átadtuk a város legmodernebb óvodáját a körzetünkben.
Az új Aranyalma óvodában 4
csoportban 120 gyermek elhelyezése biztosított és már elkészültek a bővítés tervei is az új
óvodának. Átadtuk a VSD Jégkorong Szakosztály új csarnokát is a SweetPoint területén. A
csarnokot a sportoló gyerekek
szülei és a szakosztály vezetői
személyesen újították fel. Igy
már megfelel kifejezetten erre
a sportcélra Mint a város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként is büszkeséggel tölt el hogy a jelenlegi pandémiás helyzetben is
Schültüte-vel tudtuk megajándékozni a Fazekas Mihály Né-

met Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola első osztályos
nemzetiségi tanulóit. Átadásra
került a város új nyílt vízi edző
központja is. A régi városi tábor helyén egy modern 21. századi épület nőtt ki a földből. A
nyári városi tábor megújult környezetben várja már a gyerekeket. Városunkban járt a Richter
Egészségváros rendezvénye is,
mellyel a Szakorvosi Rendelőt
tudtuk támogatni anyagilag. A
városi köztisztasági napon, három helyszínen tudtam a segítőimmel megtisztítani a körzetünket. Alagon, pár kedves helyi
lakos és a családom segítségével a réten, az erdősávban, a Repülőtéri és az Alagimajori úton
szedtük a mások által eldobált
szemetet. A Fenyő lakóparkban
a helyi egyesület tagjaival tisztítottuk meg az utcákat. A Fenyves téren, a Határ úton, a Szán-

Kedves 10. sz. Választókerületiek!
Több lakossági megkeresést is
kaptam a Szabadság téri játszótér felújításával kapcsolatban,
hogy elavultak a játékok, a terep
is rendezésre szorul. Tervezzük a
rekonstrukciót, szeretnénk ismét
élettel megtölteni ezt a területet,
hogy a környékbeliek szívesen és
biztonsággal használhassák. Új játékokat, árnyékoló vitorlákat helyeznénk ki, növényeket telepítenénk. Az intézkedés tervét az önkormányzat
Városüzemeltetési
Osztályával is megosztottuk, de
mivel csak az anyukák tudják igazán, mivel is játszana a gyermek
szívesen, örömmel fogadnánk a
javaslataikat, ötleteiket. Így közösen alakíthatnánk ki egy olyan
korszerű játszóteret, ami minden
igényt kielégítene. Hamarosan terepszemét is tartunk, és akár már
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a helyszínen is tehetnek javaslatokat, de az e-mailes megkereséseket is rögzítjük.
Tudjuk, hogy maga a játszótér
megközelítése is nehézkes, zebra
telepítése elengedhetetlen, ezzel
kapcsolatban a javaslatot – korábbi ígéretemhez híven – már Dunakeszi Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Jogi Bizottsága elé
terjesztettük. Még türelmüket kérem, döntésükről hamarosan beszámolok Önöknek.
Tovább szépítenénk a városrészünket a tavaly a Széchenyi utcába telepített japán díszcseresznye
fasor mintájára. Hamarosan helyszínbejárást tartunk Tóth Eszter főkertész asszonnyal, hogy a Mátyás
király utcába mennyi díszcserjét ültethetünk, valamint folytatjuk az
„Évente 1000 fát ültetünk” környe-

tó, a Blaha Lujza, Jászai utcában
pedig Nyiri Márton környezetvédelmi alpolgármester és csapata segített nekem. Köszönet és
tisztelet érte minden résztvevőnek. Szeptember végén pedig
átadásra került a város és körzetünk egyik színfoltja a Kispiac.
Négy év után egy modern funkcionális kialakítása új környezetben, de a régi helyszínen várjak
a termelők Dunakeszi lakosait.
Köszönet Kovács Zsuzsannának,
aki megálmodta és létrehozta
ezt az illatos, ízes, színes csodát,
és külön köszönet a városunk
képviselő-testületének, melynek tagjai viszályoktól mentesen segítik a helyi közösségeket, hogy megvalósíthassák a
céljaikat. Az előszóban írt szerencsének pedig egyetlen feltétele van. A munka. Munka a
városért. Munka a közösségért,
Dunakesziért.

zetvédelmi programunkat. Az ingyenes faültetéssel kapcsolatban
keressenek bizalommal, az igényelhető fa- és cserjefajták listája
az önkormányzat honlapjáról elérhető, az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu címen, vagy személyesen
ügyfélszolgálatunkon igényelhető.
Örömmel mondhatom, sikeres
hónapot zárt Dunakeszi szeptemberben, az új Aranyalma tagóvoda
és a Nyíltvízi Edzőközpont átadója, a Richter Egészségváros több
mint 6.000.000 forintnyi adománya, amit Önök gyűjtöttek össze
és a múlt pénteki Kispiac megnyitója, mind Dunakeszi lakosainak
igényeit igyekszik kielégíteni, valamint a város hírnevét öregbíteni.
És itt szeretném köszönteni választókörzetünk egyik legifjabb
tagját, Biankát, akit szokásunkhoz
híven babacsomaggal is megajándékozunk. Családjának ezúton
szeretettel gratulálok, és jó egészséget kívánok!

Bármilyen kéréssel keressenek bátran az alábbi elérhetőségeimen:
Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 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

Kérdéseikkel és észrevételeikkel 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
Egyelőre nem végleges a buszmenetrend

Az augusztus 31-én megváltozott helyi buszjáratok menetrendje sok lakosnak javította
helyzetét a városi közlekedésben, de a Tábor út és Zápolya
utca környékén élőknek sajnos
nem váltotta be a hozzáfűzött
reményeket. Többszöri átszállással tudnak a Casalgrande téri

szolgáltatók, az SZTK, a Hivatal,
az Okmányiroda vagy akár a Temetőhöz eljutni. Az Auchanbusz
a megváltoztatott menetrendje szerint jelenleg három óránként közlekedik a Zápolya utcában. Az itt élő nyugdíjasok
a tömegközlekedési eszközök
járatszámának bővítését és a
Tábor-Zápolya körjárat visszaállítását szeretnék. Szeptember
21-én újra a városvezetéshez
címzett beadványban kértem,
gondolják újra a menetrendalkotást, mely elképzelés, az újonnan kialakított csillagpontos

rendszer még nem végleges. Legyenek szívesek továbbra is a
kérelmező lakók igényeihez igazodva kialakítani a járatok számát. A Képviselő-testületi ülésen a városvezetés rugalmasan,
pozitívan állt a lakosság kéréséhez
- Kossuth Lajos utca rekonstrukciója felől érdeklődtem sokadik alkalommal.
- A Thököly utca 19. előtti hársfa, a Klapka utca elején – zsákutca – és a Tábor-József utca sarokingatlan mindkét oldalán lévő
gallyazás ismételt kérelme. Tájékoztattak, hogy a vihar okozta
károk helyreállítása miatt a vállalkozó október vége felé tudja a
gallyazást elvégezni
- Válasz e-mailben értesítettek, hogy a szakaszos hibák
helyreállítása késik (ELMŰ), mivel számtalan helyen okozott
nagyobb problémát a vihar
- Előzőleg öt címen kért szegélyek helyreállítása végett az
osztály illetékeséhez fordultam
- A szegélyek melletti homok,
hordalék elvitele több utcában
szükséges, melyet a Közüzemi
felé jeleztem. Továbbra is köszönet a Varsói utca 15. számú
ingatlan tulajdonosainak, mivel
több mint egy évtizede rendszeresen összetakarítják a sarokingatlan előtt összegyűlt homokot és köszönet a Közüzeminek,
mert a kérést teljesítették
- A Klapka utcai felüljáró Könyves Kálmán utca felőli oldalán
töredezett betonlépcsők végett
az összes lépcső helyreállítása
szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében
- A kérésnek megfelelően a
Görgey és Kálmán utca sarkon
lévő rácsos víznyelő cseréjét elvégezték
- A Zápolya utca 30. csapadékvíz elvezetés megoldása felől érdeklődtem. A jó hír, hogy a járdába épített víznyelővel a zöldfelületben szikkasztókutat épít
ki az Önkormányzat. A folyamatot idén elindítják, de várható, hogy a kivitelezés jövőre fog

megtörténni. Ha az ingatlan tulajdonosa a kapubehajtónál egy
víznyelő rácsot alakít ki, és azt
a telkén megépített szikkasztókútba köti, akkor végleg megoldódhat a probléma
- Kilenc hét elteltével az ELMŰ
a szakaszos hibák helyreállítását
elvégezte
- Kutyapiszok tároló kihelyezésének kérelme a Klapka utcai
gyalogos felüljáró Klapka utcai
oldalára
- Zápolya utca 34. tulajdonosa csapadékvíz elvezetés probléma miatt keresett meg. Az ingatlan helyszíni szemléjét, majd
annak eredményéről írásbeli tájékoztatást kértem
- Zápolya utcában a Hunyadi
és Bajtárs közötti parkolás megtiltása végett a 06.25-i előterjesztés elutasításra, de végül a
09.24-i bizottsági ülésre beterjesztésre került. A Pénzügyi és
Jogi Bizottság egyöntetűen támogatta az előterjesztést, melyben a Zápolya mind a kétirányú
forgalmára a vonatkozó „Megállni és Várakozni Tilos” táblák a
Bajtárs utca felőli irányból a Hunyadi tengelyétől mért 40 méter
távolságra, míg a másik oldalon
a Hunyadi utca kereszteződésétől 30 méterre fog kihelyezésre
kerülni
- Sződi utca 32. előtti víznyelő rács cseréjét 09.20-ig ígérték,
mivel nem készült el ezért 09.27én ismét az illetékeshez fordultam
- Az Óvoda köz közlekedési
anomáliájának megoldása végett
60 nap elteltével az építési engedély megléte felől érdeklődtem,
illetve hogy a kialakítás érdekében van-e újabb információ
- Az Invitel sem váltotta be
ígéretét a Kálmán utca 42. előtti
telefonközpont állomás föld alá
helyezését, ezért újra kértem a
munkálatok elvégzését.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
A hónap folyamán lezajlott a vihar utáni kármentesítés nagy része a Duna-parton. A kisebb ágakat, fatörzseket közvetlenül a Közüzemi Kft. telephelyére szállították, ahol később tűzifaként tud
hasznosulni. A nagyobb, jellemzően tonnás tömegű törzseket erdészeti géppel a Liget utcai parkolóba szállították, ahol helyben dolgozták fel. A körzet másik
pontjáról, a Pihenő sétány és környékéről a Dessewffy utcai önkormányzati területre kerültek deponálásra a faágak. Ennek feldolgozása szeptember végéig még
nem kezdődött el.
Szeptember elején vettem át a
Duna sori lakók több aláírással el-

látott levelét, amelyben a Duna
sori sétány kiszélesítését és gyalogos-kerékpáros megosztását kérték. A kérést az épülő kerékpárút
okozta várható forgalomnövekedéssel indokolták. A téma korábban már a Városüzemeltetési Osztályon is napirendre került, a tervek kidolgozásán dolgoznak.
Szeptember 12-én a Dunakeszi Köztisztasági Nap keretein belül közösségi munkában takarítottuk a Duna partot a zöldhulladéktól. A megmozduláson több mint
húsz önkéntes vett részt.
Idősügyi tanácsnokként megkeresést kaptam a város banktelepi és alagi részén élő nyugdíjasaitól, akik arról panaszkodtak, hogy
a szeptember 1-jén életbe lépő új
városi menetrenddel át kell szállniuk ahhoz, hogy a vasút túloldalán lévő szolgáltatásokat (SZTK,
bank, hivatal) elérjék. Az ügy a
testületi ülésen is téma volt, az il-

letékes osztály átvette a panaszokat és igyekszik megoldást találni.
Szeptember 14-én a Kisfaludy
utcaiak egy csoportjával dr. Molnár György jegyző fogadó óráján
jártunk. A lakosoknak az utca egy
részének átházszámozásával van
problémájuk. A hivatalvezető osztotta az aggodalmakat, mivel a jelenlegi jogi szabályozás szerint
egy telekosztás esetén az egész
utcát újra kellene házszámozni.
Az ügyben a lakosok az országgyűlési képviselőhöz fordulnak a
jogszabály megváltoztatását kérve, a hivatal pedig felfüggesztette a jelenleg futó eljárást.
Szeptember 22-én hat felnőtt
és egy gyermek közreműködésével területrendezést végeztünk az
épülő Malomárok játszótéren.
A szeptember 24-ei Jogi- és
Pénzügyi Bizottsági ülésen döntés
született arról, hogy a KisfaludyLiget és a Stromfeld-Liget utca

sarkára közlekedésbiztonsági tükör kerüljön kihelyezésre. A témában még a nyár folyamán a Kisfaludy utcai lakók kerestek meg írásos beadványukkal. A bizottság
döntése szerint szintén lakossági
igény alapján 30 km/h sebességkorlátozó tábla kerül kihelyezésre
a Schweidel József utcában.
A hónap utolsó napjaiban a Kiscsurgó utcában telepítésre került
az a poller sor, amellyel a tavaly
épült járdát szándékozunk megvédeni a parkoló autóktól. A járdát azért építettük, hogy gyalogosan könnyebb legyen elérni a
partot, és a parkolóhelyek szűkössége miatt is ezt a megoldást támogatjuk.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Újra, viszonylag rövid idő telt el
a legutóbbi beszámoló leadási határideje óta, azonban az ősz
beköszöntével újra egyre több
megkeresést kaptam.
Lakossági észrevétel érkezett
több más mellett a Szent István
parkban a járdaszegélyek melletti nagymennyiségű levél eltakarítására, a zárható kukatárolókra, az éjjel közterületen hangoskodókra, a kutyafuttatóban
vízvételi lehetőség kialakítására,
az Újszőlő utca aszfaltozására és
újabb elektromos autótöltők kialakítására vonatkozóan is.
A legtöbb megkereséssel kapcsolatban írásban fordultam az
önkormányzat
illetékeseihez.
Írásban kértem tájékoztatást az
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önkormányzat szándékairól azzal kapcsolatban, hogy tervez-e
újabb elektromos autók számára
használható töltőpontok kialakítását és egyúttal természetesen
ugyancsak írásban ajánlottam
közreműködésemet is, ha ezzel
előre tudom mozdítani az esetleges fejlesztést.
Beszámolóimban többször kitértem már az éjszakai hangoskodók problémájára, mely főleg – de nem egyesül – a Barátság útja 16-18 lépcsőházak dunai oldalán élőket érinti, az ott
kialakított parkban tapasztalható problémák miatt. A folyamatosan, egyre fokozódó probléma
kezelésének kísérletével én is a
problémával együtt tettem meg
azokat a lépéseket, amiket szükségesnek, illetve lehetségesnek
láttam a helyzet megoldására
– figyelembe véve, hogy hatóság továbbra sem vagyok, azaz
én magam nem tudok személyesen intézkedni a rendbontók
ellen, én is csak az intézkedés-

re jogosultak segítségét tudom
kérni. Korábban alkalomszerűen
jeleztem a problémát az önkormányzatnak, egyeztettem a polgárőrséggel az ügyben, majd júliusban már a képviselő-testület
ülésén, hivatalosan is megemlítettem a kérdést. A közelmúltban
végül már nem csak az Önkormányzat, de Tóth Csaba r. ezredes
úr, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének segítségét kértem abban, hogy gyors és ne alkalomszerű megoldást találhassunk a problémára.
A zárható kukatárolókkal kapcsolatban a társasházak közös
képviselőivel egyeztetek folyamatosan, de a közeljövőben általában a hulladékszállítás problémájával is meg fogom keresni a város vezetését, mivel annak helyzete a lakótelepen egyre
tarthatatlanabb, ugyanakkor a
probléma kezelése meglátásom
szerint átfogóbb előkészítést
igényel.
A vírus második hullámára te-

kintettel továbbra is kérem Önöket, hogy vigyázzanak magukra
és legyenek különös tekintettel
idősebb ismerőseikre, mindan�nyiunk védelme érdekében is kérem, hogy tartsák be a távolságtartásra, a maszkviselésre vonatkozó szabályokat és előírásokat.
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
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület

selőink jelentik
Körzeti beszámoló
Kiemelt fejlesztések gazdagítják a körzet alagi részét

Körzetünk alagi városrészén dunakeszi, sőt Pest megyei szinten is
jelentősnek mondható fejlesztések zajlanak, vagy kezdődnek meg
majd hamarosan. Az évtizedek óta
felújításra váró alagi nagyállomás
főépülete, és a hozzá épített kormányablak hamarosan kész lesz, átadására és annak a nyilvánosság általi használatba vételére nemsokára sor kerül: az állomásépület előbb,
a kormányablak az év végétől töltheti majd be funkcióit. A vasútállomás északi oldalán már az év eleje
óta zajlanak a munkálatok, oda épül
a Dunakeszi Járási Hivatal törzshivatalának építménye, amely a tervek
szerint jövőre készül el.
A nagyállomástól néhányszáz
méterre, a Kinizsi-pályán a kézilabdacsarnok utolsó munkafázisai folynak, az új sportlétesítményt a korábbi optimistább várakozásokkal
ellentétben várhatóan november
második felében vehetik majd birtokba a sportolók. S ha már ezen a
körzetrészen „járunk”: a régi bíróság – jelenleg üresen álló – helyén
fog megépülni a járási bíróság és
ügyészség épülete. Kétség sem fér
hozzá: városunk ezen alagi részének arculata számottevő változáson megy keresztül ebben az időszakban.
Az elmúlt hetekben azzal a kéréssel fordultam a körzetben élő lakótársaimhoz, hogy jelöljék meg azo-

kat a pontokat, ahol a csapadékvíz
elszikkasztásán, elvezetésén az ingatlanok előtti közterületekre telepítendő árkokkal segíteni lehetne.
Számos kérést, javaslatot kaptam
felhívásomra, az így összeállított lista alapján kerül sor október hónapban az árkok kiásására, mélyítésére,
egy-egy indokolt esetben szikkasztókút telepítésére is akár.
Szeptember 15-én este kilenc óra
után hívott telefonon egyik Tünde utcai lakótársunk, hogy az utcában lévő csatornafedőn át zúdul fel
a szennyvíz, amely már az ingatlana
területére is befolyt. Azonnal hívtam a DMRV ügyeletét, akik kb. 25
perccel később értek a helyszínre, s
10 perc alatt tárták fel a probléma
okát: a csatornahálózat Gyöngyvirág utcai gerincvezetékében dugulás volt, így a meglehetősen nagy
területről érkező szennyvíz nem tudott továbbfolyni az Anna utcai átemelőhöz, hanem visszatorlódott
és az alacsonyabban fekvő pontokon utat tört a felszínre (a Tünde utcai ingatlanon kívül már egy mélyen
fekvő Gyöngyvirág utcai kertet is veszélyeztetve). Az ügyeletes szakemberek gyorsan elmentek a Tőzegtavi
út végén lévő DMRV-telephelyre
egy nagynyomású WOMA csatornatisztító gépjárműért, és azzal ezt
követően fél órán belül elvégezték
a duguláselhárítást (a dugulást —
amennyire ki lehetett venni a sötétben fentről — valamilyen nagyméretű, focilabda-nagyságúra ös�sze gombolyodott textília okozta...).
A Tünde utca érintett részét — igaz,
a többszöri világos és egyértelmű
kérés ellenére másnap elsőre „megszokásból” a szomszédos Júlia utcát
szórták le klórmésszel... — harmadnapra fertőtlenítették a DMRV munkatársai.
Szeptember végén a DMRV megbízásából elkezdték a Gyöngyvirág
utcában lévő négy — az Erzsébet,
a Piroska, az Ágnes és az Anna ut-

cák előtt található — csatornatisztító-akna fedelének cseréjét, amelyre
azért volt szükség, mert mozogtak
és így a ráhajtó autók kerekei az ott
lakók számára kellemetlen hanghatást okoztak. A munkálatokkal október elején végeztek.
Mindeközben a Penta Kft. megépítette a Gyöngyvirág utcai járdára — a Tünde utcával szemközti, az
árkon — átvezető „kis hidat”, amelyet lakossági igények alapján indítványoztam.
Szeptember utolsó napja sajnos
igencsak rosszul, fájdalmasan kezdődött egyik Júlia utcai idős hölgy
lakótársunknak, aki otthonából elindulva megbotlott a Júlia utca
előtti „vízterelő” aszfaltcsíkon és
csúnyán összetörte magát. A közelben dolgozó DMRV-s munkások látták meg a földön fekvő nénit és siettek a segítségére: óvatosan felültették, kihívták a mentőt (akik 14 perc
alatt kiértek), felhívták telefonon
a néni hozzátartozóját, miközben
egyikük végig a földön ülve tartotta
a sérültet. Időközben — amikor én
is odaértem — megérkezett a szerencsétlenül járt hölgy szomszédja
is. A mentőorvos szakszerűen ellátta a néni sérülését, akit ezután kórházba szállítottak. Este megtudtam
I. néni fiától, hogy édesanyja nyílt
kéztörést és zúzódásokat szenvedett. Mielőbbi teljes gyógyulást kívánok az idős asszonynak.
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 533as telefonszámon is várom a körzetben élők javaslatait, észrevételeit,
kér(d)éseit.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője
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A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS
SZEPTEMBER 19-ÉN DUNAKESZIRE ÉRKEZETT. AZ „EGÉSZSÉG
EZREKNEK, MILLIÓK A KÓRHÁZNAK” MOTTÓJÚ, A RICHTER GEDEON NYRT. ÁLTAL TÖBB MINT
TÍZ ÉVE ÚTJÁRA BOCSÁTOTT
PROGRAMSOROZAT FŐ CÉLJA
AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG ÉS
A BETEGSÉG MEGELŐZÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE. A SIKERES NAP
ELŐZMÉNYEIRŐL, A TAPASZTALATOKRÓL KÉRDEZTÜK SIPOS
DÁVID ALPOLGÁRMESTERT.

Richter Egészségváros Dunakeszin
Hatmillió százhétezer forint műtőasztal vásárlásra

Sipos Dávid – Mikor fogalmazódott meg az Önkormányzatnál,
alpolgármester hogy a már több mint tíz éve népszerű Richter Egészségnyitotta meg város városunkba is megérkezzen?
a rendezvényt – Mivel ezt a lehetőséget pályázat útján lehet elnyerni, az Önkormányzat 2019-ben pályázta meg, s miután
megnyertük, az idei év májusában lett volna megrendezve. Ám a koronavírus járvány miatt erre szeptember 19én került sor – kezdte válaszát az alpolgármester.
– Milyen előkészületek előzték meg az ominózus napot?
– Több alkalommal volt egyeztetés a Richter Gedeon
Részvénytársasággal. A program szervezői megnézték a
helyszínt, konzultáltak a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet vezetőségével, az Önkormányzattal, megfogalmazódott, hogy a rendezvény végére összejött adományt
mire fordítják. Tisztázódott, hogy milyen szűrésekre ke16 Dunakeszi Polgár

rül sor, és ha esetleg egészségügyi problémát találnak,
akkor az illető további vizsgálata a körzeti orvosnál lehetséges. Abban is megállapodás született, hogy a szűréseket helyi egészségügyi dolgozók végzik el. A szponzorációval illetve a kommunikációval kapcsolatban is történtek egyeztetések. A mi feladatunk volt a színpadépítés
és kértük az illetékeseket, hogy kiemelt közbiztonság legyen az esemény idején. Külön kérés volt, hogy más rendezvényekhez hasonlóan itt is legyen a bejáratnál testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés, valamint legyen kötelező a maszkhasználat. Ennek köszönhető, hogy a rendezvény ideje alatt senki nem fertőződött meg.
– Kérem, összegezze a rendezvényen szerzett tapasztalatait?
– Nagy létszámban jöttek el a városból részt venni a
szűréseken, előadásokon s ezzel mindenki hozzájárult

300 forinttal az adományhoz. A cél
ugyanis az volt, hogy a végösszeggel a részvénytársaság hozzájárul a
szakrendelő egynapos sebészetéhez
szükséges műtőasztal megvásárlásához. A személyes megjelenés mellett
online is lehetőség volt gyarapítani
az adomány összegét. Megnyugtató
volt az emberek fegyelmezettsége, a
sorban állásnál betartották a szükséges távolságot. A szűrések mellett
egymást követték az érdekes, információkban gazdag előadások, beszélgetések, többek között Rudolf
Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművésszel fővédnökkel, Béres
Alexandra fitnesz világbajnokkal és
Katus Attila aerobik világbajnokkal.
Nagyszerűek voltak a beszélgetések
moderátorai, Jaksity Katalin, Radványi Dorottya és Szily Nóra. Remekelt
az egész napos program „szóvivője”, Abaházi Csaba, aki a nap végén,
mint rock énekes is „megcsillogtatta” művészetét. A nap végére kiderült, hogy az egészségváros eddigi sorozatához viszonyítva itt volt a
legnagyobb, mintegy kétezer az online aktivitás, ami azt jelenti, hogy a
nap folyamán megtartott különböző témájú előadásokat ennyien követték Facebookon. Ez pedig a végelszámolásnál 692 400 forintot eredményezett, a helyszínen a lakosság aktivitásának eredményeként 1
millió 914 000 forintot könyvelhettek el. Így alakult ki a végösszeg, a
részvénytársaság alapadományával,
3 millió 500 ezer forinttal együtt 6
millió 107 ezer forintot fordíthat a
szakorvosi rendelőintézet műtőasztal vásárlására. Az adományt igazoló nagyméretű, „szimbolikus” csekket Dr. Kozma Róbert, a részvénytársaság belföldi értékesítés és marketing igazgatója adta át Wolfort
Ágnesnek, a szakorvosi rendelőintézet ügyvezetőjének és Dióssi Csaba
polgármester úrnak.
– Rendkívül sikeres volt a rendezvény, professzionális volt a rendezés. A polgárok a részvétellel
nem csupán saját egészségükért tehettek lépéseket, hanem a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztését is támogatták. Ezt az ös�szefogást tapasztalhattuk az árvízi
védekezésben, a tavaszi vírushelyzetben, legutóbb a viharkárok következményeinek felszámolásában.
És jó alkalom volt ez a rendezvény
ahhoz is, hogy ismét beigazolódott,
hogy egy jó ügy érdekében ismét
összefogtak városunkban az emberek – mondta végezetül az alpolgármester.
Katona M. István
Fotó: a szerző

Műanyag kupakgyűjtéssel
támogatják a halmozottan
sérült gyerekeket
OLASZORSZÁGI TESTVÉRVÁROSUNK, CASALGRANDE NEVÉT VISELŐ TÉREN EGY HATALMAS SZÍV ALAKÚ KUPAKGYŰJTŐT HELYEZTEK EL. A JÓTÉKONY CÉLÚ AKCIÓ ELINDÍTÁSÁBAN RÉSZT VETT TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS DIÓSSI
CSABA POLGÁRMESTER MELLETT A VÁROS KÉT ALPOLGÁRMESTER, SIPOS DÁVID ÉS
NYÍRI MÁRTON, VALAMINT KÉT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, A BARÁTSÁG ÚTI LAKÓTELEP SZÍVÉT KÉPVISELŐ, SELTENREICH JÓZSEF, ÉS AZ ALAGI PETHŐ KRISZTIÁN
IS, AKIK TÖBB EZER KUPAKKAL ÉRKEZTEK A ZÖLD DUNAKESZI PROGRAM KERETÉBEN ELINDÍTOTT, EGY ÉVIG TARTÓ GYŰJTÉS NYITÓESEMÉNYÉRE.

- A most útjára indított akcióval hagyományt szeretnénk teremteni. A
közösen összegyűjtött pénzt minden
évben jótékony célra ajánljuk fel. Ebben az esztendőben a Veni Vidi Vici
Alapítvány javára ajánljuk fel – jelentette be Tuzson Bence, aki hozzátette: – Attól vagyunk erős közösség
a városban, hogy gondoskodunk az
emberekről, azokról, akik leginkább
rászorulnak.
Elsőként Tuzson Bence és Dióssi
Csaba helyezte el a szív alakú kupakgyűjtőben az eddig összegyűjtött kupakokat. Őket követte a többi politikus, akik azt remélik, hogy a város
polgárai hozzájuk hasonlóan cselekednek a sérült gyermekek javára.
Dióssi Csaba polgármester bejelentette, hogy az egy évig tartó nemes akció keretében összgyűjtött
műanyag kupakok értékesítéből
származó bevételt az önkormányzat

megduplázza, mellyel a dunakeszi
kötődésű Veni Vidi Vici Alapítványt
támogatják, amely a halmozottan sérült gyermekek iskolai kereteken belüli oktatásával foglalkozik.
A Veni Vidi Vici Alapítvány első
számú célja a halmozottan sérült
gyermekek oktatása iskolai keretek
között. Az Alapítvány hisz abban,
hogy egy oktatási intézménynek az
élet színességét kell szimbolizálnia,
ezért az elzárt, szegregált oktatás helyett a szociális integrációra törekszik, mely lehetőséget biztosít a sérült és ép diákoknak a találkozására az iskolai szüneteken, ünnepségeken, ebédlőben...
Az Alapítvány alapítói, munkatársai
és önkéntesei teljes szívükkel, töretlenül dolgoznak álmuk és a sérült gyermekek álmainak megvalósításáért.
V. I.
Fotó: KesziPress
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RÉGI ÓHAJA TELJESÜLT A DUNAKESZIEKNEK AZZAL, HOGY SZEPTEMBER 25-ÉN A REPÜLŐTÉR MELLETT,
FELÚJÍTOTT HELYÉN FOLYTATJA
ÚTJÁT A „KISPIAC”, LEHETŐSÉGET
TEREMTVE ARRA, HOGY EZENTÚL
KULTURÁLT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT „TALÁLKOZHASSANAK” A VÁSÁRLÓK A KISTERMELŐKKEL, AKIK
NEGYVEN ÁRUSÍTÓHELYEN KÍNÁLHATJÁK PORTÉKÁIKAT.

Megnyílt a repülőtér
mellett a „Kispiac”
A

megnyitón
köszöntőjében
Dióssi Csaba polgármester
kiemelte, hogy a város lakossága évek óta várta ezt a létesítményt. Felidézte a korábbi már megszűnt piacokat s elmondta, hogy az
igény megmaradt. Az Önkormányzat is úgy vélte, hogy szükség van egy
közösségi helyre a városban.
– Aztán jött egy új fénysugár, egy
új szikra, egy új, alulról jövő kezdeményezés a Dunakeszi Nagycsaládosok Egyesülete részéről – folytatta a
polgármester.
– Egy családi ház melletti kertben
elkezdtek egy kisméretű piacot működtetni, amely gyorsan kinőtte magát. Az Önkormányzat támogatásával a piac átköltözött ide, a repülőtér mellé. Jött egy pályázati lehetőség, ami az éppen szárba szökkenő
piacunkat 150 millió forinttal megsegítette, és megépült ez a kulturált,
a huszonegyedik századnak megfelelő piac, mellette egy közösségi térrel. Köszönöm mindazoknak, akik
mertek nagyot álmodni, köszönöm
a nagycsaládos egyesületnek, Kovács
Zsuzsának, aki ennek a létesítménynek a motorja volt. Köszönet Tuzson
Bencének, aki támogatta, segítette,
hogy az állami pénz ide érkezhessen.
Köszönöm a Közüzemi Kft. munkatársainak, akik a lebonyolításban
18 Dunakeszi Polgár

részt vettek és köszönöm a tervező irodának és mindazoknak, akik
munkájukkal, türelmükkel, egyetértésükkel segítették a „Kispiac” létrejöttét. Jelenleg negyven árusító
hellyel rendelkezik, de még van tovább hely, mert ha a város lakossága
igényli, még nagyobbá tudjuk tenni.
– Voltak pillanatok, amikor kétséges volt, hogy megvalósuljon a piac,
de az Önkormányzat és a polgármester úr is támogatott – mondta Kovács
Zsuzsa, a „Kispiac” megálmodója és

üzemeltetője. Képletesen úgy fogalmazott, hogy végül a kis fácskából
erős fa lett, de ehhez négy év kellett.
– Nagyra értékelem, hogy megvolt a
bizalom, ami kölcsönös, és mostantól a város lakosságát leszünk hivatottak kiszolgálni. Ezt a negyven
asztalt meg tudjuk tölteni, hiszen nagyon hiteles, kézműves termelői csapat alakult ki, akik ezután is itt lesznek péntekenként.
Pethő Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője azt emelte ki,

Nyitva tartás:

2020. október 2-től minden pénteken 15:00-19:00 óra között.
Támogató: Pénzügyminisztérium
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési

Koncepciója

2014-

2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
Projekt összköltsége: 196,19 millió Ft
Támogatás összege: 148,29 millió Ft
Saját forrás összege:

47,89 millió Ft

Megvalósítás helye: Dunakeszi 062/1
és 062/2 HRSZ (Repülőtéri parkoló)

Tuzson Bence, Kovács Zsuzsa,
Dióssi Csaba, Pethő Krisztián

Kivitelező: Észak-magyarországi Útépítő Kft.

hogy régi álma valósult meg annak a
kis közösségnek, akik anno a parkoló porában kezdték el a helyi és környékbeli kistermelőkkel az együttműködést. – Ez a piac is jó példája annak, hogy a város számára fontosak a helyi közösségek, akikkel
együttműködve, a városi önerő mellett az állami támogatás segítségével
fejlődhet Dunakeszi.
– Nagyon sok fejlesztés valósult
és valósul meg Dunakeszin, ám az
utóbbi évek fejlesztései közül kiemelkedik ez a piac – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára.
– A szeretet és a kitartás hozta létre.
Külön köszönet Kovács Zsuzsának,
aki mindezt megvalósította. Van
egy jó Önkormányzatunk, önkormányzati képviselőnk, megvan az
erő és a támogatás, de ha a lelkesedés és a szeretet nem volna mögötte,
ez a piac sem lenne. Más szempontból is különleges, és ezt legutóbb a
járvány első szakaszában mutatta
meg. Ugyanis megvalósult az érintésmentes találkozás vevő és eladó
között. Létrejött a drive in szolgáltatás, így nyugodtan lehetett az ország első karantén piacának nevezni.
A továbbiakban hangsúlyozta a város országgyűlési képviselője, hogy
nagyon fontos az, hogy Magyarországon a magyar emberek a magyar
termelőktől tudjanak vásárolni. Ettől tud megerősödni Magyarország
és ettől leszünk mi is sokkal egészségesebbek, mert tudjuk, hogy az a legegészségesebb, amit hazánkban termelnek. – Kívánom, hogy az a szeretet és összetartó erő, ami létrehozta a

piacot, továbbra is jelen legyen, mert
ettől lesz erős ez a város a jövőben is.
Ezt követően Tuzson Bence, Kovács Zsuzsa, Dióssi Csaba és Pethő
Krisztián közösen átvágták a nemzeti színű szalagot, ezzel a gesztussal megnyitva a város legújabb létesítményét, a „Kispiacot”. A megnyitón megjelent Erdész Zoltán és Sipos
Dávid alpolgármester mellett több
intézmény vezetője, a beruházásban
közreműködő vállalkozások vezetői.
Délután teljes volt a nagyüzem.
Megteltek a parkolók és az árusító
asztalok, voltak, akik még pótasztalokat is hoztak. Vásárlók sokasága lepte el az őstermelőket, akik közül többen is elmondták, hogy nagyon tetszik az új helyszín, nagyon
várták már a megnyitást. – Nagyon
jól megcsinálták a piacteret, kulturált lett. Én már vártam, hogy mikor
adják át, három éve jövünk vásárolni a családdal, elég volt a poros környezetből. Sajnos a parkoló kevés, és
ha gyalogosan jövünk a gyerekekkel,
az út vége felé nincs járda. De talán
majd erre is sor kerül – mondta kérdésünkre Gyurkóné Budai Hella. Hívogatóan „kellették” magukat a frissensült kenyerek, kalácsok. Nádasdi
Katalin, a termékek egyik forgalmazója így vélekedett: – Szentendréről
jöttünk, és nagyon meglepődtünk,
amikor megérkeztünk, hogy ilyen
szép piacon árulhatunk.
Ezzel sokan mások is egyetértettek, így elmondhatjuk, hogy a premier teljes sikert aratott.
Katona M. István
A szerző felvételei

A péntek délutánonként nyitva
tartó Kispiacon mindenki megtalálhatja számára a megfelelő
terméket: bio-, vegyszermentes
vagy hagyományos zöldség- és
gyümölcsfélék, kecske- és tehéntejből készült készítmények, füstölt áruk sertés, liba és mangalica húsból, kovászos péksütemények, kenyerek, kalácsok, házi
készítésű növényi tejek, vegán
poharas desszertek, glutén-, tejés minden mentes sütemények,
kézműves sörök, szörpök, mézek, házi tészták teák, kürtőskalács, de még textil termékek és
organikus tisztítószerek is kaphatók.
Támogató: Pénzügyminisztérium
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A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA JOGELŐDJE A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK DUNAKESZI MŰHELYTELEPI ELEMI ISKOLA NÉVEN 1920-BAN KEZDTE MEG MŰKÖDÉSÉT. AZ OKTATÁS – ISKOLAÉPÜLET HIÁNYÁBAN
– A MÁV MŰHELYTELEPÉNEK ÉPÜLETEIBEN FOLYT.

A

Bárdosban az évforduló alkalmából kezdődő ünnepségsorozatra az iskola kerítése melletti hirdetőtáblán elhelyezett poszter hívja fel a figyelmet.
Elkészült egy logó is, amely mostantól kezdve minden
dokumentumunkon megjelenik.
A vírushelyzet miatt a rendkívüli tanévnyitón az első
osztályosaink vettek részt, akiket a nyolcadikosok avattak a kék bárdosos nyakkendővel iskolánk diákjává.
Régóta áhított tervünk válik valóra: ettől a tanévtől
kezdve viseljük mindannyian a bárdosos összetartozás
jelképét a kék nyakkendőt ünnepségeinken.
Minden munkaközösség színes, változatos programmal készül megemlékezni az évfordulóról.
Néhány már megvalósult, például a 100 lépés néptánc.
Néhány programot elindítottunk, 100 mese összegyűjtése, mesefa készítése az alsós épületben, amely egyben dekorációként is szolgál. Régi játékok, tanszerek kerülnek
kiállításra, a gyűjtőmunka már folyamatban van. A napköziben 100 perc múltidéző játékot játszanak a gyerekek,
felelevenítve az elmúlt évtizedek kedvenc elfoglaltságait.
Elindult a felsőben a 100 motiváló üzenet keresése,
amely felkerül az osztálytermek faliújságjára. A legszebbeket szavazással választják ki a gyerekek, amely majd
bekerülhet az időkapszulába. A BÁR-KI (Bárdos Kirándulók) túrázói vállalták, hogy ebben a tanévben 100
km-t gyalogolnak. Irodalmi pályázatot hirdetünk felsős
20 Dunakeszi Polgár

tanulóinknak Levél Bárdos Lajoshoz a jelenkori zenetanításról címmel.
Véletlen egybeesés, idén újítjuk meg az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címünket.
Keressük a Bárdos generációkat, azokat a jelenlegi és
régi tanítványainkat, akik a családból több generáción keresztül a Bárdosba jártak iskolába. Jelentkezni a
bardosiskola100@gmail.com ímél címen lehet október
1-től. Szívesen fogadunk visszaemlékezéseket a bárdosos
évekről, élményekről is.
Együttműködünk a Tóth Mariska Alapítvánnyal az évforduló méltó megünneplésében. Segítségünkre lesz ebben
iskolánk volt igazgatónője Horváthné Szentléleki Katalin is.
Nagyszabású gálaműsort tervezünk a programok
megvalósulásának bemutatásával, meglepetésekkel. Zárásként időkapszulát fogunk elhelyezni a műhelytelepi
oktatás megindulásának 100. évfordulója alkalmából.
Ötletekben bővelkedünk, reméljük, a vírushelyzet lehetővé teszi tervink megvalósulását.
Az iskola honlapján www.bardosiskola.hu, valamint a
facebook csoportunkban (Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola) részletesen olvashatnak, tájékozódhatnak
az eseményekről, eredményeinkről. Az elkészült videókat az iskola youtube csatornáján is megtekinthetik.
Mihály Gyuláné
intézményvezető

Gazdatiszt, agrárszakember, lokálpatrióta, régész

Bálintffy Pál dunakeszi földbirtokos

Az új Községháza 1901-ben

B

álintffy Pál 1835-ben született, a mai Pest megyei Kemencén. Szülei tanítónak szánták, de felcserélte ezt a
pályát a gazdatisztivel, mert vonzotta a föld, a gazdálkodás. 1873-ban gazdatiszt lett Holitscher Fülöp alagi birtokon; és ettől kezdve haláláig Dunakeszin (Alagon) élt.
Írással, szóval és tettel szolgálta a magyar agrárpolitikát.
Tanulmányai, tapasztalatai és a külföldi utazásai során látott
jó gyakorlatok alapján számos javaslatot tett a magyar agrárium modernizálására. Az eredetileg gróf Széchenyi István
által létrehozott Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatósági tagja, a Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületének (MGEOE) II. alelnöke volt. Számos szervezetbe (pl. „Hangya” Szövetkezet) delegálták. A szaklapokban megjelent írásai mellett, az egyszerű nép okítására előadásokat tartott a Budapest környéki kultúrházakban, majd
1898-ban megjelent párbeszédes formában írt „népies könyvecskéje” Haladva boldogulunk címmel.
Bálintffy Pál tevékeny részese volt Dunakeszi és Alag
fejlesztésének is: a segítségével vásárolta meg a Magyar
Lovaregylet Alag-pusztát, és neki köszönhető, hogy a sivár, homokos területből tíz év alatt működő nagybirtok vált.
Holitscher szolgálatából gróf Károlyi István, majd Károlyi
Sándor gazdatisztjévé vált, és mindvégig az alagi gazdaság
fellendítésén munkálkodott.
A Magyar Lovaregylettel egy nagyobb területre bérleti
szerződést kötött, amelyet villák építésére és szőlő telepítésére parcelláztatott, maga 6 holdnyi területet birtokolt. Ezen
szőlőt nevelt, szarvasmarhát tartott, illetve téli tartózkodásra is alkalmas udvarházat hozott létre, gazdasági épületeket
alakított ki.
A két település közösségi életében is tevékenyen részt vállalt. Jó barátságban állt Dunakeszi kedvelt plébánosával, Révész Istvánnal, és 1892-ben adományt tett a Szent Mihálytemplom új orgonája javára. 1896-ban a millenniumi ünnepségen ő mondta a szentmise utáni ünnepi beszédet a templom előtt. Szintén Révész – és a település – ügyét támogatta,
amikor 1897-ben javaslatot tett, hogy „Építsen a község kato-

A London szálloda 1892-ben
likus iskolát és kívánjon az épület és a telek a községre, mint
jogi testületre telekkönyveztetni”. Révész István Bálintffy javaslatát megszavaztatta, így épült meg a Római Katolikus
Elemi Népiskola (ma: Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola).
Községi képviselőként Bálintffy Pál jelen volt azon a testületi ülésen, amelyen 1897-ben az új községháza (ma: Városháza) megépítéséről döntöttek. Lelkesen támogatta az előremutató javaslatot.
Bálintffy Pál kiemelt szerepet játszott a mai római kori kikötőerőd feltárási munkálataiban. Meghívására 1877. május 12-én a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Rómer Flóris és fiatal kollégái érkeztek Dunakeszire, Kluk Mátyás révészhez. Mivel az erőd az ő területén állt, szükség volt az engedélyére az ásatáshoz. Bálintffy még munkásokkal is ellátta
Rómeréket.
A lelkes gazdatiszt elmondta, hogy a Szentendrei-szigetnek
a Csörsz-árok végződésével átellenes részen egy római őrtornyot fedezett fel. Rómer és tanítványai megvizsgálták a mondott helyet, és a régész a feltárt építményt „Bálintffy tornyának” nevezte el. Bálintffy az ásatásai során fellelt tárgyakat
a Magyar Nemzeti Múzeumnak, illetve a Gödöllői Múzeum
Egyletnek adományozta.
A halál hirtelen ragadta el: budapesti ügyeit intézendő a
London szállodában tartózkodott, ahol agyvérzést kapott.
Temetése Dunakeszin volt, 1900. március 27-én, amelyen
Dunakeszi és Alag, de még Fót gazdái is képviseltették magukat, ahogyan az országos és budapesti agrárszervezetek képviselői is. A gyászbeszédet az MGEOE I. alelnöke, Máday Izidor miniszteri tanácsos mondta.
Bálintffy Pál végül abban a földben nyugodott, amelyért
annyit tett és olyannyira szeretett.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„KIVÁLÓ SZAKTUDÁSA ÉS GYAKORLATI ÉRZÉKE, A KÖZÜGYEKÉRT VALÓ BUZGALMA ÉS A PURITÁNSÁGIG MENŐ
EGYSZERŰSÉGE JUTTATTÁK ŐT TÁRSADALMI ÉS KÖZTÉREN KÖZBECSÜLÉSHEZ ÉS KÖZSZERETETHEZ.” – ÍRTA
KÉZDISZENTLÉLEKI BÁLINTFFY PÁLRÓL A HAZÁNK C. NAPILAP 1900. MÁRCIUS 24-ÉN BEKÖVETKEZETT HALÁLAKOR.
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A népdalénekes
Arany Éva VÁROSUNK KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉLETÉNEK GAZDAGÍTÁSA A HIVATÁSOS MŰVÉSZEK, ZENEKAROK, SZÍNI
népdalénekes ELŐADÁSOK MELLETT AZOKNAK A FIATAL TEHETSÉGEKNEK – ZENÉSZEK, ÉNEKESEK, TÁNCCSOPORTOK – NEVÉHEZ IS KÖTHETŐ, AKIK A KÜLÖNBÖZŐ RENDEZVÉNYEKEN A KÖZÖNSÉG ELŐTT NYÚJTANAK ÉRTÉKES, EMLÉKEZETES PRODUKCIÓT.

E

zúttal Arany Éva Radnóti-díjas népdalénekest mutatjuk be, aki több alkalommal különleges énekhangjával rendkívül hitelesen szólaltatott meg autentikus népdalokat, köztük a csángó nép dalait.
– Még nem voltam három éves, amikor a családdal
Dunakeszire költöztünk , és azóta itt élünk. Az első osztályt a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában kezdtem. Az iskola néptánc csoportjába második osztályos
koromban kapcsolódtam be és a zene iránti vonzalmam
is akkor kezdett kialakulni bennem. A nővérem is táncolt és anyukám kedvéért kezdtem el én is a néptáncot.
Idővel annyira megszerettem, hogy igazából csak most,
az érettségi után hagytam abba, mert felvettek a Szegedi
Tudományegyetem ének-angol szakára.
Visszatérve, negyedik osztályosként felvételiztem a
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumba, ahová fel is
vettek és így átmentem a radnótis Rokka Néptánc együttesbe. Amikor kilencedikes voltam, visszamentem a Kőrösibe is táncolni, és ettől kezdve két együttesben voltam.
A tánccal párhuzamosan kezdtem népdalokkal foglalkozni. Annyira megtetszett ez a kultúra, hogy interneten
elkezdtem keresgélni az autentikus népdalokat és ezeket
meg is tanultam. Ha hosszabb táncos műsort adtunk,
nekem volt szóló feladatom, népdalokat énekeltem. Jártam a Navratil Andrea népdalénekes által vezetett „Dúdoló” nevű rendezvénysorozatra, ahol vidékről meghívott idősebb asszonyoktól is sok népdalt lehetett megtanulni.
Két éve Gyúró Tamás, a gimnáziumi táncegyüttes ve22 Dunakeszi Polgár

zetője javaslatára engem és Balogh Reginát, aki szintén
énekelt, megkeresett Bartinai Péter, aki aztán városi és
plébániai rendezvényekre ajánlott minket fellépni. Nagypénteken szerepeltünk együtt a Szent Mihály Templomban. Énekeltünk a kárpátaljai magyarok megsegítéséért szervezett jótékonysági kulturális rendezvényen a
Szent Imre Templomban, valamint a Rákóczi Szövetség
jótékonysági estjén. Felléptem a Nemzeti Összetartozás
Napján a dunakeszi Országzászlónál rendezett ünnepségen, valamint a Dunakeszi Civilek Baráti Körének trianoni rendezvényén és énekeltem az augusztus 20-i ünnepi szentmisén a Szent Mihály templomban.
Édesapám Arany János villamosmérnök, édesanyám
Aranyné Vékes Klára német szakos tanár a Radnóti gimnáziumban. A nővérem Arany Dóra a Budapesti Műszaki
Egyetem biomérnök szakán tanul, az öcsém, Arany János
Gergely tizenegyedikes a Radnóti gimnáziumban.
Amikor a Radnóti Diákszínpaddal előadtuk a Hairt,
amiben kaptam egy szerepet, előtte fél évig jártam énektanárhoz, akinél fejleszthettem a technikai tudásomat.
Az egyetemen énektanárnak készülök és itt már meg kell
tanulnom mindent, ami az énekléssel összefügg. A régiek is nagyon szépen tudtak énekelni és ez a stílus hozzám
közel áll. Az egyetemi felvételin egy népdalt kellett elénekelnem és ez elég volt. És persze, ha Szegeden lesz lehetőség, szeretném a néptáncot is folytatni.
Elmondta: Arany Éva
Lejegyezte: Katona M. István
A szerző felvétele

Légy részese Dunakeszi Megkezdte működését
az SNI óvoda Dunakeszin
történelmének!
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER
TÍZ ÉVE FELEL VÁROSUNK FEJLŐDÉSÉÉRT, VALAMINT A DUNAKESZI PROGRAMIRODA IS
IDÉN TÍZ ÉVE BIZTOSÍTJA A LAKOSOK SZÁMÁRA A SZÓRAKOZÁST. HISZÜNK A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSBEN ÉS FOLYAMATOSAN
AZON DOLGOZUNK, HOGY DUNAKESZI TOVÁBBRA IS OLYAN
VÁROS MARADJON, AHOL JÓ
ÉLNI! A KEREK ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL ÉV VÉGÉN EGY EMLÉKALBUMMAL KÉSZÜLÜNK,
AMELYNEK KÉSZÍTÉSÉBE A LAKOSSÁGOT IS BEVONJUK – ÍRJA
A DUNAKESZI.HU.

T

ősgyökeres dunakeszi
lakos vagy? Netán most
költöztél a városba? Itt
nőttél fel? Itt laknak a szüleid?
Bármi kössön is szeretett városunkhoz, mindannyiunk fejében él egy pozitív emlék Dunakesziről.
A Tiéd miről szól? Oszd meg

SZEPTEMBER 1-JÉN MEGNYITOTTA KAPUIT A JÁNOS UTCAI
TAGÓVODA ÉPÜLETE A SZEGREGÁLTAN NEVELHETŐ AUTIZMUS
SPEKTRUMZAVARRAL VAGY PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARRAL
KÜZDŐ GYERMEKEK SZÁMÁRA.

velünk, alkossuk meg közösen
városunk 10 éves emlékalbumát!
Számít a véleményetek!
Küldd el nekünk pár mondatban legkedvesebb emlékedet
Dunakesziről
a
10 0 e m le k @ du n a k e s z i . hu
e-mail címre.
• Te miért szeretsz itt élni?
• Melyik volt az eddigi kedvenc vagy leghasznosabb fejlesztés számodra és miért?
• Meséld el élményedet egy
városi rendezvényünkről!
Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk az e-maileket
Dunakesziről a 10 év, 100 emlék albumba.

SzalonSkicc Fodrászat

A

város célja, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb nevelési intézménybe járhasson. Eddig a
sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermekeknek
Dunakeszin
nem volt biztosított a speciális
csoport, így távolabbi településekre kellett járniuk.
A Dunakeszi Tankerületi
Központ és az Önkormányzat
célja az volt, hogy az SNI gyermekeknek helyben biztosíthassuk a megfelelő fejlődéshez
szükséges feltételeket. A projekt megvalósulásához vezető út ugyan nem volt zökkenőmentes, de amint megkaptuk
az engedélyt, minden erőnkkel
azon dolgoztunk, hogy szeptemberben elindulhasson az új
SNI óvodai csoport, amelyet
meg is valósítottunk – írja a város hivatalos honlapja.
Jelenleg egy csoport működik, a jövőben pedig még egy
további csoport kialakítását
tervezzik.

Az óvoda jelenleg a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény telephelyeként működik.
Az intézmény vezetője Csáthy
Tamás, az óvoda szakmai irányítását Máthéné Erdei Emőke
gyógypedagógus látja el.
Dunakeszin korábban még
soha nem működött ilyen jellegű intézmény. Az elmúlt évek
tapasztalatai egyre inkább azt
a nézőpontot erősítették a városvezetésben és szakemberekben, hogy elengedhetetlen egy
ilyen óvoda létrehozása városunkban – adta hírül a dunakeszi.hu.
Az Önkormányzat és a Dunakeszi Tankerületi Központ
együttműködésével megszületett ez az intézmény, ahol jelenleg 9 kisgyermek kaphat sajátos nevelési igényeihez igazodó óvodai nevelést, fejlesztést
képességeinek minél jobb kibontakoztatásához.

Épül az EuroVelo6
kerékpárút

Várunk a Dunakeszi Tesco üzletsorán!
Címünk: Dunakeszi, Fő út 190.
Akár bejelentkezés nélkül is jöhetsz hozzánk!

Schwarzkopf Professional termékek, profi fodrászok
Ha mégis bejelentkeznél: +36/20 371 4458
www.szalonskiccfodraszat.hu
Imádjuk a megújulást!

Jövőre adják át
a nemzetközi
kerékpárút Budapest
és Dunakeszi között
épülő szakaszát
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Csoma Attila: legfőbb feladatunk
a közösségteremtés
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI EREDMÉNYES VÉDEKEZÉS
ÉRDEKÉBEN A KORMÁNY SZÁMOS OLYAN HATÁROZATOT HOZOTT, MELYEK BEHATÁROLTÁK
- TÖBBEK KÖZÖTT - KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉT, A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉT. MILYEN HATÁSSAL
VANNAK A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDENNAPI
ÉLETÉRE? – KÉRDEZTÜK CSOMA
ATTILÁTÓL, A JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁTÓL.
- Intézményünk legfőbb feladata a
közösségteremtés és közösségfejlesztés ezért a járványügyi korlátozások
értelemszerűen komoly hatással vannak a munkánkra. Úgy kell végezzük
a tevékenységünket, rendezvényeket szerveznünk és lebonyolítanunk,
hogy a járványügyi szabályokat betartsuk és betartassuk a közönséggel.
Mi magunk is minden reggel hőmérőzéssel kezdjük a napot, a kollégák
csak egészségesen jelentkezhetnek
munkára. A közönségtérben kötelező a maszkviselés, értelemszerűen a rendezvényeken is. A rendezvények többsége esetén, a színháztermi
nagyrendezvények esetében minden
alkalommal az előtérben homlokhőmérést végzünk a látogatóknál. Sajnos egyértelműen érezzük az érdeklődés csökkenését, nehezen fogynak
a jegyek a meghirdetett programokra. A színházi, előadóművészi szakmában is nagy a bizonytalanság, sokan kivárnak és nem vágnak bele új
műsor elkészítésébe.
- Hogyan sikerült alkalmazkodniuk a rendkívüli helyzethez? Milyen újszerű megoldásokkal igyekeznek kapcsolatban maradni a
kulturális programok iránt érdeklődő nagyközönséggel?
- A sajátos helyzetben igyekszünk növelni az on-line jelenlétünket, ezért weboldalunk és FB-olda24 Dunakeszi Polgár

lunk tartalmait folyamatosan frissítjük. Kampányszerű eszközökkel
azon vagyunk, hogy a FB követőink számát növeljük. A közeljövőben egy on-line kérdőívvel jelentkezünk, amelyben közönségünk kultúrafogyasztási szokásaira, igényeire
fogunk rákérdezni. Ezen kívül olyan
programokkal töltjük fel a naptárunk üresen maradt részét, amelyre
eddig nem volt lehetőség: videoklipek és filmek forgatásának, valamint
sporteseményeknek is helyet adtunk
már az elmúlt időszakban.
- Mit érzékelnek, mit tapasztalnak: a művészeti csoportok, a civil
közösségek, nyugdíjas klub tagjai
hogyan dolgozzák fel a mindannyiunk számára új és rendkívüli helyzetet?
- Talán a legfontosabb feladatunk
most a nálunk működő klubok, öntevékeny csoportok, közösségek életben tartása. Ebben a pillanatban tizennégy csoportunk működik, próbál és tart rendszeres foglalkozást.
Többen azonban már felfüggesztették a tevékenységüket, vagy el sem
indultak a nyár végén. A legnagyobb,
több mint 350 tagot számláló közösségünk a Nyugdíjas Kiránduló Klub
is felfüggesztette a klubdélutánokat,
próbákat és programokat. Sokaknak
az egyetlen társaságuk a klub, ahová járnak, amelynek elvesztése elma-

gányosodáshoz és egyedülléthez vezethet. Folyamatos a kapcsolattartás,
bízunk benne, hogy a tevékenységüket szüneteltető csoportok egyben
tudnak maradni.
- Milyen tanulságokat, tapasztalatukat hozott a művelődési központ munkatársai számára a koronavírus-járvány elleni védekezés
időszaka? Mennyiben változtatta
meg munkájukat, gondolkodásukat?
- Munkánk a személyes részvételen, találkozásokon alapul. Az ember, mint társas lény folyamatosan
igényli ezeket a kapcsolatokat, találkozásokat. A hozzánk beérkezett visszajelzések megerősítik ezt. A
törzsközönség folyamatosan érdeklődik, tájékozódik, keresi a megszokott programokat, de jelzik azt is felénk, hogy jelenleg félnek közösségbe
jönni. Az aggodalmainkon nekünk
is minden nap felül kell kerekednünk, hogy megőrizzük a derűlátásunkat. Jelen pillanatban még nem
lehet megjósolni, hogy mennyiben
változtatja meg a járvány hosszú távon a közösségi együttélési szokásainkat. Nagyon bízunk benne, hogy a
közel százéves intézményünkkel komolyabb sérülés és értékvesztés nélkül átvészelhetjük ezt az időszakot.
Vetési Imre

VOKE József Attila Művelődési Központ
Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényeken kötelező a maszk viselése!

Október 6. kedd 19:00 óra
„Élj szívből”
Dr. Csernus Imre előadása
Jegyár: 3200,- Ft
Jegyek kaphatók: Dunakeszi Művelődési
Központban, valamint
ONLINE: hydelight.jegy.hu oldalon
Október 9. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet I. előadása
„Fiesta spanyol módra” címmel
Karmester: Farkas Pál
Jegyár: 2500,- Ft
Október 13. kedd 19:00 óra
Földes László HOBO: HÉ, MAGYAR JOE!
Dunakeszi Teátrum szervezése
Jegyár: 3900,- Ft
Játékidő: 1 óra 30 perc , szünet nélkül
Október 22. csütörtök 19:00 óra
EUROPERETT Gálakoncert
Fedák Sári Színház előadása
Sztárvendég: Peller Károly színművész
Jegyár: 2500,- és 2800,Jegyvásárlás: elővételben, valamint
ONLINE: www.jegymester.hu

Október 27. kedd 19:00 óra
„Békével jöttünk”
Dumaszínház szervezése
Lakatos László és Musinbe D. Dennis
közös estje
Jegyár: 3600,- Ft (dumaszinhaz.jegy.hu)
November 7. szombat
9:00-13:00 óráig
BABABÖRZE
Jelentkezés:
cegledi. jamk@gmail.com
November 14. szombat
9:00-13:00 óráig
Felnőtt ruhák-és kiegészítők börzéje
Jelentkezés:
cegledi.jamk@gmail.com
November 20. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet II. előadása
„Zongoravirtuóz” címmel
Karmester: Farkas Pál
Jegyár: 2500,- Ft
VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

Felnőtt ruhák-és kiegészítők börzéje
2020. november 14. szombat 9-13 óráig

Asztalbérlés: 1.900.-Ft/db
Jelentkezés: 30/618-6833
cegledi.jamk@gmail.com
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. www.vokejamk.hu
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Dunakeszi régi fényképeken – FELHÍVÁS

Búcsú Pusztai Ferenctől
PÉNTEKEN MÉG MUNKÁRÓL BESZÉLGETTÜNK, MAJD JÓ HÉTVÉGÉT KÍVÁNVA VÁLTAM EL PUSZTAI FERENCTŐL, FERITŐL,
AKIVEL MÁR ÉVTIZEDEK ÓTA ISMERTÜK EGYMÁST. HÉTFŐN
MÁR AZ A SOKKOLÓ HÍR VÁRT A MUNKAHELYEN, HOGY TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL ELKÖLTÖZÖTT A FÖLDI VILÁGBÓL.

A VOKE József Attila Művelődési
Központ szeretné összegyűjteni
településünk történetének vizuális emlékeit, ezért keressük
Dunakeszi részleteit, régi épületeit, régmúltját, az itt élők életét,
szokásait, viseletét ábrázoló régi
fényképeket.
Kérjük mindazokat, akik a fenti
témában anyaggal rendelkeznek,
hozzák azt be intézményünkbe,
hogy másolatot készíthessünk
róla. A régi fényképekből szándékunk és reményeink szerint egy
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válogatást könyv formátumban
megjelentetünk. A könyvben szereplő fényképek tulajdonosai tiszteletpéldányt kapnak az elkészült
kötetből.
Elérhetőségeink:
Cím: 2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.
Telefon: 20/564-17-56
email: info.vokejamk@gmail.com
Segítségüket előre is köszönjük!
Csoma Attila
VOKE JAMK igazgató

2020. szeptember 26-án - az
orvosok kitartó erőfeszítésének ellenére - a hirtelen jött
rosszullétet nem élte túl, életének 67. évében elhunyt.
A sokak által ismert és kedvelt Feri 1977 óta dolgozott
gépjármű vezetőként a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. alkalmazottjaként.
Élete volt a munka. Rá mindig lehetett számítani. Kora
reggeltől késő délutánig lelkiismeretesen végezte munkáját. Minden kérésre azonnal jött, mind a munkatársak,
mind a Város számíthatott
rá. Kollégaként és jó ismerőseként is nehéz felfogni, hogy
Feri nincs többé, vidám, tettre
kész alakja már nem köszönt

minket reggelente. Hiányozni fogsz nekünk, Feri! Isten
nyugosztaljon!
Nyugodj békében!
Szabó József

VSD birkózók sikerei
DUNAKESZIN 1926-BAN INDULT BE A BIRKÓZÓ ÉLET. A HAGYOMÁNY NAPJAINKBAN IS FOLYTATÓDIK
GYÁRFÁS GÁBOR ÉS GALBÁCS MIHÁLY BIRKÓZÓ EDZŐK VEZETÉSÉVEL A MAGYARSÁG SPORTTELEPÉN.
- Birkózóink az elmúlt hetekben szép
sikereket értek el - mondja Gyárfás Gábor. - Szeptember 5-én, Gyálon kadet korosztályban, kötött- és
szabadfogású magyar bajnokságot
rendeztek. A VSD színeiben Szalai
Richárd élete első szabadfogású birkózó versenyén, a 92 kg-os súlycsoportban bronzérmes lett.
Szeptember 19-én, Csepelen a
Kozma István Birkózó Akadémia

újonnan épülő csarnokában rendezték meg a felnőtt Magyar Bajnokságot, kötött- és szabadfogásban. Női
szabadfogásban az 57 kg-sok között
Karancsi Viktória élete első versenyén, öt hónapi edzés után, a felnőtt
magyar bajnokságban második lett.
Viktória további célja, hogy októberben megrendezésre kerülő U 23 évesek között, indul a Magyar Bajnokságon. Cél a dobogó. Lukács Péter
szabadfogásban a 70-kg-sok között,
ahol legsűrűbb volt a mezőny, 12 versenyző közül az 5. lett.
Fiataljaink sikereiről szóló cikk
láttán reméljük, hogy a VSD-be még
többen lejönnek birkózni. Lehetőség
az óvodás kortól, a felnőtt korig fiúk
és lányok részére adott egyaránt.
Hétfő-szerda-péntek 16.30-19 óráig tartjuk az edzéseket, engem +3630-4618-344-es telefonszámon lehet
elérni, és szívesen adok tájékoztatást
– hangzottak Gyárfás Gábor szavai.
Solymosi László

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.
Rakodó segédmunkás
Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak
ellátásában
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő
lakhely (Fót, Göd)
Jelentkezés Glasza Gábor városüzemeltetési
vezetőnél (Tel.: +36-30-628-3206) vagy
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
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TÉGED KERESÜNK!
Fodrász vagy?

Lucz Anna
Világkupa győztes
LUCZ CSALÁDBAN MIND A HÁROM LEÁNY ELJEGYEZTE MAGÁT A
KAJAKOZÁSSAL. ANNA ELSŐ SIKERE A K - 4500 OLIMPIAI TÁVON
A CSAPATTAL ARANYÉRMES LETT, BIBEN KARINA, CSÍKOS ZSÓKA, KOVÁCS SÁRA TÁRSAKKAL EGYÜTT. 2018-AS ÉVBEN K-200
MÉTEREN, A VILÁGKUPÁN, FELNŐTTEK KÖZÖTT A BRONZÉRMET
SZEREZTE MEG.

A

nna az elmúlt években
a korosztályos világbajnokságon elért győzelmei után 2019-ben világbajnoki bronzérmet szerzett Kiss
Blankával, K 2-200 méteren.
Az idén augusztus 26-án a
Magyar Bajnokságban a 21
éves Anna K- 200 méteres
olimpiai számban, a rajt után
végig vezetve biztosan nyerte

meg élete első felnőtt bajnokságát. Idén szeptember 2527-én rendezték meg Szegeden az év egyetlen felnőtt kajak-kenu világversenyét, ahol
a Dunakeszin élő Lucz Anna
2 arany és egy ezüstérmével
a legeredményesebb női versenyző lett. További sikereket
kívánunk!
(Solymosi)

A Dunakeszi SzalonSkicc Fodrászatba pont téged
keresünk, ha ezek fontosak számodra:
• Alkalmazotti munkaviszony • Magas kereseti lehetőség
• Fix alapbér • Forgalom után járó jutalék • Borravaló 100%-a
Jelentkezz egy beszélgetésre,
mert tudjuk, hogy több van benned.
+36/20 518 3668
www.szalonskiccfodraszat.hu
www.facebook.com/dunakeszifodraszat
Imádjuk a megújulást!

Egy fiatalember, aki olimpiai bajnok szeretne lenni
A DUNAKESZI KAJAK CLUB HAZÁNK EGYIK LEGEREDMÉNYESEBB UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ EGYESÜLETE, MELYNEK ÉKES BIZONYÍTÉKA, HOGY RASZTOTZKY JÁNOS KLUB ELNÖK, VEZETŐEDZŐ ÉS KIVÁLÓ SZAKMAI CSAPATA „KEZEI” KÖZÜL OLYAN
KIVÁLÓSÁGOK KERÜLTEK KI, MINT A LUCZ-LÁNYOK, A KÉTSZERES EURÓPA-BAJNOK DÓRA, A VILÁGKUPA GYŐZTES ANNA,
A VILÁGBAJNOK HAGYMÁSI RÉKA. DE FOLYTATHATJUK A SIKEREK SORÁT A LEGÚJABB DIADALLAL, MONOKI MILÁN ORSZÁGOS BAJNOKI GYŐZELMÉVEL, MAJD ALIG NÉHÁNY NAPJA A SZEGEDEN RENDEZETT OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK NAGY
NEMZETKÖZI SEREGSZEMLÉJÉN PÁROSBAN ELÉRT EZÜSTÉRMÉVEL. ÉVRŐL ÉVRE ÚJABB ÉS ÚJABB TEHETSÉGEK BONTOGATJÁK SZÁRNYAIKAT, HISZEN TAVALY PÉLDÁUL ERDÉSZ MIHÁLY NYERT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT A 10 KILOMÉTERES
MARATONON, AMIT MÉG EGY FELNŐTTNEK IS EMBERPRÓBÁLÓ VÉGIG EVEZNI, NEMHOGY EGY FIATAL SRÁCNAK. A NAGY
CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT ALÁZATTAL EDZŐ 14 ÉVES FIATALEMBERREL BESZÉLGETTEM, AKI IDÉN IS SZÉP EREDMÉNYEKKEL BÜSZKÉLKEDHET, BÁR A KISEBB-NAGYOBB SÉRÜLÉSEK NEHEZÍTETTÉK A FOLYAMATOS FELKÉSZÜLÉSÉT.

- Még kimondani is sok, hogy 10 kilométer.
Hogyan tudsz felkészülni, és főleg hogyan bírod végig lapátolni ezt az elképesztően hosszú
távot? – tettem fel a kérdést a Dunakeszin rendezett országos vízitúra verseny után.
- Egész évben készülünk az országos versenyekre, sokat edzünk, megvan a ritmusa és a
taktikája egy ilyen hosszú távnak. Rengeteg
gyakorlás, és elszántság kell hozzá, csak így érhetsz el sikert.
- Mi vonz téged a kajakozásban?
- Ez egy elég összetett sportág, mert nyáron kajakozunk, télen pedig futunk, úszunk és
kondizunk. Én szeretek egyszerre sok mindent
csinálni, a kajakozásban a technikás evezés fogott meg.
- Szereted a kihívásokat, küzdő típus vagy?
- Igen, nagyon szeretem a kihívásokat.
- Edződ, Rasztotzky János szerint nagyon
tehetséges vagy, szép jövő előtt állsz. Úgy hallom, hihetetlen akaraterővel, elszántsággal
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készülsz a versenyekre. Mi ösztönöz, milyen
céljaid vannak?
- Bár még „csak” a kölyök (U14) korosztályban versenyzek, de az igaz, hogy hosszú
távú céljaim vannak. Jövőre már nemzetközi versenyen is kipróbálhatom, hogy mire vagyok képes.
- A dunakeszi klubban is számos kiválóság
nevelkedett, a magyar olimpiai és világbajnokról nem is beszélve, gondolom, van köztük
egy-két példaképed?
- Lehet, hogy meglepő, de nincsenek példaképeim, mert akkor az a célomat eléggé áthúzná. Az a célom, hogy a legnagyobb kajakos legyek Magyarországon.
- Egykoron majd te szeretnél a fiatalok példaképe lenni?
- Igen.
- Hogyan tudod ezt elérni?
- Hát hétről hétre keményen kell edzeni és a
versenyeket meg kell nyerni. Az összeset.

- Te szeretnél a legjobb lenni, céljaid között
szerepel az olimpia megnyerése?
- Igen.
- És ezt ki mered mondani?
- Persze.
- Tiszteletre méltó ez az elszántság és őszinteség. Miből táplálkozik benned ez a mérhetetlen akarat?
- Én ezt kb. két éve elhatároztam és azóta
ezért mindennap mindent megteszek, hogy valóra váltsam.
- Mit mondanak az osztálytársaid arról,
hogy te nap, mint nap keményen edzel, kevesebbet vagy velük?
- Szerintem elismerik, mást nemigen hallok.
- Büszkék rád?
- A szüleim és a barátaim büszkék rám. Szorgalmammal és teljesítményemmel mindennap nekik és edzőimnek szeretnék bizonyítani.
És önmagamnak!
Vetési Imre

Települések közti barátságos
tenisztorna Dunakeszin
PÁROS TENISZTORNÁT SZERVEZETT TELEPÜLÉSEK RÉSZÉRE DUNAKESZI
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ ELMÚLT HÉTVÉGÉN, HOGY ERŐSÍTSE A VÁROSOK, TÉRSÉGEK KÖZTI KAPCSOLATOKAT. A MAGYARSÁG SPORTTELEPEN MEGRENDEZETT DUNAKESZI „GRIFFSOFT” PÁROS TENISZTORNÁRA
MÁTÉSZALKÁTÓL SOPRONIG ÉRKEZTEK CSAPATOK A MAGYARSÁG SPORTTELEPRE.

H

agyományteremtő
céllal
hirdetett települések közti
teniszbajnokságot Dunakeszi Város Önkormányzata, hogy erősítse a városok, térségek közti kapcsolatot. A Dunakeszi „GriffSoft”
páros tenisztornára meghívást kaptak a megyei jogú városok, Magyarország nagyvárosai, Budapest ös�szes kerülete, valamint a környékbeli települések. Az összesen több
mint száz meghívottból szeptember
26-án, a Magyarság Sporttelepen tizenhat csapat 32 játékosa állt pályára, ütőt ragadott többek között Debrecen, Sopron, Mátészalka, Győr, de
még Visegrád delegációja is.
Dunakeszi a sportok városa, a
sportban nem számít, ki milyen
nézetek vall. Ez egy baráti mérkőzés, így a megkereséskor sem vették figyelembe a szervezők a meghívott városvezetők politikai hovatartozását.
A tornát Tuzson Bence, a térség
országgyűlési képviselője nyitotta
meg, a fővédnök szerepét Sávolt Attila egykori tenisz topjátékos vállalta
magára. Dunakesziről Dióssi Csaba
polgármester és Bogyó Tamás, a Dunakeszi Nexon Tenisz Klub elnöke
várta a kihívóit a négykezes játékban. A részvétel nem csak a városvezetőknek szólt, ha nem találtak maguk között teniszben jártas kollé-

gát, szabadon választhattak, ki képviseli az adott települést. Így jöhetett
el a 12 éves Takács Bercel Sándor,
aki a torna legfiatalabb résztvevőjeként édesapjával, a versenyt támogató Volvex kft. ügyvezető igazgatójával állt pályára.
Mint Dióssi Csaba nyitóbeszédében elmondta, a több mint
negyvenezres lakosságszámú Dunakeszi számára különösen fontos
a sport, azon belül a tenisz. A testmozgás iránti országosan megnövekedett érdeklődésből a város büszkén veszi ki a részét, amit a 2016 tavaszán, sok kis egyesületből alapított
Városi SE Dunakeszi léte is bizonyít.
További sportfejlesztésekre is kitért,
megemlítette a résztvevőknek a városban jelenleg épülő két új sportcsarnokot, amelyek várhatóan fél
éven belül fel is avatnak.
Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy
mindenkinek példát kell mutatnia
a felnövekvő nemzedékek számára, még akkor is, ha országosan javulnak a népesség fittségét mutató
számadatok. A politikus szerint Dunakeszi a sportok városa és ezúttal a
polgármestereken a sor, hogy ezt a
gyakorlatban is bebizonyítsák.
A résztvevők egytől egyig üdvözítették a kezdeményezést, a soproni
küldöttség egyik tagja tovább is gondolta a lehetőségeket, vándor tenisz-

verseny-sorozat ötletét tárta a szervezők elé. Már a nap kezdetekor biztossá vált, jövőre újra megrendezik a
tornát, ám várhatóan még színesebb,
gazdagabb, élménydúsabb programmal készülnek.
A cél megvalósult, jó hangulatú,
baráti napot zárhattak a résztvevők.
Eöry Dénes, Visegrád polgármestere
például tenisztudás híján is elkísérte csapatát, hogy a helyszínről nyújthasson nekik támogatást. Egy másik
település, Csomád párosa pedig játék
közben edzést tartott ellenfelének,
hogy segítse a közös.
A járványhelyzetre való tekintettel
a szervezők minden szükséges óvintézkedést megtettek, belépéskor ellenőrizték a testhőmérsékletet, több
helyre is kihelyeztek kézfertőtlenítőt, a maszk viselése kötelező volt és
mindenki figyelt az előírt távolság
megtartására.
Döntő: GriffSoft (Ferenczy Imre,
Kisantal Dominik) − Túrkeve II.
(id. Czeglédi László, ifj. Czeglédi
László) 4:0, 4:1; - Elődöntők: Túrkeve II. − Volvex (Takács Sándor, Takács Bercel Sándor) 4:2, 4:2; GriffSoft
− Akasztó (Szentandrási Zsolt, TúriNagy Dominik) 4:2, 4:2. - Vigaszág döntő: Mátészalka (Szabó István,
Füle Mátyás) − Visegrád II. (Szabó
Zoltán, Lelkes László) 4:2, 4:0.
Szeredi Helga

A szervezők
és a győztesek:
Bogyó Tamás (b1),
Dióssi Csaba
polgármester,
Kisantal Dominik,
Ferenczy Imre
és Sipos Dávid
alpolgármester
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Monoki Milán az OB megnyerése után
az ORV-ről ezüstéremmel tért haza
HUSZONHÁROM ORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG
SZEGEDEN RENDEZTÉK MEG AZ ÉV LEGNAGYOBB UTÁNPÓTLÁS NEMZETKÖZI KAJAK-KENU VIADALÁT, AZ OLIMPIA REMÉNYSÉGEK VERSENYÉT.
MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR KÜLDÖTTSÉGE VÉGZETT AZ ÉLEN 42 ARANY-, 41 EZÜST-, ÉS 23 BRONZÉRMET BEGYŰJTVE.

Édes a győzelem íze:
VSD-Sopron 8-6
A DUNAKESZI VSD MEGFIATALÍTOTT NB I-ES ASZTALITENISZ
CSAPATA HAZAI KÖRNYEZETBEN BRAVÚROS GYŐZELMET ARATOTT A SOPRON ELLENI ÖSSZECSAPÁSON (8-6).

A

z
újonnan
induló évadban nehéz dolga lesz első csapatunknak, mivel igencsak átalakult
a jàtékoskeretünk. Kishegyi
Ákost, a fiatal reménységünket kölcsönadtuk Extraligába
a Honvéd Szondi SE-nek, hogy
szakmai továbbfejlődése biztosított legyen számára, Zakar
Kristóf és Dr. Fest Attila pedig távozott első csapatunkból,
így nagyon fiatal csapattal vágtunk neki az idei szezonnak –
tájékoztatta szerkesztőségünket Lindner Ádám.
A VSD asztalitenisz szakosztály vezetője elmondta: egyedül Oroszki Viktor maradt
meg az előző szezonból, mellette pedig három sajátnevelésű utánpótláskorú játékos alkotja a csapatot. Vándor András, Oroszki Péter és Volentics
Anna. Az ifjú hölgy a Szövetség engedélyével vehet részt a
bajnokságban.
- Célunk a bennmaradás,
amelynek a kiharcolása igen
nehézkes lesz, ám ha sikerül-
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ne, az óriási eredmény lenne
a megfiatalított csapattól. Eddig három forduló ment le, az
első mérkőzésen a Tata csapatától szenvedtünk sima vereséget idegenben, attól a Tatától,
amely bajnokesélyes az idei szezonban. A második mérkőzésen Celldömölk csapatàt fogadtuk hazai pályán és egy végletekig kiélezett meccsen sajnos
alulmaradtunk 6-8 arányban.
Most szombaton viszont sikerült megszerezni az első győzelmünket Sopron csapata ellen hazai pályán 8-6 arányban,
amely szintén egy izgalmas,
ki-ki mérkőzés volt. Volentics
Anna remekelt, aki minden
egyéni mérkőzésèt megnyerte,
Oroszki Viktor kettőt, Vándor
András és Oroszki Pèter egyegy győzelemmel, illetve az
Oroszki – Vándor páros győzelmével alakult ki a végeredmény, amely nagy öröm a csapat játékosai számára – jelentette ki Lindner Ádám.
(B. Szentmártoni)

A

rekord menny iség ű
magyar éremgyűjtésből kivette részét a K2
500 méteres távon a Dunakeszi Kajak Club fiatal versenyzője, Monoki Milán (j1) is, aki a
váci VVSI sportolójával, Morek
Ádámmal párosban ezüstérmet nyert a rangos nemzetközi seregszemlén – újságolta a
dunakeszi klub elnöke-edzője,
Rasztoztky János.
A dunakeszi klub versenyzője biztató előjelekkel utazott
Szegedre, hiszen az előtte egy
héttel rendezett serdülő, ifi Országos kajak-kenu bajnokságon
első helyezést ért el Monoki Milán, aki mellett a gyerek és kölyök korosztályban indulók is
jól szerepeltek az OB-n.
A közismert járvány-egész-

ségügyi helyzetben és a szokatlanul meleg, már-már kánikulai
hőmérséklet ellenére is remekül
teljesítettek a dunakeszi fiatalok, akik a két országos versenyről egy első, hat második, és
négy harmadik helyezéssel tértek haza. Már ezen az országos
viadalon is kitűnt Monoki Milán, aki K1 4000 m elért győzelmével kivívta a fentebb jelzett
szegedi ORV versenyre az indulás jogát, ahol Morek Ádámmal
K2 1000 m nagyszerűen helytállva ezüstérmet nyertek.
A gyerek, kölyök versenyen
„csak” második helyezést sikerült nyernünk. Így is a mezőnyből kiemelkedően szerepelt
Galbavy Zsuzsanna, és NagyRasztotzky Vince – mondta szerényen a tapasztalt edző.

Eredmények:

Országos Bajnok:
I. helyezés: K-1 4000 m U – 17 Monoki Milán
II. helyezés: NK-1 2000 m U – 13 Galbavy Zsuzsanna
II. helyezés: Mk-1 2000 m U - 12 Nagy-Rasztotzky Vince
II. helyezés: Párosban: K-2 500 m U – 17 Monoki Milán – Morek Ádám
II. helyezés: Váltóban: K-1 3 x 200 m U – 14 Erdész Mihály,
Kovács Dániel, Terjék Levente
II. helyezés: Váltóban: NK-1 3 x 200 m U – 13 Halász Zsófia,
Galbavy Zsuzsanna, Demeter Nóra
II. helyezés: Váltóban: Mk-1 4 x 200 m U – 12 Rubesch Barnabás,
Hrabovszky Máté, Nagy-Rasztotzky Vince, Tamás Botond
III. helyezés: Váltóban: K-1 3 x 200 m U – 17 Kokavec Richárd,
Kokavec Zoltán, Takács Levente
III. helyezés: Váltóban: K-1 3 x 200 m U – 15 Szántó Bence,
Tóth Máté, Palatin Bálint
III. helyezés: Párosban: K-2 1000 m U – 17
Monoki Milán – (Morek Ádám (VVSI )
III. helyezés: Párosban: NK-2 1000 m U – 17
Slekta Réka – Drávicki Dóra (ESMTK )

HULLER DÁNIEL
öt nagy sikere és célja
SZÜLEI TÁMOGATÁSÁVAL 2014-BEN KEZDETT EL ATLETIZÁLNI.
ÉDESANYJA SZŰCS GYÖNGYI VÁLOGATOTT TORNÁSZ VOLT, ÉDESAPJA TÖBB SPORTÁGBAN JELESKEDET, ÍGY NEM CSODA, HOGY JÓ
HÁTTÉRREL, ÉS JÓ FELKÉSZÜLÉSSEL SZÉP EREDMÉNYEKET TUDHAT MAGÁNAK. A 19 ÉVES HULLER DÁNIEL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
ÖT NAGY VERSENYEN ÉRT EL KITŰNŐ EREDMÉNYEKET.

- Hat éve kezdtem atletizálni, Maracskó Pál és Orosz Ákos
edzők vezetése alatt - meséli Dániel. - Az első siker 2017ben, Európa Ifjúsági Fesztiválon értem el Győrben, akkor a
400 méteres gáton ötödik lettem, így bekerültem az ifi vá-

logatottba. 2018. július 14-én
Győrben, az ifjúsági EB-n, a
400 méteres gátfutásban 50.63at értem el, ez még ma is országos csúcs. Október 16-án, Ifjúsági Olimpián szerepeltem Buenos Airesben, és ezüstérmet
szereztem a 400 méteres gát-

futásban. A 2019-ben Svédországban szerepeltem ifjúsági
EB-n. Itt is 400 méteres gátfutásban indultam a juniorok között. Az idősebb korosztályban
is helyt álltam, a döntőben én
voltam a legfiatalabb versenyző, 7-nek értem a célba. Az idei
esztendőben, februárban Országos felnőtt Magyar Bajnokságon, 400 méteres síkfutásban aranyérmet szeretem. Ott
voltam augusztus 29-30-án a
Szuper Liga döntőben - felnőtt
magyar bajnoksággal azonos és ott 400 méteres síkfutásban
arany, és 400 gáton ezüstérmet
szereztem. Az idei szabadtéri
felnőtt bajnokságot sérülés miatt ki kellett hagynom.

- További tervek?
- Szeptembertől a Testnevelési Egyetemre járok. A legközelebbi világverseny a fedett pályás Európa-bajnokság, amely
már felnőtt kategóriában kerül megrendezésre, és itt fiatalként megtapasztalhatom, hogy
milyen az igazi atlétika. Jövőre
U 23 évesek Európa-bajnokságát Norvégiában rendezik, ott
szeretnék csúcsformában lenni, a 400 méteres gátfutásban
dobogós helyet elérni. A 2023as magyarországi atlétikai VBre való kijutás, és ha minden
rendben lesz, akkor, a 2024-es
olimpia már teljes mértékben
reálisnak mondható.

Solymosi László

SAKK

Ezüstérmes Dunakeszi
sakkcsapata

A 41. PEST MEGYEI SAKKVERSENY SOROZAT 6. FORDULÓJÁT DUNAKESZIN A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN MEG, A
MEGJELENTEKET SOLYMOSI LÁSZLÓ ELNÖK KÖSZÖNTÖTTE.

A

szövetség Pest megyei elnöke köszönetet
mondott Csoma Attila
igazgatónak és munkatársainak, akik a koronavírus-járvány elleni védekezés idején is
nagyszerű körülményeket biztosítottak sakkversenynek.
A verseny végén díjazásra került sor. A 6. forduló eredmé-

nyei és 1-6. összetett dobogósok
kupákat vehettek át. A díjakat
Kapitz Tibor és Veréb Béla adta
át. Az első korcsoport 6. fordulójában 7. Erdős Csongor, a második korcsoportban 7. Virág
Levente. Az 1-6. összetettben
2. Dunakeszi (Virág Levente,
Ferenczi Attila, Dezső Edmond
Bence) csapata.
S. L.

Defekt javítás soron kívül!

Olvassa a város
legfrissebb és
legfontosabb híreit
a 25 éve alapított
Dunakeszi
Polgár városi
magazin
Facebook
oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar
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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 élő- és
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

