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Dióssi Csaba: bízunk a kormány
pozitív döntésében
A dinamikusan növekvő diáklétszám
elodázhatatlanná teszi a két középiskola felépítését
A VILÁGMÉRETŰ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÓRIÁSI HATÁSSAL VAN MINDENNAPI ÉLETÜNKRE, AZ EREDMÉNYES VÉDEKEZÉS EDDIG
SOHA NEM TAPASZTALT KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTJA AZ ORSZÁGOK KORMÁNYAIT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉT IRÁNYÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOKAT, A LAKOSSÁGOT. HOGYAN TEKINT VISSZA A PANDÉMIÁVAL SÚJTOTT 2020-AS ÉVRE, A JÁRVÁNY HELYZET KEZELÉSE MILYEN
HATÁSSAL VOLT DUNAKESZI ÉLETÉRE, FEJLŐDÉSÉRE? – KÉRDEZTÜK DIÓSSI CSABÁTÓL, AKI TÍZ ÉVE IRÁNYÍTJA POLGÁRMESTERKÉNT
AZ AGGLOMERÁCIÓ EGYIK LEGNAGYOBB VÁROSÁT.
- Nagyon sok szempontból váratlan kihívás elé állította az önkormányzatot a
2020-as év, hiszen egy olyan helyzettel
kerültünk szembe, amivel még soha. A
világméretű koronavírus-járvány bennünket sújtó terheit kellett kezelnünk,
hiszen a helyi védekezés megszervezése az önkormányzat feladata. Egy év
távlatából úgy látom, hogy helytálltunk, ami köszönhető a 2010 óta tartó tudatos közösségépítő munkánknak
is – jelentette ki a város polgármestere,
aki elismeréssel szólt az önzetlen segítők sokaságáról, akik mindig jóval többen voltak, mint a segítségre szorulók.
Dióssi Csaba elmondta: jelentős kihívásként élték meg azt is, hogy a szinte az egész évet átívelő kulturális programok, ezreket vonzó rendezvények
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2020-ban elmaradtak. - A dunakesziek életét színesítő programok nagy
többsége sajnos elmaradt egy-két nyári rendezvény kivételével. Noha valamennyit megszerveztük annak reményében, hogy a járvány aktuális állapota lehetővé teszi megrendezésüket,
ám idővel sorra derült ki, hogy terveinket felülírta a Covid-19. Végtelenül sajnálom, hogy a város lakosságát
idén nem tudtuk maradandó élményt
nyújtó színes és gazdag kulturális- és
sportrendezvényekkel megajándékozni. Elindítottuk, de kénytelenek voltunk félbeszakítani a fiatalok számára
rendkívül értékes tudást jelentő Diák
Akadémiát is, amit az egyik legnagyobb átmeneti veszteségnek tartok –
húzta alá Dióssi Csaba.

A koronavírus-járvány ellenére
2020-ban is töretlen volt
Dunakeszi fejlődése
A polgármester évértékelő nyilatkozatában elmondta, hogy gazdasági
szempontból az önkormányzat 2020ban a korábbiaknál is racionálisabb,
takarékosabb évet tervezett. Áthúzódó beruházás nem volt, de olyan sem,
amit pénzügyi okok miatt le kellett
volna állítani.
- Évközben folyamatos volt a kiadás tervezése, és ellenőrzése, melynek
eredményeként az önkormányzat gazdálkodása nagyon stabil. Mindezt úgy
értük el, hogy csökkentek adóbevételeink, és bizonyos szempontból még

plusz kiadásaink is voltak. A kevés jó
hír közé tartozik, hogy a pandémia dacára az építőipar nem állt le, folytatni
tudtuk a különböző fejlesztéseinket.
Jelentős számú és igen komoly léptékű
beruházás készült el a városban – jelentette ki a polgármester.
A felsorolást a több százmillió forintból zöldmezős beruházásként megépített Termelői KisPiac bemutatásával kezdte. Átadásra került a MÁVNagyállomás felújított patinás épülete, melyben és a hozzáépített modern épületben kap helyet a hetekben
megnyíló Kormányablak. Megnyitották a Duna-parti Nyílt vízi edzőközpontot, felújították a Határ utat, mellette elkészült a városi kerékpárút
újabb szakasza, de már javában épül
az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút Budapest-Dunakeszi szakasza is.
A Fóti úton felépült a VS Dunakeszi kézilabdacsarnoka, elkészült a P+R
parkoló a gyártelepi vasútállomásnál.
Szeptemberben négy csoportos új óvoda nyílt Alagligeten. A Szakorvosi Rendelőintézet folyamatban lévő belső felújítása és átépítése mellett elkészült a
pszichiátria kétemeletes új épülete.
- Fejlesztéseink, beruházásaink
mind arról tanúskodnak, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére is szinte töretlen volt Dunakeszi fejlődése, amit csak a kulturális- és klub
rendezvények, közösségi programok
kényszerű elmaradása, könyvtáraink,
művelődési központunk zárva tartása árnyékol be. Ezúton is szeretném kiemelni és megköszönni a város lakóinak a rendkívüli helyzetben tanúsított
példaértékű közösségi összefogását,
amely biztatást ad a jövőben előttünk
álló feladatok sikeres megoldásához –
hangzott a polgármester elismerése.

Elkészült a két új középiskola
kiviteli és engedélyezési terve
Az önkormányzat 2021-ben megvalósuló tervei között kiemelten beszélt a
két középiskola – egy szakgimnázium
és egy kéttannyelvű gimnázium – építésének előkészítéséről.
- A 2020-as év legnagyobb teljesítménye a két középiskola kiviteli és engedélyezési terveinek az elkészítése
volt, melyek sikeres előkészítése érdekében minden héten tanácskoztam a
tervezőkkel, az építészekkel, a beruházásban meghatározó feladatot ellátó szakemberekkel. A feszes menetrend szerinti munkában most azon
dolgozunk, hogy 2021 első felében az
állami Beruházási Ügynökség lefolytasson egy feltételes közbeszerzési eljárást, amikor kiderül, hogy milyen
költséggel lehet felépíteni az oktatási intézményt. Ezt követően - a pontos ár ismeretében - dönt a kormány
arról, hogy már 2021-ben elindulhat-e az előkészített beruházás, vagy
csak egy későbbi időpontban. Számunkra óriási tétje van a kormány

döntésének, hiszen ha – dacára a nehéz gazdasági helyzetnek – zöldjelzést
ad a beruházásnak, akkor 2021 második felében akár el is kezdődhetnek a
munkálatok. Ez pedig jó esélyt adna
arra, hogy 2023. szeptemberben kezdődő tanévben elkezdődhessen a tanítás a város két új középiskolájában
– mondta bizakodással a hangjában
Dióssi Csaba.
A polgármester a beruházás több
tízmilliárdos nagyságát azzal érzékeltette, hogy a rendszerváltás óta összesen nem valósult meg olyan értékű fejlesztés Dunakeszin, mint amennyibe a
két középiskola felépítése kerül majd.

Dióssi Csaba
polgármester:
a koronavírus elleni
védekezésben is
példás volt
a dunakesziek
összefogása,
az idős emberek
segítése

2021 az újrakezdés éve lehet
- Az önkormányzat minden előkészítő munkát elvégzett. Nagyon
bízunk a kormány pozitív döntésében, mert a tervezők kiváló szakmai anyagot készítettek, s ami ennél
is fontosabb, hogy a két középiskola
felépítését a Dunakeszin élő, továbbtanuló fiatalok dinamikusan növekvő létszáma indokolja – érvelt a városvezető, aki azt is elmondta, hogy
2021 tavaszán adják át a Magyarság Sporttelepen épülő többfunkciós
sportcsarnokot, befejezik a Szakorvosi Rendelőintézet felújítását, megnyílik a Dunakeszi Járási Hivatal új
törzsépülete a Verseny utcában.
- Bízom benne, hogy idén elkezdődik a két középiskola építése – amit a
legfontosabbnak tartok – és töretlenül folytatódik a 2010-ben elkezdett
városi közösségépítés, amely hozzásegít bennünket – sok egyéb mellett
-, hogy szervezetten és eredményesen tudjuk kezelni a járványhelyzetet. 2021-es évtől azt remélem, hogy
újra beindulhat az élet, és az önkormányzat a megszokott szolgáltatásai
mellett a kulturális, közösségi programokkal is kiszolgálhatja a dunakeszieket – zárta újévi nyilatkozatát
Dióssi Csaba polgármester.
Vetési Imre
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A fejlesztések éve
lesz 2021 is!

FONTOS FEJLESZTÉSEK HELYSZÍNE
LESZ VÁROSUNK EBBEN AZ ÉVBEN
IS, HISZEN SZÍNVONALAS, KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT KÖTI MAJD
ÖSSZE DUNAKESZIT A FŐVÁROSSAL
AZ EUROVELO 6 NEMZETKÖZI HÁLÓZAT RÉSZEKÉNT, AMELYNEK ÁTADÁSA MÉG AZ IDÉN VÁRHATÓ – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT
NYILATKOZATÁBAN TUZSON BENCE. TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJE BESZÉLT ARRÓL IS,
HOGY AZ ÉV VÉGÉIG ELKÉSZÜLHET
DUNAKESZI ÚJ UTASBEÁLLÓJA IS A
VASÚTÁLLOMÁSON. MINT MONDTA, A SZÉLES KÖRŰ OTTHONTEREMTÉSI RENDSZER JANUÁRTÓL ÚJABB
ELEMEKKEL BŐVÜLT, AMELYEKRE
HÁROMSZÁZMILLIÁRD FORINTOT
FORDÍT A KORMÁNY. A KÉPVISELŐ
KIFEJEZTE REMÉNYÉT, HOGY DUNAKESZIRŐL IS NAGYON SOK CSALÁD
VESZI MAJD IGÉNYBE A MOST FELKÍNÁLT KEDVEZMÉNYEKET, ÉS ENNEK RÉVÉN AZ ÖSSZEG JELENTŐS
RÉSZE KERÜL MAJD VÁROSUNKBA.

Tuzson Bence: Akár a Balatonig is el lehet majd jutni
Dunakesziről az új, biztonságos kerékpárúton

A

z EuroVelo 6 nemzetközi hálózat részeként még az idén
átadják azt a színvonalas kerékpárutat, amelyik Budapest és
Dunakeszi között épül meg – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy 2010
óta mintegy ezerhatszáz kilométernyi új kerékpárút épült Magyarországon. „Ez a munka nem áll meg,
tovább haladunk” – folytatta a képviselő –, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaiban
ugyanis az idén további kilencvenöt kilométeren látnak hozzá a munkálatokhoz a vállalkozók. A kivitelezők az idén a Budapest-Balaton ös�szeköttetés összes szakaszán dolgoznak majd, ami egyúttal azt is jelenti,
hogy akinek kedve lesz hozzá, akár
Dunakesziről is biztonságosan, kiváló minőségű kerékpárúton tekerhet le akár a magyar tengerig is – ismertette a beruházás részleteit Tuzson Bence.
Már most, az év elején a sikeres
uniós forráslehívás érdekében több
mint ezer kilométernyi fejlesztés
előkészítése kezdődhet meg, aminek
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pedig az lesz a várható eredménye,
hogy a kerékpározható hálózat teljes
hossza 2030-ra hazánkban megközelíti majd a tizenötezer kilométert
– tette hozzá a politikus.
Egy másik fontos beruházás a vasúti közlekedés kényelmét érinti: az
év végéig a MÁV fejlesztéseként elkészülhet Dunakeszi új utasbeállója
is – folytatta a képviselő. „A választókerületemben még Erdőkertest és
Felsőgödöt érinti a vasúti cég beruházása, amelyben csaknem húsz helyszínen építenek korszerű utasbeállót
a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában azokon a megállóhelyeken, ahol eddig vagy semmilyen
utasbeálló nem volt, vagy a meglévő

már rossz műszaki állapotban van.
Az erdőkertesi munkálatok – Felsőpakonnyal, Tóvároskerttel, VecsésKertekaljával és Alsógallával párhuzamosan – várhatóan már az
első negyedévében elkészülnek. Felsőgöd a második ütemben kerülhet sorra, ott tehát a második negyedévben fejeződhet be az építkezés, amely egyébként nem zavarja
az utasforgalmat” – nyilatkozta lapunknak térségünk országgyűlési
képviselője.
Kérdésünkre válaszolva Tuzson
Bence részletezte azt is, hogy az új
utasbeállókat világítással, jó minőségű padokkal, utastájékoztatással
és biztonsági kamerarendszerrel lát-

ják majd el. A MÁV ugyanis a korszerű utasbeállók kifejlesztésével is szeretné vonzóbbá tenni az elővárosi közlekedést az utasok számára,
ami térségünk agglomerációs
jellege miatt nálunk különösen érzékenyen érinti a naponta ingázókat – folytatta a képviselő. Mint mondta, a modulrendszerben kialakított, új típusú utasbeállók – igazodva a
vasút változatos megállóhelyi
környezetéhez – szélsőperonra, illetve a két vágány közötti, úgynevezett középperonra is telepíthetők. Az öt méter
hosszú alapmodul közel három méter magas és 2,6 méter mély, ebből több mint másfél méter mélységben széltől
védett. Az utazóközönség kényelmét szolgálják majd az
egyes utasbeállókba telepített
jegykiadó automaták is – tette hozzá Tuzson Bence.
A széles körű otthonteremtési rendszer januártól újabb
elemekkel bővült, amelyekre háromszázmilliárd forintot
fordít a kormány – hívta fel a
figyelmet a politikus, aki szerint az eddig elért eredmények
már megmutatták, hogy az elmúlt tíz év családbarát kormányzása képes a kedvezőtlen
demográfiai tendenciák megfordítására. Tíz év alatt huszonnyolc százalékkal nőtt a
gyermekvállalási kedv, és annak ellenére is több gyermek
született, hogy kevesebb a
gyermekvállalási korban lévő
fiatal – nyilatkozta lapunknak
térségünk országgyűlési képviselője.
A magyar kormány célja,
hogy minden vágyott gyermek megszülethessen hazánkban – hívta fel a figyelmet Tuzson Bence. „Ennek érdekében minden rendelkezésre álló
eszközzel igyekszünk segíteni
a családalapítás előtt álló fiatalokat és a gyermeket nevelő
családokat. Meggyőződésünk
ugyanis, hogy nemzetünk
hosszú távú megmaradása érdekében a magyar családokat
kell megerősíteni” – összegezte a képviselő, aki kifejezte reményét, hogy Dunakeszin is
nagyon sok család él majd a
most felkínált kedvezményekkel, az otthonteremtési rendszer januártól és februártól elérhető újabb elemeivel.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Kibővített és megújult iskolát Deézsiné Telek Ágnes igazgató mutatta be
Dióssi Csaba polgármesternek és Erdész Zoltán alpolgármesternek

Újjászületett
az egyházi iskola
KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT, KIBŐVÜLT, KORSZERŰSÖDÖTT ÉS MEGSZÉPÜLT DUNAKESZI EGYHÁZI
ISKOLÁJA, A KRISZTUS KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, MELYET MEGTEKINTETT
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÉS ERDÉSZ ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER. DEÉZSINÉ TELEKI ÁGNES
IGAZGATÓNŐ BÜSZKÉN VEZETTE KÖRBE A VENDÉGEKET A MEGSZÉPÜLT ISKOLÁBAN, AMELYNEK
FELÚJÍTÁSA 2018-BAN KEZDŐDÖTT EGYHÁZI TÁMOGATÁSBÓL.

E

nnek az évnek szeptemberében kezdte
meg működését a Krisztus Király Római
Katolikus Általános Iskola négy évfolyamon öt osztállyal ebben a felújított szárnyban.
„A 2019-20-as év során így 2020 novemberében vehettük birtokba az aulával, tornateremmel, kápolnával, tantermekkel kibővített új épületrészeket. Elkészült a hátsó udvar, a sportpálya, a parkoló, a szülők jóvoltából műfüves borítást kapott az előkert. Számomra, aki a régi
épületben is dolgoztam pedagógusként, nagy
öröm volt látni, átélni a város legrégebbi, egykor egyházi iskolaként működő épületének újjászületését, kibővülését. Hálásak vagyunk, hogy
ilyen csodálatos környezetben építhetjük közös-

ségünket, gazdagíthatjuk városunk oktatási életét, segíthetjük családjainkat a hitéletben” - árulta el a felújítással kapcsolatban az igazgatónő.
Az épületben helyett kapott egy nagy tornaterem, egy fényárban úszó aula csocso asztalokkal
és olvasó sarokkal, amelynek azonban legfőbb
ékessége egy belsőépítész által tervezett fából
készült díszfal. A tornaterem mellett az iskolában található egy tornaszoba is és saját kápolna,
valamint szülői összefogás eredményeként egy
ízlésesen és stílusosan kialakított pihenő szoba
a tanárok számára. Ennek legfőbb ékessége az a
dicsőségfal, amelyet a diákok és tanárok közösen állítottak össze az iskolában oktató tanárok
munkájának méltatására – írta a duankeszi.hu.
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Ön mit vár 2021-től?
Margitai Edit,
Dunamenti Vállalkozók Ipartestülete elnöke

N

ehéz éven vagyunk túl
a pandémia jelenléte
miatt, mivel a járványhelyzet soha nem látott problémák elé állította az embereket.
Az Ipartestület közel 100 éves
működés során került már nehéz
helyzetbe, de mindig volt ereje a
tagságnak a megújulásra. Mára
már tagjaink többsége idős korú,
de elkötelezett. Szükségessé válik a tagság „fiatalítása”, sorainkba várjuk a lelkes, fiatal vállalkozókat. Az elmúlt évben számos összejövetelt le kellett mon-

dani, elmaradt a hagyományossá
vált „Jubileumi elismerések” átadása. Székházunk felújítása folyamatosan halad, de még van
tennivaló ezen a téren is. Bízom
benne, hogy a 2021-es év végre
meghozza számunkra a járvány
megszűnését, és újra elindulhat a gazdasági élet megerősödése. Megtervezni az ez évi feladatokat most igazán nem könnyű.
Ennek ellenére felkészülünk,
hogy az alapvető cél tagjaink
minden nemű gazdasági, művelődési és emberbaráti érdekeinek

felkarolása és képviselete, az új
vállalkozások segítése, ebben a
helyzetben is megvalósuljon.
Tervezzük a térség (DunakesziFót-Göd- Csomád) iparos emlékeinek felkutatását, ápoljuk a kialakult hagyományokat. Erősíteni kell az online kommunikációt, módszereket. Folyamatosan
tájékoztatni fogjuk tagságunkat
az elérhető pályázatokról, átképzésekről, a gazdasági életet érintő
kedvezményekről. Erősíteni kívánjuk a cégek együttműködését,
a nehézségekkel küzdő vállalko-

zásokat figyelemmel kísérjük és
segítjük.
Az Ipartestület nemcsak a
múlt, hanem a jelen és a jövő
nemzedékei számára is fontos lehetőség!
Kívánok mindenkinek a Dunamenti Vállalkozók Ipartestülete nevében Boldog Békés és Eredményes Új évet!

Mészáros-Schäffer Zsuzsa,
kommunikációs és marketing szakember
2013 óta élek Dunakeszin a családommal, egy 10 éves fiú és egy 6
éves kislány büszke anyukája vagyok. Szakmai értelemben leginkább sportmarketinggel, valamint
családokat és gyerekeket célzó
szolgáltatások kommunikációjának megszervezésével és színesítésével foglalkozom. Fő projektem a
Városi Sportegyesület Dunakeszi,
ezen kívül a Baby Bocsok Bölcsőde
és a Boys and Girls Clubs of Hungary marketing-kommunikációjának „manageléséért” is felelek.
A 2020-as év bőven okozott kihívásokat, amelynek kiváltó oka
természetesen a COVID volt.
Egyik napról a másikra hirtelen a
feje tetejére állt a világ, mindenki
beköltözött az online térbe, amely

felnőttként még viselhető is, de a
gyerekek számára hatalmas veszteség volt. Online bölcsőde, online iskolai órák, online edzések,
az emberi kapcsolatok 100%-os
leépülése. Kommunikációs szempontból a teljes újratervezés. Az
emberekben tartani kellett a lelket a vírushelyzet maximális elfogadása mellett, körbevett minket
a bizonytalanság érzése, s közben
már lélekben készültünk a „nyitásra”. Óriási változást kellett eszközölni, de azt gondolom, hogy
ezeket sikerrel végigvittük.
A VSD-ben 17 szakosztály 24
sportágát kellett online sportolásra átállítani, összesen több mint
3000 tagot, így lett 2020-ban a
mottónk az Online Sportol Du-

nakeszi! Abban teljesen biztos vagyok, hogy 2021-ben már nem kívánunk az online térben működni. Szeretnénk valós helyszíneken
találkozni, valós programokon
részt venni, félelmek nélkül sportolni, sikereket ünnepelni, sportörömöket megélni. Szeretnénk a
gyerekek számára a közösségi érzést fenntartani, legyen szó bölcsődéről, iskoláról, sportolásról.
Az élet minden területén is, de a
sportban különösen fontosnak tartom az érzelmek kimutatását: egy
felállított új csúcs, egy belőtt helyzet, egy megnyert mérkőzés igazán
fel tudja tölteni az embert. A sikereket meg kell élni, egymás nyakába kell ugrani és felhőtlenül boldognak kell lenni ezekben a pil-

Horváth Péter,
elnökségi tag, VSD Kft. ügyvezető igazgatója

R

öviden és tömören a 2020-as
év egy érzelmi és üzleti hullámvasút volt. Ahogy mindenkinek, nekünk is nehéz volt ez
az év, mert minden a feje tetejére
fordult és semmi sem úgy alakult,
ahogy azt szerettük volna, ahogy
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azt megterveztük. Így volt ez a
VSD-ben is és az én életemben is.
Minden simán és tervszerűen kezdődött, nagy tervekkel, reményekkel, fejlődési lehetőségekkel, amit
márciusban „bumm”, felborított
a COVID! Indult az újratervezés,

a módosított üzleti tervezés, hogy
legalább azt fent tudjuk tartani,
amit eddig megalkottunk. Visszaálltunk takarék üzemmódba és törekedtünk arra, hogy megtartsuk
a gyerekekben, tagokban, munkavállalókban, társult vállalkozá-

lanatokban. Ha kívánhatnék, akkor egyértelműen azt mondanám,
hogy ne legyen több online szülői
értekezletet, online edzés, ZOOMos meeting. 2021-ben sok-sok rendezvényt, személyes találkozást, az
örömteli pillanatok közös megélését kívánom magunknak és a Dunakeszin élőknek! Hajrá Dunakeszi, 2021 a mi évünk lesz!

sokban a motivációt és a sportba
vetett hitüket. Nehéz időszak volt,
sokkal több munkát és energiát
igényelt az új helyzet és szituáció,
mint a megszokott.
Személyesen is érintett ez az év,
sajnos elvesztettem a számomra igen fontos Édesapám, ami nagyon megviselt, de ebben a nehéz
helyzetben is maximálisan mellettem volt a teljes VSD.
Új volt sokunk számára az online tér, a távolságtartás, a személyes kapcsolatok hiánya, az elma-

radt edzések, versenyek, bajnokságok szüneteltetése. De büszkén
mondhatom, hogy jelesre vizsgázott a VSD csapata, és habár nálunk is voltak személyi és strukturális változások, a lendület és a
célorientált működésünk fennmaradt. Kihoztuk ebből az évből is a
maximumot és még így is tudtunk
bővülni, mind létszámban, mind
sportágakban, sőt, megszületett
a VSD Sport Kft. is, amit abból a
célból alapítottunk, hogy támogatást nyújtson a VSD-nek és segítse

mind anyagilag, mind strukturálisan az egyesület működését.
Így 2021 kezdetén, az előző évi
tapasztalatokból tanulva, már magabiztosan állunk neki a kihívásoknak, újra nagy tervekkel tekintünk az előttünk álló feladatokra. Hatalmas feladatunk az elmúlt
időszakban megépült ingatlanok
és beszerzett ingóságok megfelelő kihasználása, azoknak üzletszerű felhasználása. Ezért is döntöttünk arról, hogy elnökségi tagságom mellett, ennek a kft.-nek az

ügyvezetőjeként folytatom a munkámat és ezzel segítem a VSD további fejlődését.
Tudom, hogy egy nagyszerű
jövő kapujában állunk, rengeteg
feladattal és kihívással és bízom
benne, hogy a munkánk gyümölcse mind a pályákon, mind a gyerekek és szülők arcán meg fog jelenni és örömmel jönnek az edzésekre, mérkőzésekre, mint VSD
sportolók, szurkolók.
Kívánok ehhez mindenkinek
sok erőt és kitartást, hajrá VSD!

Ifj. Tasnádi István,

Szeretem Dunakeszit Facebook Oldal alapítója

Ú

gy gondolom, hogy a tavalyi év igen nagy megpróbáltatás volt sokunknak egészségügyi, érzelmi és gazdasági szempontból egyaránt. Az
ember ilyen helyzetben először
pánikol, aztán idegeskedik és végül egyfajta közömbös lelkiállapottal továbblép, elfogad és újratervez. Ámde a sok akadály, amit
az élet 2020-ra elénk állított nem
volt teljesen hasztalan. Én személy szerint odáig jutottam, hogy
a munkámban például új irányokat, lehetőségeket kezdtem keresni és megfogadtam, hogy jobban
nyitok a világra és jobban figyelek
majd az apróbb részletekre is.

A szeretett hobbim, már-már
küldetésem a SZERETEM DUNAKESZIT is tavaly jubilált, 10
éves lett, így a jövőjét illetően sok
gondolat és terv fogalmazódott
meg bennem. Elhatároztam, hogy
többet foglalkozom a várossal és a
lakosságot érintő dolgokkal. Ezért
is nagy örömömre szolgált az önkormányzat felkérése, miszerint
az Okos Város Fejlesztéséért Tanácsadó Testület tagja lehetek az
újévben.
Mindemellett terveim között
szerepel, hogy a SZERETEM DUNAKESZIT az online térből kilépve több aktivitásban is részt vehessen. Szeretném, ha az internetes

közösség, segítő hasznára válhatna rászorulóknak. Ehhez elsőszámú tervem, hogy megalapítom, a
Szeretem Dunakeszit Egyesületet, pár olyan tenni akaró emberrel, akik méltóan képviselik majd
a küldetésünket.
Reményeim szerint több a város
tisztaságát, biztonságát és egészségét illető ügyben is részt tudunk
majd venni és még több helyiből
tudunk városát szerető és az otthonáért tenni akaró lokálpatriótát "faragni".
Végül, de nem utolsó sorban, a persze ilyenkor általánosnak is mondható fogadalmaim között szerepel, hogy vis�-

szatérek a sporthoz, leküzdöm
a „karanténkilókat” és a bejgli
okozta károkat is felszámolom.
Komolyra fordítva a szót, szeretnék Egészségben, Szeretetben
és Sikerekben Gazdag Boldog Újévet Kívánni Mindenkinek! Jók legyetek és Vigyázzunk Egymásra.

Törgyekes Ferenc,
az EGLO Lux Kft ügyvezető igazgatója

A

mi a mindennapokat illeti, sokat várok az új évtől, leginkább nyugalmat
és egészséget, a bizonytalanság és
az emberek közötti korlátozások
biztonságos, normális szintre történő visszaállítását, pandémia és
más meglepetésektől mentes hétköznapokat.
Az üzleti életben fellendülést
és itt főleg azon szolgáltató- és
túrizmusiparban dolgozókra gondolok, akiket különösen keményen érintettek a korlátozó intézkedések.
A kereskedelem a mindennapi
kihívások és a folyamatos megújulás színtere. Idén lesz 9 éve, hogy
az ország legnagyobb lámpaáruháza és az EGLO magyarorszá-

gi kereskedelme az irányításom
alá tartozik. Zászlóshajónk, a dunakeszi EGLO Bemutatóterem és
Lámpaáruház mellé 2020-ban két
új üzletet nyitottunk Budapesten a Fogarasi út 17 sz. alatt és Budaörsön a Sport u. 1 sz. alatt - a fővárosi vásárlók legnagyobb örömére.
Mindhárom üzlet a kiváló minőség és az EGLO által vállalt gyártói
garancia nagyszerű képviselője.
Legnagyobb odafigyeléssel igyekszünk a vevői igényeknek maximálisan megfelelni. Mindig törjük a fejünket valami új dolog bevezetésén; ilyen szolgáltatás lesz az
üzleteinkben megvásárolt EGLO
lámpák – igény esetén - helyszínre
történő kiszállítása és felszerelése.
Azt kívánom, hogy 2021-ben min-

den dunakeszi lakos legalább egy
alkalommal ellátogasson valamelyik üzletünkbe és vásároljon a saját ízlésének, stílusának megfelelő
lámpát az idén 30 éves EGLO Lux
Kft-nél! Ehhez közel 8000 lámpatestből tud kedvére válogatni mindenki.
Zalai gyökereim miatt számomra különösen fontos az emberközpontúság. Örülök, hogy
Dunakeszin sikerült beilleszkednünk és hasznos tagjai lehetünk a város közösségi életének.
Két fiam 2012 óta tagja a Kőrösi Táncegyüttesnek, ahol ápolják
és továbbadják a hagyományokat,
őrzik a magyarság ősi értékeit.
Idősebb fiam idén érettségizik, a
kisebb pedig pék-cukrász tanuló-

ként igyekszik elsajátítani e szakmák fortéjait. Nővérük már önálló felnőttként a Richter Gedeon
Nyrt-nél néz szembe a szakmai
megmérettetésekkel. Egyszóval
mindenki kihívások elé néz 2021ben, de ez így van rendjén, így
lesz több az ország, így fejlődik a
gazdaság.
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
Eltelt egy év ismét. Karácsonykor ismét megmutatta a szeretet
erejét a város lakossága, amikor
egy nehéz sorsú hölgynek segítettünk, akinek nem volt villany
a lakásának több helyiségében a
Barátság lakótelepen.
Körzetünkben még tavaly karácsony előtt elkészült az ÉFOSZ
előtti buszmegálló padjának a
cseréje, amely egy közlekedési balesetben sérült meg. A Közüzemi Kft. munkatársai, a lakossági kéréseknek megfelelően, letelepítettek 4 oszlopot a Repülőtéri úton lévő zebra elé, az úttal
párhuzamosan. Így az út mellett
futó gyalogjárda biztonságosabban használható ott is, ahol
kikerüli az út menti fákat.
Megjelent a tervezési közbeszerzés a Dunakeszi Művészetek
Házáról. Folyamatosan fejlődik a
város!

Az Alagi lakópark legalsó
pontján lévő DMRV szennyvízátemelő telepe, a Konrád és a
Brunszvik utca sarkán, az év első
napjaiban többször egymás
után meghibásodott. Szeretném
megköszönni először is azoknak
a lakótársainknak a gyors helyzetfelismerését és reagálását,
akik rögtön jelezték felém és a
szolgáltató felé a meghibásodott rendszert. Két napon belül
ötször voltak kint a DMRV munkatársai, akik cserélték benne a
szivattyút, az úszókat, a teljes
automatikáját átnéztek az elektromos rendszernek. A többszöri
problémát az okozta, hogy sajnos olyan higiéniai termékek kerülnek be a csatornarendszerbe,
amiket nem tud feldolgozni a
szivattyú rendszer. Így folyamatosan túlterhelődik mechanikusan és elektromosan is. Szeret-

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Egészségben gazdag boldog új
évet kívánok Önöknek. Elteltek
az ünnepek, újraindult az élet.
De a járvány még itt van velünk. Igyekeztünk megkönnyíteni az idősek karácsonyi előkészületeit, körzetünkből minden
olyan 65 év feletti lakótársunkat
felhívtuk, akihez volt telefonszámunk, hogy érdeklődjünk
hogyléte felől, és felajánlottuk
segítségünket, ha bármire szüksége lenne. Ezzel is próbáljuk
óvni őket a megbetegedéstől.
Sok pozitív visszacsatolást kaptunk tőlük, ez minket is megerősít abban, hogy jó dolog az ös�szefogás. Így itt most arra bíztatok minden érintettet, hogy
bátran keressen bennünket, ha
segítségre szorul.
Megkerestek bennünket a Tisza utcából esővíz problémával, miszerint az utca legmélyebb pontján élők kertjébe fo-
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lyik be a felgyülemlett csapadék, valamint hatalmas tócsába
gyűlik az előttük húzódó úttesten, amelyről az autók rendszeresen a kerítésükre fröcskölik a
sáros vizet. A problémára felhívtuk a városüzemeltetési osztály figyelmét, akik elvégezték a
helyszíni felmérést. Az érintett
szakaszon javítják és kiegészítik a folyókát, hogy elősegítse a
csapadékvíz víznyelőbe illetve
árokba folyását.
Lakossági bejelentést kaptunk a Szabadság téri játszótér mellől azzal kapcsolatban,
hogy valaki rendszeresen kiszedi a Mátyás király úton álló
40 km/h-s sebességkorlátozó
táblát. Jeleztük a Közüzemi Kft.
munkatársainak, hogy találjanak megoldást erre a visszatérő
problémára. Két táblát helyeztek betontalppal a földbe, hogy
mindkét irányból figyelmeztes-

ném megköszönni a gyors és
szakszerű segítségüket, ember
próbáló feladat az ő munkájuk.
Kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy mi az a
higiéniai termék, amely abba a
rendszerbe való, és mi az, amit
tilos a csatornába juttatni.
A városunkban sok helyen
volt kidőlt közlekedési tábla,
amelyeket a figyelmetlen gépjármű vezetők okoztak, ezeknek
a javítását megkértem a Közüzemi Kft munkatársaitól. Eljött
vízkereszt, így a karácsonyfák
kihelyezése is elkezdődött. Az
adott körzeti kuka napon fogják, a szemetesek mellé kihelyezett fákat elvinni. Egy figyelmes
édesanya jelezte felém, hogy
az alagi játszótérnek a kerítése több helyen sérült, javításra szorul. Ezen kívül a mellette
lévő futballpálya kerítése is cse-

se az autósokat. Bízunk benne,
hogy így a továbbiakban már
nem lesz érdekes elfoglaltság a
rongálók számára a tábla mozgatása.
Más helyről már értesülhettek
róla, hogy év végére elkészült a
Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) kézilabda sportcsarnoka a Fóti úton. A használatba
vételi engedélyt is megkaptuk
már rá, de sajnos a járvány miatt átadó ünnepséget még nem
tudtunk tartani. Amint újra lehet rendezvényeket szervezni,
elsők között ezt is megtartjuk,
hogy a létesítmény megnyílhasson a nagyközönség előtt.
De a VSD nemcsak a tavalyi
évet zárta sikerrel, örömmel értesítem Önöket, hogy új szakosztállyal, az atlétikával bővültek januártól. Így már 24 szakosztály közül lehet választani.
Több mint 3000 igazolt sportolójuk van már, de a jelentkezés
folyamatosan nyitva áll gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Temesvári Istvánnak pe-

rére érdemes. Ezeket jeleztem a
város műszaki osztályának, kérve a javítást és a cserét.
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

dig ezúttal is gratulálok, hogy
újabb öt évig állhat a VSD élén.
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
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Elsőként boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, dunakeszieknek, a választókerületben lakóknak és a Dunakeszi Polgár
valamennyi olvasójának! Nehéz,
lemondásokkal teli évet hagytunk magunk mögött és remélem, hogy a következő évben
már enyhülést tapasztalhatunk
majd és mindannyiunk élete
visszatér a normál kerékvágásba – vagy legalább az irányt arra
veszi majd.
Az ünnepek alatt képviselői
megkeresést nem kaptam, a januárból eltelt rövid idő alatt
azonban már érkezett néhány
megkeresés a választókerületből. Ezek jelenleg főleg „kisebb”,
azaz kevesebb embert érintő
ügyek: eltömődött ereszcsatorna miatt csapadékos időben felgyűlő víz, rossz irányba kihelyezett utcanévtáblák.
Kaptam érdeklődő megkereElöljáróban engedjék meg,
hogy ezúton is kívánjak minden kedves dunakeszi polgárnak 2021. évre sikerekben gazdag boldog újesztendőt!
BERUHÁZÁSOK
Új parkoló épült gyártelepen
A helyi lakosok már igénybe vették a tervezett ütemezés szerint
elkészült gyártelepi új P+R parkoló a Béke utca- Könyves Kálmán utca találkozásánál. A beruházás a MÁV Zrt-vel együttműködésben valósult meg. A
projekt során 30 parkolóhely és
kerékpártárolók is kialakításra
kerülnek. Reményeink szerint a
parkoló bővítéssel enyhülni fog
a korábban kialakításra került
P+R parkolót zsúfoltsága.
Gimnázium felújítása
Az elmúlt év végén megkezdődött a Radnóti Miklós Gimnázium energetikai felújítási beruházása. Ennek keretében a nyílászárók és a tetőszigetelés cseréjére kerül sor. Az épületbe új

sést a piaccal kapcsolatban, ahol
személyes találkozót beszéltünk
meg az érdeklődőkkel.
A parkolási nehézségek mondhatni „mindennaposak”. Egy
konkrét esetben, a Barátság útja
26. és 28. lépcsőházak közötti
terület rendezésével összefüggésben az érintett közös képviselőkkel már többször egyeztettünk. Itt a közös és végleges
megoldást az elkövetkező hetekben szeretném megtalálni,
melyről az érintett társasházak
jóváhagyó döntést követően fogok tájékoztatást adni.
A Barátság útja 16. mellett hulladéktárolók helyzete sokszor
továbbra is vállalhatatlan. A jelzésekre a Közüzemi Kft. munkatársai újra és újra elszállítják
a hulladékot, de a legtöbbször
alig néhány órán belül hasonló helyzet alakul ki: itt végleges
megoldást keresünk a problé-

mára. Emellett a hulladéktárolók és a piac közötti elhanyagolt területtel kapcsolatban a
januári bizottsági ülésig szeretnék egyeztetni az önkormányzat illetékeseivel, a megoldást
illetően. Ugyancsak ismételten
fel fogom hívni a figyelmüket
arra, hogy a jobb idő beálltával,
a tavasz folyamán megtörténhessen a lakótelepi kutyafuttató kapcsán korábban több alkalommal jelzett problémák megoldása is.
Az év vége mindig egy kicsit
speciális: az óévben december
első felében, az újév első hónapjában ugyanakkor annak csak
végén tart bizottsági és testületi
ülést az önkormányzat, így ezen
kezdeményezések kapcsán érdemi információt legkorábban
a következő lapszámban fogok
tudni adni a lakosoknak.
Elérhetőségeimen továbbra

is várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70379-92-11, elektronikus levélcímem:
zpvarga.dunakeszi@
gmail.com vagy varga.zoltan@
jobbik.hu. Elérhető vagyok a
közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, illetve
www.twitter.com/zpvarga. Postai levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület

Tisztelt Lakótársaim!
kazánok kerülnek. Cserére kerülnek a légtechnikai rendszer
elemei is. Az energia felhasználás hatékonyságát az épület tetejére telepített napelem rendszer is segíteni fogja. Jelenleg
a Sportcsarnok tetőszigetelés
cseréje zajlik.
Advent
Már túl vagyunk az adventi időszakon, benne a karácsony ünnepével. Reményemet fejezem
ki, hogy a járványhelyzet ellenére az ünnepek szeretetteljes
családi körben zajlottak.
Sajnos a járványhelyzet miatt
elmaradtak a szokásos adventi programok. Azonban rendhagyó módon, szűkkörben minden hétvégén meggyújtottuk a
városi adventi koszorú 1-1 gyertyáját a Casalgrande téren. Tavaly év végén is elindítottuk a
Karácsonyi adománydoboz akciónkat, amely nagy sikerrel zá-

rult. Számos megható pillanata is volt az adakozásnak! Részleteket ezen kiadványban is olvashatnak.
Zöld Dunakeszi Program
a körzetben
A faültetések az időjárástól függően folyamatosan zajlanak.
Arra kérem Önöket, hogy jelezzék számomra faültetési igényüket. 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 e-mailben jelezzék
számomra!
Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy

keressék fel oldalamat a
Facebookon is, ahol folyamatos,
naprakész információkkal igyekszem szolgálni a körzetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
Tisztelt Lakótelep Szívében élő
polgárok!
Boldog Új Esztendőt Kívánok minden Lakótelep Szívében élőnek!
Lassan talán véget ér az a
rendkívüli időszak, amely felborította mindenki életét, s
vissza próbálunk térni a mindennapi életünkhöz. Még hátravan persze a teljes gyógyulás,
ám én mégis már a normál időszak feladatai elé tekintek, s remélem nyáron már a menetrend szerinti fejlesztések, javítások is a szokott ütemben folyhatnak!

Egyeztetés alatt van az egységes szeméttárolók kialakítása, s talán sikerül meg is kezdeni azok ütemes telepítését.
A kutyafuttatóra ígéretet kaptam a város vezetésétől, hogy
ebben az évben megvalósul,
remélem sokak örömére és a
gondok enyhítésére!
Folyamatos a fák kiültetése,
főkertész asszony felügyeli, így
biztos vagyok benne, hogy tovább szépülnek közös tereink
idén is!
Az idősek ajándékcsomagjait az előzetesen igénylők részére teljes egészében célba jut-

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
Sikerekben Gazdag, Boldog Új
Évet Kívánok!
S ami a legfontosabb: Jó
Egészséget!
Megint eltelt egy év, egy
olyan év, amely mindannyiunk számára új kihívásokkal
volt teli és a járvány miatt bevezetett korlátozások pedig
teljesen felforgatták megszokott életünket. A világjárvány
még mindig velünk van, azonban már van remény a megállítására, van remény arra, hogy
életünk visszatérhet a normális kerékvágásba. Nagyon remélem és bízom benne, hogy
az év végére már azt mondhatjuk, hogy legyőztük ezt a szörnyű betegséget s nem kell félnünk a fertőzéstől.
Az elmúlt évben azonban, ha
megváltozott körülmények között is, de dolgozni kellett, hiszen megoldandó feladat sok
volt. Néhányat meg is említenék, a teljesség igénye nélkül.
Az egyik legfontosabb feladat az özönvízszerű esőzések
következtében az utcákon ki-
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alakult áradások miatti csapadékvíz betörések mértékének
csökkentése volt, hogy az ingatlanokba ne tudjon befolyni és károkat okozni a víz, még
akkor sem, ha az ingatlan mélyponton van. Azt hiszem elmondhatom, hogy általában sikerült javítani az áldatlan helyzeten, ahol pedig még nem,
ott már van terv a megoldás
mikéntjére. Új szikkasztó árkok
kerültek és kerülnek kiépítésre
a mélyebben fekvő területek
védelme érdekében, valamint
elindult az a program is, amely
azt célozza, hogy a házak tetejéről lefolyó csapadékot igyekezzünk a kertünkben elszikkasztani.
A másik téma, amelyben úgy
gondolom, hogy sikerült eredményeket elérni, az a közlekedési helyzet javítása volt. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy ha valahol kátyú
keletkezik, akkor azt sürgősséggel javítsák meg, valamint
az is, hogy ha határozott igény
jelenik meg egy utcában az ott
élők részéről, akkor forgalom

tattuk, s sokan kaptak már azok
is, akik az első körben valamiért
nem jelentkeztek, de szerettek
volna kapni! Köszönet minden
segítőnek, aki munkájával hozzájárult sokak öröméhez! Jövőre azért már a szokott módon
szeretnénk eljuttatni ezt a szép
ünnepi gesztust mindenkihez.
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627
542-805 vagy a 06-70-337-1606 számon hétköznap 8-19 óra

csillapító küszöb elhelyezésére
is van lehetőség. –
A nagyobb megoldandó feladatok közé tartozott a Tábor
utca – Hunyadi utca kereszteződés forgalmi rendjének
megváltoztatása, egyértelmű
forgalmi helyzet kialakítása.
Szintén közlekedéssel kapcsolatos égető feladat volt, hogy
a Fazekas Mihály Általános Iskola körüli utcákban a reggeli és a délutáni órákban megszüntessük a forgalmi káoszt.
Tapasztalatok szerzésére csak
rövid idő állt rendelkezésre, de
azt hiszem nyugodtan kijelenthetem, hogy sikerült jó megoldást találni a reggeli és délutáni csúcsidőben a gépkocsi és
gyalogos forgalom biztonságosabbá tételére. A lakossági
visszajelzések pedig egyértelműen azt mutatják, hogy a közlekedés területén sikerült pozitív változásokat elérni.
A változások előkészítésében részt vesznek közlekedési szakemberek, első sorban a
Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály
vezetője, kinek segítségét külön köszönöm.
Ebbe a cikkbe ennyi fért bele
a tavalyi év eseményeiről. A ké-

közt számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

sőbbiekben azonban tervezek
eljuttatni Önökhöz egy részletesebb anyagot lakókörzetünket érintő történésekről.
Kedves Lakótársak!
Köszönöm segítségüket lakóhelyünk jobbá, szebbé, élhetőbbé tételében és kérem, keressenek a továbbiakban is javaslataikkal, észrevételeikkel,
kéréseikkel alábbi elérhetőségeimen.
Mobil számom:
06 20 336 9294
E-mail címem:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

selőink jelentik
Sokan örülnénk a Kossuth Lajos utca felújításának
Eredményekben Gazdag Új
Esztendőt és nagyon jó egészséget kívánok a Dunakeszi Polgár minden kedves Olvasójának!
A következőkben olvashatók immár a 11. szülinapját ünnepelheti, hiszen 2010 őszén
nyújtottam be első alkalommal a Kossuth L. utca felújításának kérelmét. Köztudott,
hogy a Kossuth utca a Magyar
Közút tulajdonában áll, de
számtalan esetben tájékoztattam a körzetem lakóit hírlevelemben az egyik legforgalmasabb út rekonstrukciójának mindenkori helyzetéről.
A felújításának ütemezése, a
projektlistában való megjelölése felől érdeklődtem beadványomban. A legutóbbi információ szerint a Kossuth L.
utca felújításának ütemezéséről szóló egyeztetésről a Magyar Közúttól 2018. óta nem
érkezett válasz.
- A Rákóczi út 9. előtt kiszáradt
fa kivágása végett keresett meg
az ott lakó hölgy, melyet egy
díszfa telepítésével szeretne pótolni. Tájékoztatom Önöket, ha
hasonló kérésük lenne a jövőben, akkor kérném elsőként egy
fakivágási kérelmet töltsenek ki,

és mellékeljenek 3 000 Ft értékű
illetékbélyeget, ha közterületen
álló fáról van szó.
- A hét címen kért kátyúk
megszüntetését a vállalkozó elvégezte
- A Rákóczi út és Báthory u.
kereszteződésébe kért gyalogos átkelőhelyek kialakításával
kapcsolatban a kért állásfoglalás eredményéről érdeklődtem.
A „zebrák” a 6-os és a 10-es körzet határán szükségesek. A kereszteződés egy veszélyes útszakasz, közös érdekünk, hogy
a Széchenyi István Általános Iskolába járó gyermekek biztonságban érjenek az iskolába. Az
elmúlt évben több alkalommal
érdeklődtem az állásfoglalás
eredményéről.
- Fák gallyazásának kérelme
a Sződi utca 24. előtt, mivel egy
tehergépkocsi letörte az akácfa
egyik ágát. A felső vezeték sérült, de nem szakadt el. A főkertész asszony is helyszínelt, aki a
gallyazási munkálatokat megrendelte.
- A díszfák és cserjék telepítése folyamatosan zajlik, mely
2021 03.15-ig fejeződik be.
- A Hunyadi utca 2. és 4. között
lévő telefonközponti állomás
sérült. Egyes állítások szerint

egy dühöngő lakó rúgta le az alegységállomás dobozát. Sajnálatos, hogy a történtekről nem
készült fotó, mely bizonyítaná
nem csak kedves, szeretettre
méltó emberek élnek Dunakeszin, hanem felelőtlen, cselekedetük miatt embernek kevésbé
nevezhető személyek is. Szerencsére számuk elenyésző, a városunkat szerető normális, átlag
polgárokhoz viszonyítva. Az ünnepek múltával ismét az illetékeshez fordultam, de már az előzőekben jelzett Kálmán utca 42.
és a Klapka utca 26. előtti helyreállítás végett is.
- A körzet ellenőrzése alkalmával észleltem, hogy a Bajtárs
utca elején, a Rákóczi és Bajtárs
sarkon egy nagyobb faág letört. E-mailben a főkertész és az
osztályvezető úrhoz fordultam
a balesetveszély elkerülése és
a helyszín rendbetétele végett.
Másnap a kért intézkedés megtörtént
- A Mátyás király utca 3. előtti csatornafedél mellett keletkezett kátyú megszüntetését
jeleztem az osztály felé és a
DMRV felé kértem intézkedést.
-Ismételt
érdeklődés
a
Mányoki Ádám téri zebra közelében ígért fényvisszaverős táb-

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

la kihelyezése érdekében, mely
még az óév végére lett ígérve
- A körzetben két utca járda felújításának érdekében a
2021. évi költségvetés elfogadása előtt nyújtottam be emlékeztetőt. Még 2020-ban megkeresésemre értesítettek, hogy
a Zápolya utca páros számozású oldal járdaépítésének folytatása 2022, évre van tervezve, míg a Hunyadi utca szintén
párosszámozású járda felújítás
folytatása még várat magára,
mely a Zápolya és a Kossuth L.
utca közöti szakasz
- Szintén a költségvetés megszavazása előtt nyújtottam be
a Zápolya utca 10. ingatlan járdaépítésének ötödik kérelmét,
mely a balesetveszély elkerülése végett szükséges.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

A Dunakeszi Polgár

korábbi
lapszámait
megtekintheti a

dunakanyarregio.hu
internetes portálon

facebook.com/
dunakeszi.polgar
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Először is mindenkinek egészségben és boldogságban gazdag új esztendőt kívánok!
December folyamán kátyú
miatt útjavítást végeztek a Diófa, Duna, Eper és Kagyló utcákban. Az Elemér és a Fő út szerviz út sarkán pedig aszfaltozási munkák folytak, mivel a szervizút 2014-es aszfaltozása során
a két utcát nem kötötték ös�sze szilárd burkolattal. Jelen pillanatban a Stromfeld utca 39.
előtt van bejelentett, de még
ki nem javított úthiba. Kérem,
aki úthibát tapasztal, az jelezze felém, ne hatalmasodjon el a

Tisztelt Lakótársaim!
Nagyon boldog új évet
kívánok
mindenkinek!
Új év, új lendület. Bár a
koronavírus-járvány
velünk
maradt, bizakodva tekintek
az előttünk álló évre, hogy a
Programiroda
vezetőjeként
visszahozhatjuk a pezsgést a
városba. Kollégáimmal már
dolgozunk a rendezvények
megszervezésén,
hogy
amennyiben
a
Kormány
feloldja a korlátozásokat,
indulhasson az élet. Tavaly
jubilált volna a Dunakeszi
Feszt, amelyet nagyon vártunk,
így idén még izgalmasabb,
még színesebb programokkal,
sztárfellépőkkel készülünk a
szeptemberre.
Folytatódik
a
tóvárosi
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probléma, megteszem az ügyben a hivatalos bejelentést.
A múlt hónap folyamán lakossági kérésre közlekedésbiztonsági tükröt telepítettünk a LigetKisfaludy és a Liget-Stromfeld
utca sarkára segítve a biztonságosabb kikanyarodást. A csapadékvíz-problémák enyhítésére szikkasztóárkok létesültek a
Munkás, Üdülő, Pihenő és Zoltán utcákban, valamint karbantartási munkák folytak a Kagyló, Horog és Alsógödi utcákban.
Hosszú egyeztetések után az
év utolsó hónapjában a Tesco
elkészítette azt a járdát, ami az
Alsógödi utcát köti össze az áruház parkolójával, ezzel az áruházat lényegesen kényelmesebben lehet elérni gyalogosan a
Révdűlő irányából. A beruházást
azért a vállalat végezte, mert a
terület az ő tulajdonában áll, mivel egy forgalom számára megnyitott magánútról beszélünk.
A kényelmetlenségek különösen esős idő után voltak komolyak, amikor nagyon sarassá vált
a terület. A járda a gyalogos köz-

lekedést most már kényelmessé teszi, a terület csapadékvíz elvezetését azonban még nem oldotta meg, erről tovább egyeztetünk a vállalattal.
Az év végén szokás szerint segítségül voltam a 65 év felettiek
karácsonyi csomagjainak a kézbesítésében. Ezúttal a járvány
miatt sajnos nem számíthattunk
a középiskolások önkéntes munkájára, így a szokásos 400 helyett
idén 50 önkéntesre hárult a csomagok kézbesítése. Segítőimmel a Révdűlőben több mint 400
csomagot kézbesítettünk azoknak, akik azt igényelték. A rendkívüli helyzet miatt minden utólagosan befutó igényt is teljesítettünk. Aki még igényt tart a
csomagra és nem kapott, január
végéig átveheti azt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az
ünnepek előtt nyolc babacsomagot kézbesítettem a körzetben. Isten hozta az újszülötteket
a közösségünkben!
Előretekintve az idei évre a következő célokat látom magunk
előtt: az első félévben szeret-

csapadékcsatorna
építése,
a héten újra felvonultak a
munkagépek.
Ezúttal
két
irányból két csapat halad
egymás felé, hogy középen
találkozzanak. Mivel a Huszka
Jenő utcában a közművek
elhelyezkedése
megengedi,
hogy az útburkolat alatt
épüljön a csatorna, így itt egy
előkertet, fát sem fog érinteni.
Ahol korábban a növényzet
eltávolításával tudtak csak
dolgozni, ott a beruházás
végén Tóth Eszter főkertész
vezetésével újratelepítik a
fákat, cserjéket, pázsitot. A
most induló munka során
kitermelt földet a Huszka Jenő
utca 8. előtti közterületen
fogják ideiglenesen tárolni, de
cserébe a beruházás végén a
területet rendezi a kivitelező.
Példaértékű
közösségi
összefogás részese lehettem,

a koronavírus-járvány első és a
második hullámában Önökkel
közösen több mint háromszáz
esetben
segítettünk
a
rászorulóknak. Legtöbben a
mindennapos bevásárlásban,
gyógyszerek kiváltásában, a
nyugdíjas klub tagjai többek
között a védőkesztyű- és
maszk kihordásában kértek
segítséget. Érkezett például
számítógép
felajánlás
az
online-tanuláshoz, míg mások
számítógépasztalt,
egyéb
elektronikai
eszközöket
kértek.
Akadnak
olyan
„párok” – önkéntes segítő
és segítségkérő -, akik a
mai
napig
kapcsolatban
vannak
egymással,
a
fiatalok,
a
középkorúak
bevásárolnak az időseknek,
igyekeznek könnyebbé tenni
mindennapjaikat.
Köszönöm Dunakeszi!

nénk átadni a Városi Sportcsarnokot a Magyarság Sporttelepen. Ez az ingatlan lesz a város
legnagyobb és legmodernebb
fedett sportlétesítménye, amely
mind a verseny- mind a szabadidős sportot ki fogja tudni szolgálni. Szeretnénk parkosítani és
a belső térköves utakat is kialakítani az új Malomárok Játszótéren. Tavaly pályázati forrást
nyertünk a Kiserdő utca felújítására, az idén szeretnénk elvégezni a munkát. Az év első felében elkészül és átadásra kerül a
Budapest-Dunakeszi kerékpárút
is. Szeretnénk a Városi Strandot
is fejleszteni az évben és kialakítani egy épített, kulturált mosdóegységet. Szeretnénk előre
lépni azon közterületek tekintetében, ahol jelenleg még nincs
kiépített közvilágítás vagy szilárd útburkolat.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

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

Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. válaszókerület
képviselője

selőink jelentik
Lakossági tapasztalatok is segítik a káposztásmegyeri körjárat észszerűsítését

Az új esztendő első – a Dunakeszi Polgárban közölt – körzeti beszámolóját hadd kezdjem
azzal: sajnos a múlt esztendő a
koronavírus-járvány kitörése és
annak globálisan érzékelhető
negatív hatásai következtében

szenvedéssel, lemondásokkal,
veszteségekkel terhelt volt. Az
új év új reményeket adhat: bízzunk benne és a magunk módján tegyünk is érte, hogy a világnak – és benne elsősorban
Magyarországnak – sikerüljön legyőznie a vírust és mihamarabb biztos alapokon újraépíteni elveszített értékeinket,
újra álmodni és elérni, megélni vágyainkat. Mind országos,
mind dunakeszi, mind pedig
körzetünk szintjén, területén,
vonatkozásában. Egészségben
bővelkedő, boldog új évet kívánok valamennyi kedves lakótársamnak!
Mint ismert, tavaly először
június 15-én, majd számos la-

kossági észrevétel miatt november 30-án másodszorra
is megváltozott a dunakeszi
buszközlekedés rendje, rendszere. Júniustól ugyebár – hos�szú éveken keresztül javasolva,
kérve, és végül elérve – sikerült
egy speciális járatot a lakosság
szolgálatába állítani, amely az
alagi nagyállomás és Káposztásmegyer között Alsó érintésével hétköznaponként 8 alkalommal közlekedik. Az év végi
újabb módosítás ezt a járatot
egyáltalán nem érintette (igaz,
a járat megnevezése megváltozott, 2A helyett immáron 4-es
a neve). Az elkövetkezendő hetekben összegyűjtöm az eddigi
tapasztalatokat és javaslatokat
mind az utazóközönség, mind
a buszt üzemeltető cég sofőrjeitől (a napközbeni járatokról
úgy hírlik, hogy rendkívül gyér
a kihasználtságuk), majd a beérkezett és összesített információk alapján teszek menetrendmódosítási javaslatot az önkormányzat felé. Ide kapcsolódó
információ: a veszélyhelyzetre
való tekintettel az ingyenes alsói Auchan-járat március közepétől nem közlekedik. Tisztában vagyok azzal, hogy a 2014
óta minden héten közlekedő
különjáratra jelentős igény van
Alsón, így ennek kielégítése érdekében megpróbálom a napközbeni időszakban az Auchanhoz való „kitérőt” a 4-es járat menetrendjébe illeszteni.
Rendszeres esti kör(zeti)
utaim alkalmával több helyen is észleltem, hogy rendkívül gyér az esti közvilágítás,
így például Alagon a Víz közben, a Hitch Róbert és a Csuta
Ferenc utcában, Alsón pedig a
Gyöngyvirág utca Szegély, valamint Gizella utcai kereszteződésekben. Utóbbi ponton még
december közepén kihelyeztek egy plusz lámpatestet, remélhetőleg a hiányzó helyekre is mihamarabb megtörténik
a világítóeszközök telepítése.

November végén az önkormányzat és a fenntartó evangélikus egyház közös beruházásában megkezdődött a
Kincsem közi idősek otthona
épületének belső, régóta szükségszerű felújítása.
A káposztásmegyeri vasúti átjárónál az újpesti oldalon
lévő – nagyon hosszú idő óta
nagyon sokak által várt – csomópont a közlekedés biztonságát célzó átalakítása a két érintett önkormányzat (a dunakeszi és a negyedik kerületi) megállapodása alapján 2021 nyarán
– ahogy vége az iskolának –
kezdetét veszi. Első lépésben a
dunakeszi önkormányzat megépíti a kanyarodósávokat (az
átjáróból kifelé az Auchan felé,
illetve az Auchan felől az átjáró
irányába), majd a kerületi önkormányzat kialakítja a lámpásítást.
December végén a tiszti lakótelep lakásaiban nem volt
áram, ezt már reggel hat óra
óta jelezték a tulajdonosok
a közös képviselő felé. Kiderült, hogy az igen elöregedett
elektromos fővezetékkel volt
a gond, ezt az időközben kihívott ELMŰ-s szakember állapította meg. Végül egy biztosítékcsere megoldotta az akut
problémát, de január végéig
sor kerül majd egy teljeskörű
felülvizsgálatra is.
Tisztelt Körzeti Lakótársaim!
Aki Dunakeszi 7. számú körzetének alagi, alsói, alagi majori vagy tőzegtavi lakója, rendelkezik Facebook-profillal, de
még nem tagja privát körzeti
csoportomnak, kérem, jelentkezzen, hogy első kézből tájékozódhasson a körzetet érintő
közérdekű információkról. Köszönöm!
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője
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Covid-19: háromszáznál is több embernek nyújtottak segítséget

Példaértékű közösségi összefogás
lálkozáskor nem kevesen szinte az „egész
életüket” elmesélték. Ezek a szép emberi gesztusok, megnyilvánulások sokat jelentenek mindannyiunk számára. Fiatalok, diákok, tanárok, vállalkozók, hivatali
dolgozók ékesen bizonyították, hogy lehet
számítani a dunakeszi lakosokra.
- Elkezdődött a 21. század harmadik
évtizede. Milyen reményekkel, tervekkel
vágott neki az új korszaknak?
- Reményekkel? Hogy minél hamarabb
és a lehető legkisebb veszteséggel túl leszünk a koronavírus-járványon. Kollegáimmal együtt bízunk benne, hogy újraindul a társadalmi, a közösségi élet, s minél
több rendezvényt tudunk majd szervezni
2021-ben.

Sipos Dávid alpolgármester
- Milyen érzésekkel búcsúztatta a 2020-as
esztendőt? – kérdeztük Sipos Dávid alpolgármestertől, a Dunakeszi Programiroda
vezetőjétől.
- Munkatársaimhoz hasonlóan vegyes
érzések vannak bennem, hiszen a legtöbb
közösségi, városi kulturális rendezvény
elmaradt. A korábbi évekhez hasonlóan nagy lelkesedéssel, ambícióval, számos
új megoldással készültünk, de mindhiába. Sajnos a koronavírus-járvány mindent
felülírt. Óriási űr maradt volna bennem,
ha a dunakesziek nem vizsgáztak volna jelesre a pandémia elleni védekezésben, a rászoruló, idős, betegtársaink megsegítésében, közösségépítésből, összefogásból.
- Ez miben mutatkozott meg? Az önkormányzat és a lakosság együttműködése a
koronavírus-járvány sújtotta esztendőben is érzékelhető volt?
- Abszolút! A pandémia elleni eredményes
védekezés – sok egyéb mellett – a példaértékű közösségi összefogásnak köszönhető,
ami a nehéz hetekben, hónapokban rendkívül inspiráló volt. Ehhez fogható, szinte példanélküli összefogást a 2013-as dunai árvízi
védekezéskor tapasztalhattunk, amiben én is
részt vettem. A koronavírus-járvány első és a
második hullámában több mint háromszáz
esetben segítettünk a rászorulóknak. Jó érzéssel mondhatom; mindenki – aki kérte –
számíthatott ránk.
- Mi volt a jellemző, miben kérték az önzetlen támogatók segítséget?
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- Legtöbben a mindennapos bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a nyugdíjas klub tagjai pl. a védőkesztyű- és maszk
kihordásában, de volt, akinek számítógépet ajánlottak fel az online-tanuláshoz, míg mások számítógépasztalt, egyéb
elektronikai eszközöket kértek. Nagyon
sokrétű volt a segítségnyújtás, melynek
– szerintem - az egyik legnagyobb értéke, hogy a bajban ezúttal is összefogtak a
dunakesziek. Vannak olyan „párok” - önkéntes segítő és segítségkérő -, akik a mai
napig kapcsolatban vannak egymással, a
fiatalok, a középkorúak bevásárolnak az
időseknek, igyekeznek könnyebbé tenni
mindennapjaikat. A Facebookon létrehozott csoportban elsősorban a fiatalok, az
életerős középkorúak segítségét kértük,
akiknek köszönhetően nem volt olyan lakossági kérés, amit még aznap ne teljesítettünk volna.
- A város kulturális életét irányító politikus számára milyen tanulságokat hozott a mindennapi életünket béklyóba
kötő pandémia?
- Számomra az egyik legnagyobb tanulság vagy inkább úgy mondanám, hogy ezúttal is megtapasztalhattuk, hogy az idősek mennyire igénylik a társadalmi kapcsolatokat. Mi fiatalok talán nagyon hamar hozzászoktunk az online-élethez, de
az idősebb korosztályok tagjainak fontos
volt a társadalmi kapcsolatnak a fenntartása, a személyes találkozások, az optimizmust tápláló emberi szó. Egy-egy ilyen ta-

- Hazánkba is megérkeztek a koronavírus elleni vakcinák, melynek köszönhetően talán már 2021 második felében újra a
régi életünket élhetjük. Az újjászületés reményében milyen rendezvényeket, programokat tervez a Dunakeszi Programiroda?
- Őszinte leszek, új típusú rendezvényt
egyelőre nem szervezünk. A mi célunk
az, hogy az eddig meglévő rendezvényeket újítsuk meg, vagy más szóval, „ránc
felvarrjuk” egy kicsit. Én úgy látom, hogy
nem mennyiségben kell nekünk növekedni, hanem az ésszerű és kedvelt újításokkal
tovább kell javítani a minőséget. Amire nagyon készülünk - és készültünk, csak a koronavírus-járvány miatt 2020-ban elmaradt - az a X. Dunakeszi Feszt. Bízom benne, hogy idén szeptemberben már megtarthatjuk a rendezvényt, amivel igyekszünk
nagyot „durrantani”. Mint minden más
rendezvény, így sajnos elmaradt az 184849-es forradalom- és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelgő Dunakeszi Viadal is. Első alkalommal rendeztük volna
szombaton, hogy ne csak a diákok, hanem
a szülők, a családok is részesei lehessenek
dicső honvédeink és huszáraink látványos
győzelmének a Katonadombon. Szóval, mi
már nagyon készülünk, javában tart az idei
programok előkészítése, már csak az a kérdés, hogy mikor tudjuk végleg legyőzni a
koronavírus-járványt.
- Optimista?
- Igen! Ugyanis meggyőződésem, hogy
a napjainkat meghatározó vírust hamarosan legyőzi az orvostudomány és a fegyelmezett emberek hatalmas közössége.
Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu

Adventi jótékonysági
adománydoboz akció
A 2012 DECEMBERÉBEN INDULT, A MA MÁR HAGYOMÁNYOSNAK SZÁMÍTÓ ADVENTI ADOMÁNYAKCIÓ 2020-BAN IS SIKERES VOLT. A GYŰJTÉS
CÉLJA, HOGY A DUNAKESZIN ÉLŐ, NEHÉZ SORSÚ GYERMEKEKNEK SZEBBÉ
TEGYÜK A KARÁCSONYT. AZ ADOMÁNYOZANDÓK KÖRÉT A DÓHSZK CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRSAINAK
SEGÍTSÉGÉVEL ÁLLÍTJUK ÖSSZE. AZ AKCIÓHOZ ÉVRŐL ÉVRE EGYRE TÖBBEN CSATLAKOZNAK. BÁR EZÚTTAL KICSIT AGGODALOMMAL TÖLTÖTT
EL MINKET, HOGY A COVID-19 MIATT KIALAKULT JÁRVÁNYHELYZETBEN
VAJON HOGYAN ALAKUL MAJD AZ ADOMÁNYOZÓKEDV, DE ÖRÖMMEL TAPASZTALTUK, HOGY NEM HOGY KEVESEBBEN, DE AZ EDDIGIEKNÉL IS TÖBBEN ÉREZTEK KÉSZTETÉST ARRA, HOGY RÉSZ VEGYENEK EBBEN A KEZDEMÉNYEZÉSBEN. AZ ADOMÁNYOZÓK JÓVOLTÁBÓL 2020-BAN SZÉP SZÁMÚ
AJÁNDÉKDOBOZ GYŰLT ÖSSZE KARÁCSONYT MEGELŐZŐEN.

A

Laczkovich Krisztina, a Szent
István iskola igazgatója adta
át a tanulók és szülők által
összegyűjtött ajándékdobozokat
Szabó Józsefnek

z adományozók köre minden évben kicsit változik.
Korábbi években az egyéni
adakozókon kívül különböző csoportok, céges felajánlások is érkeztek. Annak ellenére, hogy az idei év
nehéz helyzetet teremtett mindenki számára, két különleges csoport
felajánlás is érkezett. A Szent István Általános Iskola szülői és gyermeki közössége immár harmadik éve ajánl fel ajándék dobozokat. Külön köszönöm Laczkovich
Krisztina igazgató asszonynak,
hogy lehetőséget biztosít az adományok gyűjtésére. A másik adományozó közösség a Kőrösi Csoma Általános Iskola és Sportiskola 5. b osztályának tanulói voltak.
Az osztály tagjai hihetetlen lelkesedéssel állították össze az ajándék dobozokat. Az átadáskor megható volt látni 25 kicsi, de nagyszerű emberkét, akik közel 60 ajándékcsomaggal és valóban csillogó
szemmel érkeztek meg az átadásra.

Itt is külön köszönöm Kaszáné Szekeres Erika tanárnőnek, hogy ilyen
nehéz helyzetben is fontosnak tartotta az adományozást, és Kárpáti
Zoltánné igazgató asszonynak, aki
szintén évek óta segíti, hogy az iskola osztályai csatlakozhassanak a
gyűjtéshez!
Nagyszerű dolog, hogy a városunkban élők ebben a rendkívüli
évben is fontosnak tartották a közösségért való tenni akarást. Különösen értékesnek tartom, hogy
a gyerekek, a következő generáció
a szülők, és a pedagógusok példamutatása alapján már természetes
módon „tanulják meg” a társadalmi felelősségvállalást, megtapasztalva, hogy adni legalább akkora
öröm, mint kapni.
Szabó József
önkormányzati képviselő
egyházügyi tanácsnok
adománydoboz akció
koordinátor

A Kőrösi iskola
tanulói nagyon
sok adományt
gyűjtöttek
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TAVALY NYÁRON NAGY REMÉNYEKKEL ÉRKEZETT DUNAKESZIRE,
HATÁROZOTT SZAKMAI ELKÉPZELÉSEKKEL VETTE ÁT AZ OROSZ-MAGYAR TULAJDONBA KERÜLT NAGY
MÚLTÚ DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ
IRÁNYÍTÁSÁT. VISSZATEKINTVE AZ
ELTELT IDŐSZAKRA, HOGYAN ÍTÉLI
MEG, TELJESÜLTEK AZ ELKÉPZELÉSEI, SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEI? –
KÉRDEZTÜK WEIN ANDRÁSTÓL, A
DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁTÓL.
A Dunakeszi Járműjavító egyik
jelentős projektje a KISS
emeletes motorvonat

Év eleji interjú Wein Andrással, a Dunakeszi Járműjavító igazgatójával

Útközben Európa
legjobbjai közé
- Azt hiszem, hogy igen. Valóban nagy
reményekkel jöttünk. Jó érzéssel mondhatom, hogy reményeinkben szerencsére nem kellett csalatkoznunk. Jól felkészült, szakmailag kiváló szervezetet találtunk itt, komoly megrendelés állománnyal, ami lehetővé teszi, hogy a
Dunakeszi Járműjavító eddigi jó hírnevét tovább emelhessük.
Mostanra elkezdtük az egyiptomi vasúti kocsik gyártását. A napokban várjuk a megrendelő első szakértői csapatát, melynek tagjai a műszaki szemrevételezés után átveszik az első négy járművet, melyeket azt követően szállítunk
el Egyiptomba. Ez is bizonyítja, hogy a
reményeket tettekre váltottuk. A következő hónapban már 6 db járművet kell
szállítanunk az egyiptomi vasúttársaságnak, azután nyolcat, majd tízet... Folyamatosan fut fel az új kocsi gyártása, összeszerelése a Dunakeszi Járműjavítóban. Jelenleg ez a legnagyobb kihívásunk, de mellette más projektjeink is
vannak.
- Milyen projekteken dolgoznak még?
- A már említett egyiptomi vasúti személykocsik gyártásával, összeszerelésé-
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vel párhuzamosan nagyon sikeres volt
a MÁV részére végzett fővizsga-javítás.
Ezt a tervünket a korábbiakhoz viszonyítva jelentősen túlteljesítettük.
- Ez mit jelent számokban?
- Érdemben csak a tavalyi év második
feléről szeretnék nyilatkozni, mivel mi
2020. június 9-én érkeztünk. A számok
és az üzemből kigördülő kocsik mennyisége azt mutatja, hogy az általunk irányított időszakban kétszer annyi vasúti
kocsi fővizsgája készült el, mint az első
félévben. A MÁV-Starttal 2020. júliusában megkötött szerződés keretében négy
év alatt több mint 400 vasúti személykocsi fővizsgáját végezzük el. Kollégáink
nagy kedvvel és nagy örömmel jönnek
be dolgozni, mert azt látják, hogy a Járműjavító folyamatosan fejlődik, olyan
szakmai közösséget alkotunk, melyben
ők jó teljesítményükkel, mi pedig a feltételek biztosításával járulunk hozzá az
eredményes munkához. Az idei év nagy
beruházásai a termelés műszaki feltételeinek javítása mellett a kollégák jó közérzetét, munkahelyi körülményeinek javítását szolgálják. Mindenki tudja, hogy
a Járműjavító lassan 100 éves lesz, ami

megmutatkozik az épületek állagában
is, melyek gazdaságos fenntartására jóval több energiát és pénzt kell fordítanunk. Büszke vagyok patinás épületeinkre, melyeket szeretnénk minél tovább
megtartani, ezért óvjuk, javítjuk őket.
Emellett nagy energiákat fordítunk arra
is, hogy kollégáinknak 21. századi körülményeket biztosítsunk.
- Bemutatkozó interjújában úgy nyilatkozott, hogy a megrendelések igényes kiszolgálása érdekében fejlesztik
a technológiát, javítják a műszaki gépparkot. Hol tart ez a folyamat?
- Minden részletre kiterjedő terv készült arra, hogy az egyiptomi kocsik
gyártásához milyen beruházások szükségesek. 2021-ben nagyon jelentős összeget fordítunk beruházásra, mely magába
foglalja bizonyos épületek általános felújítása mellett elsősorban az üzem műszaki képességének javítását. Példaként
említhetem a festőrendszerek fejlesztését, a gyártási folyamatot segítő gépek,
berendezések beépítését, szerelőállások
telepítését. A fejlesztésekkel, beruházásokkal folyamatosan készülünk a jövő
kihívásainak megfelelni.

Wein András ügyvezető igazgató
- E nagy léptékű technológiai innováció az egyiptomi kocsik gyártását segíti?
- A Dunakeszi Járműjavító jövőjét
szolgálja! Természetesen ebben meghatározó helyet foglal el az egyiptomi kocsik gyártása, amely több műszaki lépcsőben valósul meg. Közismert, hogy
az 1300 vasúti kocsi gyártását tartalmazó szerződést a Transmashholding
Hungary Kft. írta alá az Egyiptomi Államvasúttal (ENR), amelynek keretében a Dunakeszi Járműjavító 680 kocsit, míg a TMH csoport oroszországi tagja, a Tver-i gyár 620 kocsit szállít
le. Az egyiptomi vasúti kocsik gyártása több műszaki lépcsőben valósul meg.
Az első ütemben a szekrényváz a Tver-i
üzemből érkezik Dunakeszire, melyek
közül négynek a „felöltöztetésével”,
az összeszerelésével már végeztünk is.
Várhatóan a nyár közepéig továbbra is
„csak” az összeszerelési feladatokat látjuk el, ekkor kezdjük el a kocsik festését is a Járműjavítóban. Reményeink
szerint év végén pedig már a komplett
szekrényváz gyártását, hegesztését is a
mi szakembereink végzik. Ezen feladatok kivitelezését teszik lehetővé azok a
nagy horderejű műszaki, technológiai fejlesztések, beruházások, melyeket
napjainkban készítünk elő. Határozott
célunk, hogy a teljes járműgyártási képességet kialakítsuk és a komplett kocsigyártást újra elindítsuk Dunakeszin.

- Ez egy óriási mennyiség…
- Így igaz. Dunakeszinek korábban
még nem volt akkora megrendelése,
amit mi most szeretnénk majd megvalósítani és elérni. Körülbelül 13-14 kocsi volt a maximum, amit annak idején
az új BHV-kocsik gyártásának időszakában a Járműjavító egy hónap alatt elkészített. Mi most majdnem ennek a dupláját irányoztuk elő az ENR, az egyiptomi
projekt számára. Egyébként nem is maga
a gyártási folyamatnak a megvalósítása,
hanem a precíz anyagellátás megszervezése és teljesítése lesz a legnagyobb kihívás. Nem kis logisztikai feladat lesz,
hogy az anyagok a megfelelő sorrendben
és minőségben érkezzenek a gyártósorra. Pontosan akkor - nem korábban és
nem később -, amikor szükség van rájuk.
Úgyhogy ez lesz az igazi kihívásunk.
- Ez azt jelenti, hogy a műszaki és a
szakmai háttér, a mérnöki csapat és a
szakmunkás gárda adott.
- Adott, de folyamatosan fejlesztjük a
létszámot, pontosan az ENR-projekt miatt. Az egyiptomi kocsigyártás egyre növekvő munkáskéz-igénye miatt az idei
évben előreláthatólag a jelenlegi 620 fős
létszámot 750-800 főre növeljük.
- Eddig szinte csak az egyiptomi projektről beszélgettünk. Az ENR és a
MÁV-Start fővizsga mellett más meg-

rendelései is vannak a Járműjavítónak?
De úgy is feltehetem a kérdést, hogy
ilyen jelentős mérnöki- és műszaki háttérrel indulnak-e nagy, európai versenytárgyalásokon?
- Azt még nem tudom megmondani, hogy idén indulunk-e vagy sem. Tavaly igyekeztünk részt venni a MÁVStartnak a vasúti kocsik és az új HÉVjárművek gyártására kiírt pályázatán, de
nem volt elég időnk a felkészülésre, úgyhogy végül nem adtuk be a jelentkezésünket. Feltett szándékunk, hogy a Dunakeszi Járműjavító akár a jövendő magyarországi járműgyártásokban, akár a
régiós, vagy az európai járműgyártásokban részt vehessen. A siker érdekében
indítottuk el a korábban említett fejlesztéseket, beruházásokat, átalakításokat.
Középtávú terveinkben az szerepel,
hogy folyamatos két, akár három új járműgyártási projektet szeretnénk itt Dunakeszin egymás mellett lebonyolítani,
mindamellett, hogy megtartjuk a járműjavítási képességünket is. Úgyhogy igen,
szeretnénk ebbe az irányba is kapacitást
bővíteni, ugyanakkor nyilván most azokra a projektekre és azokra a megrendelésekre koncentrálunk, amik már jelenleg
megvannak, és amint azt Ön is mondta,
ez elsősorban az egyiptomi kocsik gyártása és a MÁV-os megrendelések megfelelő minőségben, megfelelő határidőre való
biztosítása. Ma Magyarországon a Dunakeszi Járműjavító az egyetlen olyan magánkézben lévő járműjavító üzem, amely
teljes vertikummal rendelkezik, és gyakorlatilag részt tud venni bármilyen kötöttpályás jármű jövőbeni gyártásában.
Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a döntéshozók majd figyelembe veszik a Járműjavító műszaki és szellemi kapacitásait, és biztosítanak nekünk lehetőséget
arra, hogy bebizonyítsuk, itt nem csak
személykocsik, nemcsak motorvonatok
készülhetnek, esetleg villamosok - ahogy
egyébként most a főváros számára CAFvillamosokat kivitelezzük, vagy a MÁVStart számára a Stadler kétszintű, KISS
motorvonatokat -, hanem egyéb járműveket is gyárthatunk Dunakeszin. Egy szóval, bővíteni szeretnénk tevékenységi körünket, amelyben reméljük, hogy a meg- Indulásra készen
rendelők is partnerek lesznek.
az egyiptomi
Vetési Imre személykocsi

- E szerint 2020-ban megalapozták a
biztos jövőt. Jó alapokról vágnak neki a
2021-es esztendő kihívásainak?
- Ez így tökéletesen igaz. Valóban jóval
nagyobb céljaink vannak, de azt gondolom, hogy a kollégáimmal egy olyan biztos csapatot alkotunk, akikkel ezt el fogjuk érni. Idén mintegy 150-160 egyiptomi vasúti kocsi készül el Dunakeszin.
Ahogy mondtam, januárban indítjuk az
első 4 db-ot, utána februárban 6-ot, aztán 8-at, 10-et, 12-őt, és így tovább…
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Dunakeszi szemmel
Interjú Nyíri Istvánnal,
a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatójával
„A DIÁKOK KÖZVETLEN MOTIVÁLÁSA AZ OKTATÁSUNK ALAPJA” – INTERJÚ AZ ORSZÁGOS LISTÁN RENDSZERESEN AZ
ÉLMEZŐNYBEN SZEREPLŐ RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJÁVAL, NYÍRI ISTVÁNNAL. AZ IGAZGATÓT AZ
ONLINE OKTATÁS HATÁSAIRÓL ÉS A JELENLEG ZAJLÓ FELÚJÍTÁSRÓL KÉRDEZTÜK
ziumban. Ezt a szülők és a diákok is
visszaigazolták.
Jenleg az iskolának 22 osztálya van, 773 tanulóval. Csak az alsó
négy osztály (5-8.) jár be, és vesz
részt kontaktoktatásban. A tanárok
vegyesen oktatnak, vagyis online
módon és kontakt módon is tanítanak. A tavalyi tanévet sikeresen be
tudtuk fejezni, annak ellenére, hogy
a tanév végét digitális oktatással zártuk. Az iskola eredményeiben nem
látszik romlás, visszaesés.

Nyíri István,
a Radnóti
gimnázium
igazgatója

- Igazgatóként hogyan értékeli az
elmúlt évet a koronavírus járvány
miatti leállás, illetve részleges online oktatást tekintve?
- Az online oktatás eltér a korábbi évtizedek oktatási hagyományitól, amikor a tanárok és diákok közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A jól bevált tantermi oktatás,
tanulás során fellépő interakciók
elmaradása mindenképpen gond.
Az iskolának csak az egyik feladata a tanítás, az új ismeretek átadás
és a számonkérés. Legalább ennyire
fontos diákok nevelése, a kortársakkal való együttélés elsajátíttatása.
Az online oktatást, az online tanulást meg kell ismerni, meg kell tanulni a pedagógusnak és diákoknak egyaránt. A tavaszi időszakban,
mi már az első perctől fogva átálltunk erre a rendszerre. Sokat kellett
és kell mai napig tanulnunk ezt az új
munkaformát. Összességében azonban sikeresnek tartom az átállását a
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- Van-e olyan hatékony az online
oktatás, mint az iskolai?
- Az online oktatás hatékonysága
erősen függ a diákok korától és motivációjától, tanulás iránti vágyától.
Függ a hatékonysága a tantárgyaktól és a csoportban oktatott diákok
számától is. Egy-egy kisebb csoport
sokkal hatékonyabban tud dolgozni.
A hatékonyság természetesen a tantárgytól is nagyon függ, mert egészen
más egy matematika óra vagy egy
nyelvi óra, de mondhatnám példának
az énekórát vagy a történelmet.
Az online oktatás a magasabb évfolyamon tanuló és továbbtanulni vágyó tanulóknak sokkal hatékonyabb,
mint a kisebb diákoknak. Az alacsonyabb évfolyamokon nehezebben
folyhat a munka, lassabb a haladás.
Itt jobban kell motiválni a diákokat.
Összességében úgy gondolom,
hogy az iskolai kontaktoktatás jóval
hatékonyabb, mint az online oktatás.
A bevált és jól működő személyes
együttműködés, együtt dolgozás, a
diákok közvetlen motiválása az oktatásunk alapja. Nem hiába működnek a világon az iskolák, egyetemek
évszázadok óta a már jól bevált oktatási formákban. Az online oktatás
ebből csak mellékszerepeket kaphat.

- Elég komolyan veszik-e a diákok
és tanárok?
- Úgy gondolom, úgy tapasztalom igen. A mi iskolánk kiemelkedő színvonalú oktatásáról nevezetes. A gimnáziumok élmezőnyébe
tartozik az országban. Az ide beiratkozó diákok szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ez
csak úgy sikerülhet nekik, ha a középiskolai években folyamatosan
tanulnak és készülnek a további tanulmányaikra. A diákjaink többsége motivált. A tantestület tagjai is
kimagaslóan végzik munkájukat.
Az Ő tevékenységük nélkül egy oktatási rendszer, egy iskola nem lehet sikeres. A munka iránt teljes
mértékben elkötelezett kollégáim
vannak.
- Elég felkészült-e a magyar, illetve a helyi „oktatási infrastruktúra”
a helyzet megoldására?
- Részben igen, részben nem. Bizonyos infrastruktúrális adottságokat megteremtett a rendszer. Vannak
hálózatok, többnyire megvannak
a tárgyi eszközök is. A mennyiség
mellett fontos azonban a hardverek
minősége, a hálózatok gyorsasága.
Ezzel akadnak gondok. Szeretnénk
új és modernebb eszközöket beszerezni, melyekkel emelhető az oktatás
a hatékonysága.
Problémát jelent a digitális tananyagok hiánya is. Ha vannak is ilyenek, akkor azoknak a felkutatása, alkalmazásának elsajátítása rengeteg
időt emészt fel. Talán sokan egyetértenek velem, hogy az online vagy
digitális oktatás legnehezebb kérdése, feladata a számonkérések módja,
formái, illetve a megszerzet érdemjegy hitelessége.

- válaszol a polgármester
- A középiskolás korosztály több
időt tölt a társaival, mint a szüleivel. Bizalmasabbak egymással.
Erre a viszonyra milyen hatással
van az online oktatás?
- Ez egy nehéz kérdés. Biztosan
több időt tölt el egy diák a kortársaival. A kapcsolatok minősége és
mélysége azonban változó. Sok fiatalnak van jó kapcsolata a szüleivel, van bizalmi kapcsolatuk, akkor
is, ha erről nem beszélnek. Az online térben való kapcsolatokról nehéz nyilatkozni, hiszen ma egy átláthatatlan rendszer épül, melyet külön
kutatnak a szociológusok. Szülőként
és tanárként nehéz ezeket a kapcsolatokat felderíteni, átlátni.
Úgy látom, hogy az online kapcsolatok jelentős része kiegészítője egy-egy személyes kontaktusnak.
Kiegészíti azt, folytatja a személyes
kapcsolatot. A tavaszi karantén idején, vagy a jelenlegi kijárási korlátozásoknál jó hasznát veszik a diákok,
az emberek ennek a virtuális térnek.
A digitális térben működő kapcsolatok segíthetik a tanulást is, az együtt
működést, és a kapcsolattartást.
- Mit lehet tenni azokkal a diákokkal, akik nem jelentkeznek be az
online órára?
- Írjuk a hiányzásukat, úgy kezeljük, mintha iskolába nem jött volna
a diák. Fontos hangsúlyozni, hogy
nem szünet van, hanem egy más típusú oktatás, egy online oktatás.
Ezen meg kell jelenni.
- A felvételi előtt állóknak elég
alapos-e az otthon megszerzett tudás a továbbtanuláshoz?
- Azon dolgozunk tanárok és diákok együtt, hogy megfeleljünk a követelményeknek, a felvételi elvárásainak. Természetesen többlet energiákat, egyéni és önálló tanulást kíván
a diákoktól. Így van ez akkor is, ha
kontakt oktatás van.
- A sportcsarnok… Hogy áll a felújítás? Az oktatás és az építési munkálatok összeegyeztethetők?
A felújítás igazából egy energetikai megújulás. Az iskola új tetőszigetelést, új nyílászárókat és külső hő-

szigetelést kap. Korszerűsítik a fűtési rendszert illetve a szellőzést. Októberben kezdődött és nyár közepéig,
végéig tart, több ütemben. Jelenleg az
első és második ütem folyik, a sportcsarnok és az öltözők területén zajlik
a munka. Az oktatást és a korszerűsítési munkálatokat egyidőben kell
végeznünk. Összehangoljuk a tanítást a kivitelezési munkálatokkal.
- Így, hogy a gimnáziumi osztályok otthon tanulnak, segíti-e a
munkát? Gyorsítja-e a folyamatokat?
- A munkálatok üteme nem változott meg azzal, hogy kevesebb diák
van az iskolában. A kettő nem befolyásolja egymást.
- Van-e olyan dolog, amelyben
a város, a polgármester segítségét
kérné?
- A beruházásokat a polgármesterei hivatal, az önkormányzat nyomon követi, megfigyeli, mint az
épület tulajdonosa, heti rendszeres
megbeszéléseken képviselteti magát. Biztos vagyok abban, ha szükséges lesz, a polgármester úr segítségére – mint eddig is – számíthatunk. Egyelőre a folyamatok kedvezően haladnak előre.
Dióssi Csabát, Dunakeszi polgármesterét kérdezem, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az oktatás
területén.
- Nem titok, hogy tervbe van véve
két középiskola építése Dunakeszin.
Mit tudhatunk erről?
- Mint négygyermekes édesapa,
tudom, mennyire fontos egy szülőnek, hogy a gyermeke megfelelő oktatásban részesüljön már egészen kicsi kortól kezdve. Polgármesterré választásom után, az önkormányzat
első intézkedései az óvodák, bölcsődék férőhelyeinek bővítése volt, ezeket új intézmények megépítésével értük el. Mára minden dunakeszi gyermeknek biztosítottá vált az óvodai
férőhelye. Az óvodásokból azonban
hamar iskolások lesznek, számukra iskolákat építettünk, illetve bőví-

tettünk. Ezért alakult meg a Krisztus Király Katolikus Általános Iskola, költözhetett új épületbe a Dunakeszi Szent István Általános Iskola,
valamint új épületszárnyat kapott a
Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola. Az általános iskolások pedig idővel megkezdik a középiskolát. Nekik szeretnénk biztosítani a helyben történő
minőségi oktatás lehetőségét.

Dióssi Csaba
polgármester:
az önkormányzat
minden előkészítő
munkát elvégzett
a két középiskola
felépítése
érdekében

- Hol tart jelenleg a két új középiskola megvalósítása?
- Dunakeszi északi részén kapna helyet mindkét iskola. Másfél éve
dolgozunk az előkészületeken, hetente folytatok egyeztetéseket a projekt megvalósításában résztvevőkkel, a projektmenedzserrel, tervezőkkel. Örömmel mondhatom, a
város legnagyobb volumenű beruházásának az önkormányzat által vállalt része megvalósult. A IV.
Béla Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola megvalósíthatósági tanulmánya,
engedélyezési- és kiviteli tervei elkészültek, jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik. Ennek eredményét
még ebben a hónapban várjuk.
Szeredi Helga
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VÁROSUNKBAN A JELENLEGI VÍRUSOS
IDŐSZAKBAN SAJÁTOS MÓDON ÜNNEPELJÜK MEG A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
A DUNAKESZI SZIMFONIKUS ZENEKAR
ELŐADÁSÁBAN, FARKAS PÁL KARNAGY
VEZÉNYLETÉVEL HÁROM KLASSZIKUS
ZENEMŰVET RÖGZÍTETT A TELEKESZI TV.
A FELVÉTELT – MELYEN DIÓSSI CSABA
POLGÁRMESTER KÖSZÖNTI A VÁROS LAKOSSÁGÁT – JANUÁR 22-ÉN TEKINTHETIK
MEG ESTE HAT ÓRÁTÓL A VÁROSVEZETŐ
FACEBOOK OLDALÁN.

A

Magyar Kultúra Napja 1989 óta, ha
nem is piros betűs, ám mégis olyan
ünnep, amely a figyelmet évezredes
kultúránk maradandó értékeire irányítja.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Mindennapi életünkben, akik számára fontos a kultúra, e napon
talán elolvasnak egy verset, meghallgatnak
egy zeneművet, ha tehetik megnéznek egy
klasszikus képzőművészeti alkotást, és még
sorolhatnánk, hányféle kulturális értékkel kerülhetnek – talán azért nem csupán egyetlen
napon – közeli kapcsolatba.

Farkas Pál karnagy

A hagyományos újévi koncertre most sajnos nem került sor. A városvezetés fontosnak
tartotta, hogy ezt az ünnepet klasszikus zeneművek megszólaltatásával juttassák el az otthonokba. A szimfonikus zenekar három különösen értékes magyar zenedarabot választott. A műsor Erkel Ferenc Ünnepi nyitányával
kezdődik, ezt követi Liszt Ferenc Les Préludes
című monumentális műve, végül elhangzik
Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának Palotása. A felvételre a VOKE József Attila Művelődési Központban került sor. A zeneszámok hangulatát növelte a színházterem
korszerű sajátos mennyezetvilágítása.
A koncert Dióssi Csaba polgármester köszöntőjével kezdődik. Hangsúlyozta, hogy
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Ingyenes online koncert

a Magyar Kultúra Napján
munkatársaival együtt fontosnak tartják,
hogy a kulturális szórakozás, jelen esetben
az online koncert, most se hiányozzon a lakosság otthonából. Bejelentette, hogy a Művészetek Házának megépítéséről idén születhet meg a kormánydöntés. (A teljes köszöntő a koncert adásba kerülése kezdetén hallgatható meg.)
A felvételt követően megkérdeztük Farkas
Pált, hogy a járványhelyzethez hogyan alkalmazkodik a zenekar, illetve igazgatóként, mutassa be a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola jelenlegi működését.
– A zenekar életében másodszor játszik szerepet a vírus. Nagyon sok koncertünk maradt
el, tavasszal mintegy harminccal lettünk rövidebbek, most pedig számításaink szerint
negyven fellépésünk marad el. Természetesen
a Farkas Ferenc bérlet műsorait valamikor pótoljuk, de aktuális programok, mint a hagyományos egész estés Újévi koncert, vagy éppen
a Mindenszetekre tervezett Rekviem sajnos
elmaradnak. Abban reménykedünk, hogy a
jó idő beálltával, talán májustól el tudjuk kezdeni a szabadtéri koncerteket. Nagyon fontos
számunkra a köröndi koncertsorozat is, és ha
az időjárás lehetővé teszi, szeretnénk különböző városi tereken is megjelenni és zenével
kedveskedni a lakosságnak. Bízunk benne,
hogy mire eljön a szeptember, elkezdhetjük a
kőszínházi programjainkat is. Érezzük mi is,
hogy a közönségnek nincs kikapcsolódási lehetősége, nincsenek közösségi programok. A
mostani online koncertnek örülünk, ugyanis
az önkormányzat kérte, hogy a Magyar Kultúra Napját így ünnepeljük meg, és bízunk
benne, hogy ezt az ajándékunkat sikerrel közvetítjük a dunakeszi polgároknak.
– A Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolában amit csak lehet, megpróbálunk
hagyományos formában tanítani. Azonban

Dióssi Csaba polgármester

nálunk is kizárta a törvény a középiskolásokat, hogy bejárjanak az iskolába, ők online módon részesülnek oktatásban. Sajnos
azonban nincsenek bemutatkozási lehetőségek, kiállítások, a zenei versenyek, növendék
hangversenyek. Az épületünk nagyon csendes lett, nincs a megszokott zsibongás, a zenével teli hatalmas élet. Bízunk benne, hogy
ennek azért vége lesz és talán májusban már
a hagyományos növendék koncerteket is meg
tudjuk tartani. Örvendetes viszont, hogy a
vírushelyzet ellenére jelenleg hétszáz növendékünk van, amit a majdani Művészetek Házában szeretnénk ezerre növelni. És abban is
bízunk, hogy tavasszal újra tudunk ifjúsági
koncerteket tartani az iskolákban, eljuthatunk az óvodákba is egy kis ismeretterjesztéssel és azzal a szándékkal, hogy már a kisgyermekek érdeklődése is a zene felé forduljon. Az online koncert felvételét a Telekeszi
TV január 22-én 18 órakor vetíti.
Katona M. István
A szerző felvételei

Egy különleges versenynap Alagon
AZ ELSŐ ALAGI LÓVERSENYRE 1891-BEN KERÜLT SOR, MAJD AZ ITTENI PÁLYA EGYRE NÉPSZERŰBB LETT. ALAG
NEVE BEKERÜLT ELŐBB AZ ORSZÁG, MAJD A MONARCHIA NAGY LÓVERSENYPÁLYÁINAK SORÁBA. AZ IDE ÉRKEZŐK
KÖZÖTT MAGYARORSZÁGI (ESTERHÁZY, FESTETICS, WENCKHEIM) ÉS KÜLHONI FŐURAK (VON SPRINGER, ROTHSCHILD), IPAROSOK (DREHER, PETANOVITS), NAGYPOLGÁROK, FÖLDBIRTOKOSOK (GEIST) IS VOLTAK, SOKAN KÖZÜLÜK RÖVIDEBB VAGY HOSSZABB IDŐRE ALAGON MARADTAK.

Az alagi nagytribün közönsége 1900 körül

József Ágost főherceg és felesége

lag népszerűségét elsősorban homokos pályájának, illetve könnyű megközelíthetőségének köszönhette: a fővárosi közönség nagy része vasúton érkezett. A pályát a Magyar Lovaregylet üzemeltette, a versenyek zömét azonban az Úrlovasok Szövetkezete
rendezte. Bár az 1891-ben megnyitott pálya is jól lovagolható volt, 1896-ra teljesen új pályát építettek ki Alagon. A
korabeli sajtó így írt erről: „A versenytér maga modern
kényelemmel lévén berendezve, bizton várható, hogy oda
jókora közönség fog vándor-utat tartani”. Az újságírónak igaza lett: Alag az Oszták‒Magyar Monarchia egyik
legkedveltebb pályájává nőtte ki magát. Az itt futatott lovak közül számos szerepelt a monarchia „nagy” versenypályáin: Bécsben és Pozsonyban.
Még nagyobb presztízst jelentett, amikor 1903-ban
első alkalommal az uralkodó családhoz tartozó Habsburg-Lotaringiai József Ágost főherceg (1872‒1962) és felesége, Auguszta Mária Lujza bajor hercegnő is megtisztelték jelenlétükkel a június 4-ei versenyt. „A főhercegnő szürke tavaszi toalettben volt, széles hermelin boával,
nagy kalappal, rajta fehér tollakkal. Az udvari páholyból
nézték végig a futamokat, melyek láthatólag nagyon érdekelték őket.” – tudósította a Magyar Nemzet az érdeklődőket.
Az Alagra érkező különvonatok 4372 fizető vendéget
szállítottak ki a lóversenyre. A másodikhoz csatolták azt
az udvari kocsit, amellyel a főherceg és felesége utazott.
A párt Inkey Antal, az Úrlovasok Szövetkezetének elnöke fogadta, majd az udvari páholyba kísérte őket, ahol
gróf Esterházy Béla társaságában élvezhették a nehezen
induló versenynapot. Az első futamban hat ló futott, de

a favorit beragadt a startnál, a győztes ló viszont összevisszanyargalt a pályán, több esetben ütközött társaival,
majd a bírói páholy előtt elhaladva lovasa is leesett. Gróf
Pejacsevich Albert, a másodikként célba érő ló zsokéja
óvást emelt. Az igazgatóság elutasította azt, de a közönség Pejacsevich pártján állt.
A nagy akadályversenyen Geist Gáspár lova, a kistermetű Mr. John győzött, akiről „se tulajdonosa, Geist
Gáspár, se trénere, Mravik Pál. se lovasa, Csompora [Mátyás] nem hitték volna, hogy egyáltalán futni fog e versenyben.” A Geist-istálló eredetileg csak May be-t akarta
indítani, ő szerepelt a fogadási listák élén is. A lóversenypályák legendája szerint egy újságíró 100:4000-hez megtette Mr. Johnt a fogadóirodában, majd kiderült: a lovat
nem is indítják a versenyen. Erre az újságíró felkereste
Geist Gáspárt és azt mondta neki, hogy az alagi akadályversenyt csak Mr. John nyerheti meg. Hogy igaz-e a sztori? Nem tudjuk, de azt igen, hogy a lovat a verseny előtti estén nevezte be tulajdonosa, és a nagy súllyal (76 kg)
futó apró ló 15 hosszal verte meg a mezőnyt.
Régi idők óta szokásban volt, hogy az alagi versenyeken az egyes számok között katonazenekar szórakoztatja a közönséget. Ez azonban elmaradt, mivel a zenekarnak – a főhercegi pár jelenléte miatt – az osztrák császári
himnuszt kellett volna játszania, ami tüntetésekre adott
volna okot. Ezt nem akarták felvállalni a verseny szervezői.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

A

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

József Ágost főherceg a lóversenyen
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AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 87 HELYEN
SZÁMOLTUNK FEL DUNAKESZIN
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST.
2020. SZEPTEMBER 12-ÉN A JÁRVÁNYHELYZET ELLENÉRE 290 LAKÓTÁRSUNK VETT RÉSZT A KÖZTISZTASÁGI NAPON, ÚJABB 14
HELYSZÍNEN TISZTÍTOTTUK MEG
VÁROSUNKAT. EZ MINTEGY 350
SITTES ZSÁKOT ÉS 8 DEPONÁLT
HELYSZÍNT JELENTETT. A FELHASZNÁLT MUNKAESZKÖZÖKET A
VÁROSBA TELEPÜLT ÁRUHÁZLÁNCOK, ILLETVE DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA BIZTOSÍTOTTA,
A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL A
KÖZÜZEMI KFT. GONDOSKODOTT.
2021. TAVASZÁN LESZ TÍZ ÉVES A
DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAP.

Rövidített beszámoló
az elmúlt év környezetvédelmi eseményeiről
A

nyári extrém vihar óriási
kárt okozott mind a Katonadombon, mind a Duna-mederben a sétány környékén, a Bárdos iskolánál és a város számos más
pontján. A kárelhárítás folyamatos,
csakúgy, mint a rekultiváció, a főkertész asszony tájékoztatása szerint
várhatóan ez 2021. április végéig befejeződik. Nagy öröm volt részt venni abban a közösségi munkában, ami
a vihar másnapján az önkormányzat
felhívására bontakozott ki a Katonadombon. Több száz dunakeszi lakótársunk jelent meg a területen, ahol
a kisebb-nagyobb leszakadt ágaktól,
lomboktól közösen tisztítottuk meg
a helyszínt. Persze a nagyobb törzsek, tönkök darabolásához már komoly gépekre volt szükség.
A főkertész irányításával megkezdődött az új fák telepítése a Dunaparton, emellett az omló, bemosódó partfal védelmében folytatódik a
partfal védő füzes telepítése is.
Az előző idényben több, mint
1100 fát és 4-500 cserjét ültettünk
városunkban, vagyis jóval túlléptük
a meghirdetett mennyiséget. Emellett egy 17 ezer palántából álló klímaerdőt is telepítettünk Dunakeszin. Mára ezek a csemeték is elérték
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a másfél-két méteres magasságot.
A vihar súlyosan megtépázta és
károsította a Duna-parti madárbarát tanösvényt is: padokat tört össze,
kidöntötte az ösvény bejáratát, információs táblákat rongált meg, számos
cserjét és több fát kitépett. Ezért folyamatban van a tanösvény újratervezése: a várható felújítás során az
eddigieknél több funkciót, interaktív tanulási- szemléltetési- és játék lehetőséget tervezünk a helyszínre telepíteni.
Előkészítésre került egy új rendelet-tervezet is, amely a fás szárú növényeket lesz hivatott védeni. Ennek egyik lényeges pontja, hogy engedélyezett fakivágás esetén 100%os visszatelepítési arányt írnánk elő
úgy lakossági, mint önkormányzati tulajdon esetében. Ezzel egyenlő arányban kívánjuk vállalni a közös felelősséget a fás szárú növények
védelme, illetve ezzel kapcsolatban a
klímaminőség javítása érdekében.
A városi kommunikációban is
egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság, erre külön digitális kiadványt is létrehoztunk „Zöld
Dunakeszi” néven. A kiadvány évszakonként jelenik meg, csokorba
gyűjtve az adott időszakra jellemző

környezetvédelmi, kert- és növénygondozáshoz, állatvédelemhez kötődő információkat, szakmai ajánlásokat. Azok számára, akik nem interneteznek a kiadvány kivonatolt
változatát megjelentetjük a városi újságban is. Emellett egyéb médiafelületek által kínált lehetőségeket is
igyekszünk kihasználni: ebben az
évben három alkalommal érdeklődött országos sugárzású TV és rádiócsatorna a „Zöld Dunakeszi Program” iránt.
Több szakmai- és civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot, többekkel kiváló együttműködés alakult ki,
itt ki kell emelnem a Börzsöny Alapítványt, a Magyar Madártani Egyesületet, és a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesületet, akikkel az önkormányzat együttműködési megállapodást is kötött, amit szándékaink
szerint szeretnénk 2021-re is meghosszabbítani. Az egyesület tagjai
nagy segítséget nyújtottak az önkormányzatnak a járványhelyzetben is,
17 esetben vállalták karanténba került gazdák kutyáinak rendszeres
gondozását, sétáltatását, javaslatokat
tettek a városi kutyás stranddal kapcsolatban, de bekapcsolódtak más városi környezetvédelmi programba is.

Nyíri Márton társadalmi megbízatású alpolgármester
szívügyének tekinti Dunakeszi környezetvédelmét

Ezzel együtt a Dorombol-Lak Macskamentő Alapítványt is támogattuk,
akik szintén értékes gondozó-mentő
munkát folytattak egész évben a városi gazdátlan macskák tekintetében.
Számos, egyébként más profilú civil szervezetet is sikerült bevonnunk
a környezetvédelmi munkába. Ezek
közül itt kettőt emelnék ki: a Nyugdíjas Klubot, és a Diófa Nagycsaládosok
Egyesületét – tíz éve velünk vannak,
velünk dolgoznak. Az Élővizeinkért
Alapítvány, a Madártani Egyesület és
az önkormányzat együttműködésének eredménye az a kompromisszumos megoldás, amelynek eredményét
már sokan megtapasztalhatták a Duna-parton: a vízimadarak kártékony
anyagokkal történő etetésének kiváltására speciális, ellenőrzött anyaggal feltöltött automaták kerültek ki a
strand, valamint a rév területére. Csoma Attila képviselő úr kezdeményezésére szintén felvettük a kapcsolatot
a Jane Goodall Intézettel, így Dunakeszi – a Művelődési Házon és több
iskolán keresztül – bekapcsolódott az
országos, használt-mobiltelefon vis�szagyűjtési akcióba, amelynek lényege, hogy a mobilokban található értékes anyagok, amelyeket egyébként
védett állatok élőhelyén bányásznak,
újrahasznosulhassanak, kímélve ezzel is a természetet. Kapcsolatot kerestünk olyan vállalkozással, amelyik a használt étolaj visszagyűjtésében érdekelt, velük jelenleg is folynak
az egyeztetések.
Folyamatos volt a „Tiszta udvar,
rendes ház” programunk, amit idén
kiegészítettünk a „Zöld balkon” pályázattal is. Ennek keretében lassan

száz elismerő táblát oszthattunk ki
szerte a városban olyanok részére, akik példamutatóan gondozzák
kertjüket, balkonukat, hozzáadva
ezzel Dunakeszi kulturált megjelenéséhez. Ez jövő tavasszal folytatódni fog.
Tavasztól a Madártani Egyesület
tanácsa alapján új kezdeményezéssel éltünk: városi fecskevédelmi programot indítottunk, amelynek keretében közel 30 sárgyűjtő platformot helyeztünk ki a városban, hogy az egyre
nagyobb számban visszatérő fecskék
fészkelését megkönnyítsük. Ezeket
munkatársaink a teljes fészkelési időszakban gondozták, iszapolták, ezt
jövőre szintén folytatni fogjuk. Ezen
túl beszereztünk 25 db mesterséges
fecskefészket, amit a tavaszi fészkelési
időszakban helyezünk ki.
A tavasz folyamán fordult elő,
hogy egy előre be nem jelentett (nem
önkormányzati) fakivágás kapcsán
a vízmű területen olyan fát vágtak
ki, amelynek törzsében madárfészek
volt. A madaraknak nem lett baja, így
lakossági jelzés alapján megtalálták
kollégáink, és beszállították őket – a
fatörzzsel együtt – a budapesti Állatkertbe, ahol gondozásba vették őket.
Ezen kívül még egy madármentésre került sor a Börzsöny Alapítvány
munkatársának közreműködésével.
A tavaly decemberben hozott
képviselő-testületi döntés értelmében idén elkezdődött az ÖKO-udvar
megvalósítási előkészítése, a helyszín felmérése és kijelölése, a műszaki eszközigények felmérése, árajánlatok beérkezése, a terület közlekedésének megtervezése. A megvalósítás

várhatóan 2021-ben kezdődik meg.
A Fővárosi Önkormányzat szervezésében klímastratégiai konferenciákra került sor idén két alkalommal a
főváros és az agglomerációs települések bevonásával. Dunakeszi is csatlakozott az egyeztetésekhez. A kezdeményezés lényege az, hogy a klímatérségünkben előforduló szen�nyezések tekintetében egységes,
akkreditált mérőrendszer előmozdítása lenne a cél, valamint szintén
megjelölt cél a jelenlegi szmogriadós
szabályozások értékelése és újragondolása. A résztvevő önkormányzatok megegyeztek abban, hogy létrehoznak egy közös egyeztető fórumot, közös stratégiát dolgoznak ki,
egymással együttműködési megállapodást kötnek, majd közös javaslatokat fogalmaznak meg a kormányzat felé. Két megbeszélés után a dolog úgy áll, hogy a szervezők ígéretet
tettek egy együttműködési tervezet
elkészítésére, amit várhatóan jövő év
elején küldenek meg önkormányzatunknak, amelyről a képviselő-testület dönt.
Kétszer tartottunk két-két hétig
tartó ellenőrzést és hulladékanalízist
a szelektív szigeteknél. Hét hulladéksziget környékére telepítettünk Erdész alpolgármester úr koordinálásával kamerákat, ezek egy része már
eredményesen dolgozik – 55 esetben
értek tetten olyan személyeket, akik
valamilyen módon – pl. illegális lerakással – megsértették a hulladékgazdálkodás rendjét. Az esetek a jogi
osztályra kerültek eljárás kezdeményezése céljából.
Novemberben a képviselő-testület
elfogadta azt a szerződés-tervezetet,
amelynek alapján társasházi lakóközösségek részére 50%-os támogatást
nyújt az önkormányzat zárható kukatárolók építéséhez. Az első felmérések tavaly év végén megkezdődtek.
Utcai szemetesekből idén újabb
44 db-ot, kutyaszemetesből újabb 40
db-ot helyeztünk ki a városban.
Egyéb lakossági kérések alapján (p.l.: soron kívüli hulladékürítés, közterület takarítás és rendezés,
parlagfűirtás, állomások rendbetétele, közterületi virágosítás, táblák,
padok, hulladékgyűjtők kihelyezése, lakossági bejárások, közlekedési
anomáliák stb. miatt) 78 esetben jártunk el.
Köszönöm lakótársaimnak az eddigi jelzéseket, megkereséseket, ezeket várom a jövőben is a nyiri.marton@dunakeszi.hu címen, vagy a 70385-4404-es telefonszámon.
Tisztelettel:
Nyíri Márton, társadalmi
megbízású alpolgármester
Fotó: sunnyphoto.hu
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Amikor a mentős
„mosolyogva” megy haza
A HÉTKÖZNAPOKBAN LEGTÖBBSZÖR AKKOR „TALÁLKOZUNK” MENTŐAUTÓVAL, AMIKOR SZIRÉNÁZVA ROBOG, HOGY SEGÍTSEN VALAHOL, VALAKINEK. ÁM VANNAK EGY HELYEK, AHOL MINDIG KÉSZENLÉTBEN ÁLLNAK A JÁRMŰVEK, S TERMÉSZETESEN A MENTŐS
SZAKEMBEREK, AZÉRT, HOGY HA KELL, AKKOR AZONNAL INDULNI TUDJANAK. DUNAKESZIN A LIGET UTCA 40. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ A VÁROSI MENTŐÁLLOMÁS, AMELYNEK VEZETŐJÉVEL, DYEKISS DÉNES MENTŐTECHNIKUSSAL BESZÉLGETTÜNK.
– A pontos megnevezésünk az
Országos Mentőállomás Dunakeszi Mentőállomása. Körzetünk az ország. Leggyakrabban
a kistérségbe vonulunk, Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, ám
végül is nincs olyan, hogy csak
ez a terület a miénk. Ha a helyzet úgy hozza, például beteget
kell szállítanunk, akkor mes�szebb is elmegyünk. De végső soron, ha hozzánk van legközelebb eset, akkor mi vonulunk, ha a térségen túlra, akkor
is, vagy ha nagyobb baleset történik, és egy kocsi nem elég, akkor is megyünk.
- Hányan dolgoznak az állomáson?
– Tizenhatan vagyunk, és
egyszerre, egy nap hat kolléga
dolgozik.
- A koronavírus előtti időszakhoz viszonyítva, a járvány
idején vannak-e plusz feladatok?
– Az Országos Mentőszolgálat mentőegységei az alapfeladataik között COVID gyanús betegek szállítását is végzik, illetve
plusz kapacitással közreműköd-

nek a járványügyi mintavételezésben is.
- A jelenlegi állomás épülete
kívülről nagyon tetszetős. Milyen a felszereltség?
– Mint látható, nagyon szép,
új, illetve részben felújított épületet kaptunk meg. Belülről is
teljesen új, nagyon szeretjük,
nagyon jó a felszereltsége, fűtött
garázsunk van, a helyiségek pedig klímával vannak felszerelve.
- Milyen az esetkocsi felszereltsége?
– A jelenleg itt álló autó egy
úgynevezett kiemelt mentőkocsi, ahogy mi hívjuk, egy teljes felszereltségű „Kim” autó. A
legkorszerűbb műszerezettséghez a Bombardier MÁV Start
Kft-től egy EKG készüléket kaptunk, de a Teletál Ételfutár Kft.
is adományozott már nekünk.
- Ön mióta dolgozik a mentőszolgálatnál?
– Nekem ez a tizenkilencedik
évem a szolgálatnál, és tizenegy
éve vagyok állomásvezető Dunakeszin. Újpesten lakom, de
személyes kötődéseim miatt is
nagyon szeretem a várost.

Dyekiss Dénes, a városi mentőállomás vezetője

- Mit jelent Önnek a szolgálat?
– Nagyon sok szép, néha drámai oldala is van. Ilyen például
egy sikeres újraélesztés, amikor
az illetővel „újra találkozunk”.
De örömteli egy gyermek születése is, amelynél mi tudunk segédkezni. Több ilyen esetünk
volt. Él egy kisfiú a városban,
most már hat éves, az ő születésénél problémák adódtak, és vé-

gül a mentőautóban jött világra.
Vele azóta is gyakran találkozom, sőt, egy másik, gödi gyermekkel is tartom a kapcsolatot, aki már többször meghívott
a születésnapi zsúrjára. Ezek
olyan esetek, amikor utána legalább egy hétig „mosolyogva”
megyek haza.
Katona M. István
A szerző felvétele

Színvonalas kerékpáros kapcsolat
létesül Budapest és Dunakeszi között

Vannak, akik már
az épülő kerékpárúton
sétálnak
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- A Budapest-Balaton biciklis összeköttetés
kiépítése mintegy 17, a Balatoni Bringakör
korszerűsítése közel 31 kilométeren folytatódik 2021-ben. A legjelentősebb hazai kerékpáros fejlesztések közé tartozó beruházások Balatonakarattyánál kapcsolódnak
össze. A Veszprém megyei település térségében idén mindkét projektben elkészül
egy-egy új szakasz - közölte január 12-én
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A főváros és a magyar tenger közötti kerékpárút kivitelezése ebben az esztendőben

2,9 milliárd forintból folytatódik. A tervek
szerint 2021 második felében átadják a teljes Budapest-Etyek szakaszt, a Székesfehérvár bevezetőt és a 710-es főúttól Balatonakarattyáig tartó szakaszt.
Az ITM azt is közölte, hogy az EuroVelo
6 nemzetközi hálózat részeként 2021-es átadással színvonalas kerékpáros kapcsolat létesül Budapest és Dunakeszi között. A
kerékpárút jelentős szakasza már kiépült,
amely a város és a Duna-part között elterülő zöldkörnyezetben halad.
Fotó: KesziPress

MUNKAERŐ FELVÉTEL

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

Gondnok
Feladatok:
- általános gondnoki munkák,
apróbb javítások, karbantartás,
kerti munkák végzése városi
intézményben
- nappali munkavégzés
hétfőtől péntekig
Feltétel:
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót,Göd)
Előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos
és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés Párzsi Attila
karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk.
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.

- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely

Jelentkezés Glasza Gábor
vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: +36-30-628-3206)
vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Távfűtési területre csőszerelő,
karbantartó

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
(mobil: +36-30-628-3206)
vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Távfűtési területre
kazángépész /kazánkezelő
Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés

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
Az önéletrajzukat a
kozuzem@dkkozuzemi.hu
e-mail címre várjuk
a titkárságon.
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JANUÁR 12-ÉN, KEDD REGGEL SIPOS
DÁVID ALPOLGÁRMESTER, SOMODI
ISTVÁN, A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE ÉS A KIVITELEZŐ
PENTA KFT. KÉPVISELŐJE BEJÁRÁST
TARTOTTAK - A TISZA UTCÁTÓL
A HUSZKA JENŐ UTCÁIG ÉPÜLŐ CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ-CSATORNA
ÉPÍTÉSI TERÜLETÉN.

Folytatódik a csapadékcsatorna építése

Helyszíni szemle...

A

Tóváros és a Toldi lakópark
csapadékvíz elvezetését szolgáló fejlesztés költsége meghaladja a 350 millió forintot, melynek

85 százalékát állami pályázaton nyerte el Dunakeszi, míg a fennmaradó
15 százalékot az önkormányzat saját
erőforrásból biztosítja. Az új vezeték a
Tisza utcánál csatlakozik a már meglévő városi gerinchálózatba, amely a
Dunába szállítja a csapadékvizet.
„A hét második felében két brigád
vonul fel a szakasz két végén, a Kolozsvár utcában és a Huszka Jenő utcában. Egymással szemben haladva
indul a munka. Reméljük, majd terv
szerint találkoznak” – írta a helyszíni szemle után közösségi oldalán Sipos Dávid.
Az alpolgármester kifejtette azt is:
„A Huszka Jenő utcában a közművek elhelyezkedése megengedi, hogy
az útburkolat alatt épüljön a csatorna, így itt egy előkertet, fát sem fog
érinteni.
A kitermelt földet a Huszka Jenő
utca 8. előtti közterületen fogják ideiglenesen tárolni, cserébe a beruházás végén a területet rendezi a kivitele-

ző.” – írta az alpolgármester, aki a körzet egyéni önkormányzati képviselője.
A Dunakeszi Polgár megkeresésére
Somodi István elmondta: A Tisza utca
és Kismarton utca között 1000 milliméter átmérőjű, onnan pedig egészen
a végpontig 800 milliméteres vezetéket építenek ki a szakemberek. Az új
vezeték a Kolozsvár utcán halad, majd
a Kossuth Lajos utca egy szakaszát
érintve fordul a Huszka Jenő utcába,
melynek déli végénél, a Kacsóh Pongrácz köznél fejeződik be a 800 milliméteres csatorna kiépítése, ahol vízelvezető rácsokat is elhelyeznek. „A csatorna építése miatt a Kossuth Lajos utcánál lévő buszmegállót ideiglenesen
áthelyezzük. A Huszka utcában a felbontott utat teljes szélességében újraaszfaltozzuk, mivel a felület nagyobbik része megbontásra kerül. A beruházást a kivitelezést végző Penta Kft.
augusztusban adja.” – mondta az osztályvezető.
V. I.
Fotó: Soós Márta

Álláshirdetés otthoni munkavégzéssel

I

A FORRÁS-TREND KFT. TÖBB MINT 13
ÉVE MEGHATÁROZÓ RÉSZTVEVŐJE A
MAGYAR PÁLYÁZATI RENDSZERNEK.
CSUPÁN 2020. ÉVBEN TÖBB MINT 4,5
MILLIÁRD FORINTNYI PÁLYÁZATOT
ADOTT BE, MENEDZSELT. MÁR MEGSZÜLETETT AZ ÚJ ÉV ELSŐ SIKERE IS,
CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 400 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A CÉG
JANUÁR 4-ÉN.
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dén megkezdődik az új 7 éves uniós
támogatási ciklus, amely egyik legfontosabb újdonsága az, hogy Pest
megye (Budapest nélkül) bekerült a támogatható régiók közé, így várhatóan
jelentősen emelkedni fog a beadható pályázatok száma is. Ezért a Forrás-Trend
Kft. állást hirdet olyan személyek részére, akik rendelkeznek némi jártassággal
pályázatok megírása és/vagy megnyert
pályázatok pályázati projektmenedzsmentje (pl. kifizetési kérelmek, előrehaladási jelentés) terén. Szükséges informatikai ismeretek: Excel, Word, Email,
Internet. Előny jelent jogosítvány és saját autó megléte, de céges autó használat
is megoldható. Munkaidő rugalmas, a

munkabér megbeszélés szerint. A munkavégzés helyszíne Dunakeszi, de rövidesen egy gödi iroda is megnyílik. Megbeszélés szerint otthoni munkavégzés is
lehetséges.
Az érdeklődők az iroda@forrastrend.
hu e-mail címre küldhetik jelentkezésüket. Rövid szakmai életrajz szükséges a
pályázati témakörben eddig szerzett tapasztalat és munkabér igény bemutatásával. A tárgyban tüntessék fel: „jelentkezés álláshirdetésre”. Határidő: folyamatos, de célszerű minél korábban
jelentkezni, mivel az első pályázatok február elején indulnak.
Forrás-Trend Kft.
http://forrastrend.hu

A KATOLIKUS EGYHÁZ BERUHÁZÁSAKÉNT MINTEGY 540 NÉGYZETMÉTERES TÉR KERÜLT KIALAKÍTÁSRA A DUNAKESZI-ALAGI SZENT
IMRE TEMPLOM BEJÁRATÁNÁL. AZ
EGYHÁZKÖZSÉG FONTOSNAK TARTOTTA, HOGY A TÉR KIALAKÍTÁSÁVAL MÉG KÖZELEBB KERÜLJÖN A
HELYI KÖZÖSSÉGHEZ, A VÁROSBAN
ÉLŐKHÖZ. A TÉR MEGNYITÁSÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN ZAVARTALANUL
ÉLVEZHETJÜK HAZÁNK ELSŐ LEVENTE TEMPLOMÁNAK, ÍZIG-VÉRIG
MAGYARNAK SZÁNT ISTENHÁZÁT,
AMELYNEK HOSSZA: 37 ÉS FÉL MÉTER, SZÉLESSÉGE: 11,40 MÉTER,
BELSŐ MAGASSÁGA: 8 MÉTER.

Közösségi teret
alakított ki
az alagi Szent
Imre plébánia

A

z alagi Szent Imre templom
immár több mint nyolc évtizede kiemelkedő helyett
foglal el a hívek életében, a katolikus egyház tevékenységében.
„1929. december 17-ei keltezéssel küldtek az alagi hívek és lelkipásztoruk, Csík József levelet a
váci püspöknek, amiben azt kérik, hogy "a hívek lelki szükségletének jobb ellátására, valamint kulturális és hazafias szempontokból" önálló egyházközséggé váljanak, s templom, valamint plébánia
ház építésére engedélyt kapjanak.”
– olvasható az egyházközség honlapján, amelyen azt is megtudhatjuk, hogy 1931-ben, Szent Imre halálának 900. évfordulóján magától
adódott, hogy róla nevezzék el.
„Az alapkőletétel 1935. november 17-én történt Hanauer Á. István megyéspüspök jelenlétében.
A Magyarországon megtartott
eukarisztikus kongresszus évében,
1938. május 22-én szentelik fel a
három harangot. A 404 kg-os Szent
Imre, a 1035 kg-os Szűz Mária és
a 185 kg-os "d" vagy "lélekharangot". December 19-én volt az első
szentmise a templomban. A fakazettás mennyezet ugyan még nem
készült el, de a püspök engedélyt
adott, hogy már a felszentelés előtt
is használni lehet a templomot. A

templomtorony fedéséhez a híres
mázas cserepet a pécsi Zsolnaigyár tulajdonosa ajándékba adja –
tudhatja meg az érdeklődő a Szent
Imre templom honlapján.
Az egyházközség jó kapcsolatot
ápol az önkormányzattal, mellyel
együttműködve legutóbb például – a terület átengedésével, a kerítés áthelyezésével – a város parkolóhelyeket épített a templomkert
mellett.
A tér megnyitása és kiépítése teljes mértékben az egyház finanszírozásával valósult meg, ám műszaki tanácsokkal az önkormányzat
segítette a beruházás sikeres megvalósítását – tudtuk meg Somodi Istvántól, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztály vezetőjétől, aki hozzátette: „emellett elvégeztük az akadálymentesítést is.”
A tér kiépítésével – melyen padokat is elhelyeznek és növényeket
is ültetnek – egy hívogatóan szép,
közösségi hely jött létre, amely a
mögötte magasba emelkedő Szent
Imre templommal, a Széchelyi iskola patinás épületével, Árpád fejedelem előtt tisztelgő szoborral
az alagi városnegyed kulturális és
építészeti gyöngyszemeként köszönti a város polgárait.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Dunakeszi régi fényképeken

FELHÍVÁS

Nagyot haraptak
a VSD felnőtt Párducok!
2020-21-ES SZEZON FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG OB IV. ALAPSZAKASZÁNAK 5. FORDULÓJÁBAN SIKERÜLT MEGSZEREZNI A VSD
PÁRDUCOK JÉGKORONG CSAPATÁNAK ELSŐ GYŐZELMÉT!

F
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
válogatást könyv formátumban megjelentetünk. A könyvben
szereplő fényképek tulajdonosai
tiszteletpéldányt kapnak az elkészült kötetből.
Segítségüket előre is köszönjük!
Csoma Attila
VOKE JAMK igazgató

Elérhetőségeink:
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
+36 20 564 17 56 • info.vokejamk@gmail.com

DUNAKESZIN KERESEK
ELADÓ LAKÁST

Elsősorban kertkapcsolatos,
vagy első emeleti erkélyes lakást,
második emeletitől
kizárólag liftes házban.
Minimum nettó 55 nm,
nappali + konyha (lehet amerikai is),
legalább két, különálló szobával
(ezek között lehet félszoba is).

Elérhetőség: +36302295685, vagy +36203703566
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ordulatos
mérkőzésen
először a hazai csapat talált be a hálóba az Újpesti Jégcsarnokban. Szívvel, lélekkel játszottak a Párducok és
sikerült is az egyenlítés, öröm
volt nézni a küzdelmüket a pályán. Egy lélektani pillanatban
egy bravúros védés is növelte a
lelkesedést, kapusunk ugyanis
megfogta a korongot a lepkés
kesztyűvel, 1:1-nél. A második
és a harmadik harmadban –
betartva az vezetőedző Fodor

András utasításait – megszerezték az VSD első felnőtt jégkorong OB IV. győzelmét!
A sok munka meghozta a gyümölcsét, megszületett szakosztályunk számára
a sporttörténeti győzelem, ezúton is gratulálunk minden játékosnak és edzőnek!
Természetesen az ünnepek
után is folyik tovább a munka és készülünk az ESMTK
Jégmadarak ellen – olvasható
VSD honlapján.
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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
Szakképzett virágkötő vagy
és állást keresel?
Legyél Te is a csapatunk része…
keressük azt a talpraesett,
jó kommunikációs készséggel
rendelkező kedves, mosolygós
virágkötő munkatársat, aki szeretne
8 órában, több műszakban
velünk együtt dolgozni üzletünkben.
Jelentkezni személyesen
üzletünkben vagy telefonon
a 06-30-664-3331-es
telefonszámon lehet.

