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„EREDMÉNYEINK AZ ITT ÉLŐ EMBEREK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJÁK”

DUNAKESZIRŐL ALEXANDRIÁBA VISZIK A JÁRMŰJAVÍTÓ JÓ HÍRÉT

POLGÁRMESTERI ELISMERÉS A NYUGDÍJBA VONULT ORVOSOKNAK

Dunakeszi
Polgár

Városunkban is 
elkezdődött 
a COVID-19 
elleni oltás
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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.

Jelentkezés Glasza Gábor 
vagyongazdálkodási vezetőnél 

(mobil: +36-30-628-3206) 
vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

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

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

 - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

              

Távfűtési területre csőszerelő, 
karbantartó 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
Jelentkezés személyesen 

Párzsi Attila 
karbantartási vezetőnél 

(mobil:+36-30-9706-491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és 

hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
- Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a 
kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdés-
sel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi mun-
kakörök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL
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„Eredményeink az itt élő 
emberek érdekeit szolgálják”

A JELENTŐS KORMÁNYZATI TÁMO-
GATÁSOK ELÉRHETŐVÉ TÉTELÉNÉL 
A LEGFONTOSABB SZEMPONT AZ 
ITT ÉLŐ EMBEREK IGÉNYE – FOGAL-
MAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT IN-
TERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST 
MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKE-
RÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISE-
LŐJE. ENNEK EGYIK SZEMLÉLETES 
PÉLDÁJAKÉNT EMLÍTETTE, HOGY 
ÁLLAMI PÉNZEKBŐL MÁR MÁRCI-
USBAN ELKEZDŐDHET DUNAKE-
SZIN A KISERDŐ UTCA FELÚJÍTÁSA, 
AMI NEM IS CSAK AZOKNAK VÁLIK 
MAJD AZ ELŐNYÉRE, AKIK OTT LAK-
NAK, HANEM EGY SOKKAL SZÉLE-
SEBB KÖRNEK IS, HISZEN AZ UTCA 
VÉGÉN ÉPÜLT MEG A KATONADOM-
BI ÚJ PARKOLÓ. A POLITIKUS BE-
SZÉLT ARRÓL IS, HOGY A GAZDA-
SÁG ÚJRAINDÍTÁSÁT SEGÍTI TÖBB 
MÁS MELLETT AZ A KORMÁNYIN-
TÉZKEDÉS IS, AMELYIK SZJA-MEN-
TESSÉGET BIZTOSÍT MAJD A HU-
SZONÖT ÉV ALATTIAK SZÁMÁRA, 
VALAMINT EZT A CÉLT SZOLGÁLJA 
A CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ MEG-
EMELÉSE IS.

– A térség országgyűlési képviselője-
ként mennyire elégedett a települé-
si önkormányzatok, illetve a polgár-
mesterek együttműködésével?

– Munkámmal minden szinten 
igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy 
a választókerületemben jól működje-
nek az önkormányzatok, mert ez egy 
kiemelten fontos pillére annak, hogy 
együttműködésben, közös erővel meg-
felelő eredményeket tudjunk elérni az 
itt élő emberek érdekében. Mint már 
többször is hangsúlyoztam, én a kö-
zösség erejében, az összefogásban hi-
szek, hiszen minden eredmény közös 
siker. Éppen ezért a döntéseinknél, a 
jelentős kormányzati támogatások el-
érhetővé tételénél a legfontosabb szem-
pont az itt élő emberek igénye, a csa-
ládok életminőségének javítása volt az 
eddigiekben is, és annyit máris meg-
ígérhetek, hogy ez így lesz a továbbiak-

ban is. Ehhez pedig elengedhetetlen a 
partnerség, mert elsősorban a jól mű-
ködő önkormányzatokra tudjuk a fon-
tos beruházásokat alapozni. Nagy sze-
rencse, hogy Dunakeszin ez adott, s 
így büszkeséggel tölt el mindaz, amit 
az utóbbi években együtt, közös aka-
rattal és energiákkal már sikerült elér-
nünk. Meggyőződésem azonban, hogy 
továbbra sem dőlhetünk hátra: a célok 
világosak, az eredmények magukért 
beszélnek, de munka maradt még bő-
ven a következő évekre is. Azt azonban 
máris megtapasztaltuk, hogy ha össze-
fogunk, akkor a siker nem marad el!

– Melyek azok a kisebb eredmé-
nyek, amelyeket itt helyben tapasz-
talhatnak az emberek? 

– Ilyen előremutató, sikeres ered-
ménynek tekintem például azt is, 
hogy akár már márciusban elkezdőd-

het Dunakeszin a Kiserdő utca felújítá-
sa állami pénzből. Hatvan év telt el az-
óta, hogy ezt az utcát legutóbb „rend-
be rakták”, s talán az akkor elvégzett 
munka minősége sem volt a legmeg-
felelőbb, ezért itt nincs megoldva ren-
desen a csapadékelvezetés sem. S bár 
a környék csatornázása kiépült, de az 
utca lejtése, dőlésszöge nem megfelelő, 
ezt korrigálják majd a most előkészü-
letben lévő munkálatokkal, és új asz-
faltot is kap a Kiserdő utca. Erre azért 
is szükség van, mert az utca végén 
épült meg a katonadombi új parkoló. 
Az önkormányzat nemrég felmérte a 
helyzetet és elindult az engedélyezteté-
si folyamat, amelynek ugyancsak van 
némi átfutási ideje, de én bízom ab-
ban, hogy a kivitelezés már a jövő hó-
napban elkezdődhet. Külön öröm szá-
momra, hogy ennek a munkának az el-
végzéséhez is sikerült állami támoga-

Tuzson Bence: Elkezdődött a gazdaság-újraindítási 
akcióterv, amelynek részeként a huszonöt évnél fiatalabbak 

mentesülnek majd a személyijövedelem-adó alól

Tuzson Bence és Dióssi Csaba 
rendszeresen konzultál 

a város fejlődése érdekében



A koronavírus sokkal 
veszélyesebb az influenzánál
Ezért alakulhatott belőle ki gyorsan egy pandémia

A KORONAVÍRUS AZ INFLUENZÁNÁL SOKKAL VESZÉLYESEBB VÍ-
RUS – MONDTA EL A KORMANY.HU ÉRDEKLŐDÉSÉRE A DÉL-PES-
TI CENTRUMKÓRHÁZ INFEKTOLÓGUS FŐORVOSA.

Dr. Szlávik János véleménye 
szerint a koronavírus nem 

csak a tüdőt támadja meg, hanem 
sok más szervrendszert is. Súlyos 
szövődményei következtében a 
halálozás jóval magasabb, mint 
az influenzáé, ezért egyértelmű-
en kijelenthető, hogy a koronaví-
rus egy veszélyes vírus.

- Az újfajta koronavírussal az 
emberiség egyelőre nem találko-

zott, semmiféle védettsége nem 
volt ellene, könnyen kialakulha-
tott belőle egy világjárvány. Em-
berről emberre aránylag gyor-
san terjed, és bármennyire tud-
juk, hogy 80 százalékban enyhe 
tünetekkel vagy tünetmentes-
séggel jár, 20 százalékban súlyos 
szövődményeket okoz, és az ese-
tek egy részében halálos – figyel-
meztetett a szakértő. 

tást szerezni. De kollégáim tájé-
koztattak arról is, hogy nemrég 
megegyezés született, miszerint 
hamarosan új játékok kerül-
hetnek Alagon a Szabadság téri 
játszótérre. Ezek apró lépések 
ugyan, de mindnyájunk közös 
érdekeit testesítik meg. Képvise-
lőként én azon dolgozom, hogy 
azokra a településekre, amelye-
ket én képviselek – így tehát Du-
nakeszire is –, minél több lehe-
tőséget elhozzak, és minél több 
fejlesztési forrást elérhetővé te-
gyek, de a helyi polgármeste-
rekre és önkormányzatokra vár 
az a feladat, hogy ezeknek a ke-
reteknek, amelyeket állami for-
rásokból sikerül megszerez-
nünk, jó gazdái legyenek. Ebben 
a munkában mindenkinek meg-
van a maga feladata, mert csak 
együttműködéssel tudunk jelen-
tős eredményeket elérni.

– Mindez most, a korona-
vírus-járvány árnyékában is 
tartható, amikor már szinte 
mindannyian a lazításokra, az 
újranyitásra várunk?

– Azt hiszem, hogy különö-
sen most, a koronavírus-jár-
vány miatt előállt helyzetben 
van kiemelt jelentősége ennek, 
ugyanis nem elégszünk meg 
az egyszerű újranyitással: mi a 
gazdaságot fogjuk újraindíta-
ni! Nyilvánvaló, hogy a követ-
kező időszak gazdasági sikere 
az újraindítástól, illetve annak 
eredményességétől függ. Ennek 
érdekében dolgoztuk ki a gaz-
daság-újraindítási akciótervet, 
amelynek első szakasza janu-
árban az otthonteremtési prog-
rammal és a huszonöt év alat-
ti fiatalok személyi jövedelem-
adó-mentességének bevezetésé-
vel már el is kezdődött. Ez a két 
dolog ugyanis összefügg, s az 
a kormány célja, hogy huszon-
öt éves koráig mindenki megfe-
lelő támogatást kapjon. Ehhez 
kapcsolódik természetesen a ti-
zenharmadik havi nyugdíj fo-
kozatos visszaépítése, valamint 
az orvosok és ápolók béremelé-
se is. Ma már a számok és a sta-
tisztikák is igazolják, hogy Ma-
gyarország sokkal stabilabban 
kezelte a vírushelyzetet, mint 
sok más európai ország, és ez 
meglátszik az eredményeinken 
is, ezen az úton kell hát tovább-
haladnunk az előttünk álló idő-
szakban is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

306 személyt oltott be 
a dunakeszi orvosi team

2021. JANUÁR 29-ÉN ÉS JA-
NUÁR 30-ÁN A DUNAKESZI-
SZTK NONPROFIT KFT. IS 
RÉSZT VETT ABBAN A KAM-
PÁNYOLTÁSBAN, AMELYET  
AZ IDŐSOTTHONOK ÉS MÁS 
BENTLAKÁSOS INTÉZMÉ-
NYEKBEN ÉLŐK SZÁMÁRA 
SZERVEZTEK. A DUNAKESZI 
JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE, 
IMRE ZSOLT IRÁNYÍTÁSÁVAL 
LÉTREHOZTAK EGY – ORVO-
SOK, SZAKDOLGOZÓK ÉS AD-
MINISZTRÁCIÓS SZEMÉLYEK 
ALKOTTA – OLTÓCSOPORTOT.

Az orvosi team vezetője Dr. Pál Mik-
lós igazgató koordinálta a szakmai 
munkát és végezte az oltásokat kö-
zösen Dr. Guba Ágnes háziorvossal, 

Dr. Pitz Andrással és Dr. Váradi Csabával, akik 
a rendelőintézet szakorvosai. 

- A két nap alatt felkerestük a kijelölt intéz-
ményeket, Dunakeszin 4, Fóton 1, az Aszódi Já-
rásban 2 helyszínen és megtörtént mind a bent-
lakók, mind az őket ellátó személyzet beoltása a 
Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinával. A Du-
nakeszi Járásban általunk beoltott 306 személy 
a protokollnak megfelelően 21 nap múlva kapja 
meg a második oltást – nyilatkozta a Dunaka-
nyar Régió megkeresésére dr. Pál Miklós. 

A DUNAKESZI-SZTK Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt he-
tekben megtörtént a szakrendelő egészségügyi 
dolgozóinak a COVID19 vírus elleni oltása is. 

- Minden dolgozó, aki kérte és megkaphatta 
az oltást az első oltáson már biztosan túl van, 
folyamatosan kerül sor az előírásnak megfele-
lően a második oltások beadására is. Mivel vá-
rosunkban az oltóhelyek kialakítása még most 
van folyamatban a dolgozóknak regisztráci-
ót követően központilag irányítottan fővárosi 
kórházak oltópontjait kellett felkeresniük, és a 
második oltásra is oda kell visszamenniük. Az 
oltottaknál semmilyen mellékhatás nem volt 
tapasztalható. A karban jelentkező némi izom-
fájdalomról beszámoltak néhányan, de hasonló 
tünetek más védőoltás beadásakor is jelentkez-
nek – ismertette dr. Pál Miklós, aki hozzátet-
te: - Jelenleg a Dunakeszi Szakorvosi Rendelő-
intézetben zajlik a felkészülés a lakosság töme-
ges oltására, hogy mind személyzettel, mind a 
megfelelően felszerelt oltóhellyel felkészülten 
tudjuk fogadni a hozzánk irányított lakosságot.
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Bevezetjük a védettséget igazoló okmányt, amit 
azok kapnak majd, akiket beoltottak, azaz meg-
kapták a második védőoltást is - jelentette be  

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter a Kormányinfón.  Érvényességi időt nem tüntetünk 
fel, csupán a második oltás beadásának dátuma szerepel 
majd az okmányban.  

Azok is megkapják az igazoló dokumentumot, akik 
a koronavírusból felgyógyultnak minősülnek. Náluk az 
érvényesség kezdete a kórházból elbocsátás napja. Aki-
nek pozitív PCR-tesztje volt, annál az első negatív teszt 
időpontja az érvényesség kezdete, illetve akik PCR-teszt 
nélkül szabadultak a karanténból, náluk az érvényesség 
kezdőpontja a pozitív tesztet követő tízedik nap.

Sokan tünetmentesen estek át a vírusfertőzésen, ők 
akkor kapnak igazolást, ha vérvizsgálattal kimutatják az 
antitestet jelenlétét a szervezetükben. Ebben az esetben 4 
hónapra szóló védettséget tüntetnek fel a dokumentum-
ban. Arról egyelőre nincs döntés, hogy ez az igazolás mi-
lyen jogosultságokkal jár. 

Indul a konzultáció a nyitásról  
A jövő héten online konzultációt indítunk az élet újrain-
dításáról a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Mindenkit arra 
biztatunk, hogy töltse ki a kérdőívet, mert a járványügyi 
szakemberek mellett az emberek véleményére is számí-
tunk, amikor döntések születnek majd a korlátozások 
enyhítéséről.   

Félmillió adag kínai vakcina érkezik 
A miniszter arról is tájékoztatott, hogy a jövő héten fél-
millió adag Sinofarm oltóanyag érkezik Kínából hazánk-

ba és reményeink szerint a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ gyorsan megadja az engedélyt az alkalmazásá-
ra. A kínai vakcinával a világon több mint 30 millió em-
bert már beoltottak, köztük magyarok ezreit a déli hatá-
rainktól nem messze a Vajdaságban. 

Magyarország az uniós beszerzésből több mint 19 mil-
lió adag oltóanyagot kötött le, ha csak ez rendelkezé-
sünkre állna már, akkor közel 10 millió embert tudnánk 
beoltani. De ezek a szállítmányok lassan és kisebb meny-
nyiségben érkeznek, ezért vásároltunk orosz Szputnyik 
vakcinát is, amiből február folyamán összesen 200 ezer 
adag érkezik hazánkba. 

Legkorábban április végéig olthatjuk be 
a regisztráltakat 
Eddig több mint 2 millióan regisztráltak a koronavírus 
elleni oltásra, ők március végéig megkaphatják a védő-
oltást. Arra számítunk, hogy ennél jóval többen, 3 vagy 
akár 4 millióan is regisztrálnak majd, így az optimista 
forgatókönyv szerint április végéig, de sokkal valószí-
nűbb, hogy május végéig tudjuk beoltani a jelentkezőket.  

A főváros négy oltópontján, csütörtökön és pénteken 
Szputnyik vakcinával oltjuk be a regisztrált 75 év alat-
ti krónikus betegségben nem szenvedőket, illetve a há-
ziorvosok AstraZenecával oltják a 65 év alatti krónikus 
betegeket. 

A Jövő héten folytatjuk a legidősebbek és a 60 év alatti 
krónikus betegek oltását és visszatérünk azokba a szoci-
ális intézményekbe, ahol a járványhelyzet miatt nem le-
hetett oltani korábban. 

 Forrás: kormany.hu
 Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gulyás: Készül a védettséget 
igazoló okmány a beoltottaknak 

és gyógyultaknak
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETT-
SÉGET IGAZOLÓ OKMÁNYT KAP-
NAK AZOK, AKIKET BEOLTOTTAK, 
ILLETVE FELGYÓGYULTAK A VÍ-
RUSFERTŐZÉSBŐL. A JÖVŐ HÉTEN 
INDUL AZ ONLINE KONZULTÁCIÓ 
AZ ÉLET ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL.
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Ashraf Elmoafi és Wein András 
Wein András ügyvezető igazgató az első  négy egyiptomi kocsi 

"születését" a "mi közös gyerekünknek" nevezte 

Dunakesziről 
Alexandriába 

A mostani négy kocsit további 674 követi majd Egyiptomba

DUNAKESZIN KÖZEL SZÁZ ÉVE MŰKÖDIK A VASÚTI SZEMÉLY-
KOCSIK GYÁRTÁSÁBAN ÉS FELÚJÍTÁSÁBAN ORSZÁGOS HÍRNE-
VET SZERZŐ ÜZEM, AMELY AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK SORÁN - A 
KIVÁLÓ MÉRNÖKÖK ÉS SZAKMUNKÁSOK TELJESÍTMÉNYÉNEK 
KÖSZÖNHETŐEN - KIVÍVTA A NYUGAT-EURÓPAI SZAKMAI- ÉS 
BEFEKTETŐ VASÚTTÁRSASÁGOK ELISMERÉSÉT IS. A DUNAKESZI 
JÁRMŰJAVÍTÓ FENNÁLLÁSÁNAK EGYIK LEGJELENTŐSEBB KOR-
SZAKA KEZDŐDÖTT EL TAVALY JÚNIUSBAN, AMIKOR ELINDULT 
AZ EGYIPTOMI NEMZETI VASÚTTÁRSASÁG (ENR) 1300 VASÚTI 
SZEMÉLYKOCSI GYÁRTÁSÁRA KIÍRT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA. 

Az egymilliárd euró – 350 milliárd forint – értékű megren-
delésből a Dunakeszi Járműjavító 678 vasúti személykocsi 
gyártására kapott megbízatást, míg a fennmaradó 622 jár-

mű a TMH International oroszországi Tver-i üzemében készül el.
Az orosz-magyar konzorcium a magyar ipar történetének egyik 

legnagyobb exportprojektjét valósítja meg a Dunakeszi Járműja-
vító révén, ahol már elkészült az első négy egyiptomi kocsi. 

A jeles eseményt egy emelkedett hangulatú ünnepséggel tették 
emlékezetessé a dolgozók és az egyiptomi partner számára febru-
ár 9-én. Wein András, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igaz-
gatója közvetlen hangvételű ünnepi beszédében a négy új kocsi 
„születését” „a mi közös gyerekünknek” nevezve utalt egy új, re-
ményteljes korszak kezdetére, és egyúttal megköszönte munka-
társai teljesítményét is.

Felidézte a projekt beindításának munkafázisait, a kezdeti idő-
szakban jelentkező nehézségeket, melyeket közös összefogással 
sikeresen oldottak meg a megrendelő megelégedésére. A négy új 
kocsi február 10-én saját kerekén útnak indult a szlovéniai tengeri 
kikötőbe, Koperbe, ahol behajózzák őket, hogy jó egy hetes hajó-
út után megérkezzenek Alexandriába, ahol február 23-án az üzem 
képviselői ünnepélyesen adják át őket az Egyiptomi Nemzeti Vas-
úttársaságnak.

- A Dunakeszi Járműjavítóban – a most útnak induló négy 
kocsin kívül – 2023 őszéig még 674 kocsit készítünk el egyip-
tomi partnerünknek. A 47 darab direktventillációs kocsi gyár-
tásával várhatóan júliusban végzünk. Ezt követően kezdjük el a 

másod-, és harmadosztályú klímás kocsik gyártását, összesze-
relését – ismertette Wein András, aki ünnepi beszédében kö-
szönetet mondott orosz partnerüknek az együttműködés so-
rán nyújtott szakmai támogatásért, az anyagellátásért és a do-
kumentáció átadásáért.  

- A mai nap egy nagyon különleges alkalom, mert egy egyedi 
együttműködés termékét ismerhettem meg, ami különös nagy-
ságrendű Egyiptom és Magyarország kapcsolatában – jelentette 
ki Ashraf Elmoafi, Egyiptom budapesti nagykövete. 

A diplomata a hatvanas évek gazdasági kapcsolatainak érté-
két és jelentőségét hangsúlyozva felidézte, hogy a magyar motor-
vonatok mit jelentettek az Egyiptomi Állami Vasúttársaság és az 
egyiptomi emberek mindennapi életében. 

- Annak idején az egyiptomi köznyelvben, ha valaki azt mond-
ta: én egy magyar vonattal fogok utazni, akkor az egyet jelentett 
azzal, hogy gyorsvonatra száll. Remélem, hogy ez a mostani ered-
mény és együttműködés ennél még magasabb szintű kooperáci-
óhoz vezet, mint ami az 1960-as években a magyar vasútgyártás 
egyiptomi megrendelését jelentette – emelte ki Ashraf Elmoafi. 
Egyiptom budapesti nagykövete köszönetét fejezte ki -, mint fo-
galmazott - az igazán színvonalas és minőségi munkáért.

Az ünnepség végén Wein András és munkatársai az egyiptomi 
vasúti kocsit szimbolizáló különleges tortával vendégelték meg az 
egyiptomi delegáció tagjait és az üzem dolgozóit.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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DUNAKESZI EGYIK NAGYON FOR-
GALMAS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓ-
PONTJA A TÁBOR ÚT – HUNYADI 
ÚT – MÁTYÁS KIRÁLY ÚTJA, AHOVÁ 
NÉGY IRÁNYBÓL ÉRKEZIK A FORGA-
LOM, RÁADÁSUL SZOMSZÉDSÁGÁ-
BAN VAN A PIROS ÓVODA, ÉS A KÖ-
ZELBEN A FAZEKAS ISKOLA. ZEBRA 
SEGÍTI A GYALOGOSOK BIZTONSÁ-
GOS ÁTKELÉSÉT, DE A SZAKEMBE-
REK SZERINT AZ AUTÓSOK ÉRDEKÉT 
SZOLGÁLJA A FORGALOMLASSÍTÓ 
FEKVŐRENDŐR IS.

A biztonságos közlekedés ér-
dekében az elmúlt években 
többször is változtattak a köz-

lekedés szabályain, de nem váltották 
be a hozzáfűzött reményeket. A leg-
újabb változást tavaly vezették be, 
melynek lényege, hogy a Tábor út – 
Mátyás király útja elsőbbséget élvez a 
Hunyadi út forgalmával szemben. 

– Általános szakmai tapasztalat, 
hogy az elsőbbséget élvező hosszú és 
széles utakon közlekedők a megen-
gedettnél gyorsabban hajtanak, ami 
nagyon sok veszélyt hordoz magá-

ban, hiszen az út mellett van az óvo-
da, pár száz méterre az iskola és az 
uszoda, de jelentős a kerékpáros for-
galom is – sorolja Somodi István. Az 
önkormányzat városüzemeltetési 
osztályának vezetője szerint is elke-
rülhetetlen volt a fekvőrendőr kiépí-
tése, amit napjainkban átalakítanak. 

- Az átalakított fekvőrendőrrel 
szeretnénk elérni, hogy a főút - Tá-
bor út - Mátyás király útja – forgal-
ma a közlekedési csomóponthoz kö-
zeledve lelassuljon a balesetek meg-
előzése, valamint a könnyebb el-

sőbbségadás érdekében. A gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy az új megoldás 
bevált, megszűntek a balesetek, ezért 
véglegesítjük a fekvőrendőrt, ami 7 
centi magas, és jóval hosszabb, így 
a gépjárművek számára is „komfor-
tosabb” lesz – hangsúlyozta az osz-
tályvezető, aki reményét fejezte ki, 
hogy a napokon belül átadásra ke-
rülő megújult fekvőrendőrök jelen-
tősen hozzájárulnak a biztonságos 
közlekedéshez. 

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

Új fekvőrendőr épül 
a Tábor úton és a Mátyás király úton 

Az új 
fekvőrendőr 

"csak" 7 centi 
magas, 

és a korábbinál 
hosszabb lesz



9Dunakeszi Polgár

Március 1-ig szabad a parkolás

ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBŐL ÚJÍTJÁK FEL A KISERDŐ 
UTCÁT. A MUNKA VÁRHATÓAN TAVASSZAL INDULHAT, AMELY 
SORÁN ÚGY SZERVEZIK MEG A KIVITELEZÉST, HOGY AZ UTAT ÉS 
A GARÁZSOKAT IS HASZNÁLHASSÁK A KÖZLEKEDŐK, ÁM PÁR 
NAPIG EGYES GARÁZSOKBA NEM LEHET MAJD KI- ÉS BEÁLLNI.

ÚJABB EGY HÓNAPIG ÉR-
VÉNYBEN MARAD DUNAKE-
SZIN A PARKOLÁSI KÖNNYÍ-
TÉS, MISZERINT TOVÁBBRA 
IS ENGEDÉLYEZETT A 3 ÓRÁN 
TÚLI PARKOLÁS AZ ÖNKOR-
MÁNYZATI TULAJDONÚ PAR-
KOLÓKBAN.

A több évtizede épített út-
burkolat jelentősen el-
használódott az évek so-

rán, a folyamatot felerősítette, 
hogy az utóbbi időben nagyon 
sokan itt közelítek meg a köz-
kedvelt Duna-partot, a Katona-
dombot és a Kiserdő utca nyu-
gati végénél épített parkolót – is-
mertette a felújítás aktualitását a 
Dunakeszi Polgárnak nyilatko-
zó Somodi István. 

- A Kiserdő utcába becsatla-
kozó garázssoroknál az évek so-
rán kialakult lejtésviszonyok 
miatt nem működött a vízelve-
zetés, amit a felújítás során ki-
javítunk, ahol indokolt kicserél-
jük a szegélykövet, korrigáljuk 
az úttest és a garázsokhoz veze-
tő behajtó dőlésszögét. A Kis-
erdő utca két végénél, illetve az 
úton található rossz állapotban 
lévő víznyelőket kicseréljük. A 
keresztutcákból kifolyó vizet is 

kezeljük, hogy a meglévő eső-
vízcsatorna rendszerbe jusson. 
A közel ötszáz méter hosszú út-
test felületét lemarja a kivitelező 
és új aszfalt szőnyeggel burkolja 
le – tájékoztatott Somodi István.

Mint megtudtuk a kivitele-
zést elnyerő vállalkozóval ha-
marosan megköti a szerződést 
az önkormányzat, így a felújítás 
várhatóan március végén, ápri-
lis elején kezdődhet. A közel két 
hónapig tartó felújítás ideje alatt 
szakaszosan biztosítják a közle-
kedést, megszervezik a ki- és be-
állás lehetőségét a garázsokba, 
ám előfordulhat, hogy rövid ide-
ig nem lehet majd megközelíte-
ni őket. 

Az osztályvezető az önkor-
mányzat nevében a lakosság tü-
relmét és megértését kéri a felújí-
tás idejére. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Megújul a Dunakeszi Járműjavító és a Lányi Ferenc park 
„találkozásánál” lévő orvosi rendelő előtti parkoló, 
megoldják a víz elvezetését, amely nagyobb esőzésekkor 

több centiméteres volt. A mélyponton lévő rácsot bekötik a vízel-
vezető-rendszerbe, melynek köszönhetően a területen megszűnik 
az a probléma, amit korábban gyakran okozott az esővíz. 

A régi parkolót kulturált, gyeprácsos felületté alakítja a Kan-
dó Kálmán sétányon az önkormányzat megbízásából a Penta Kft.  

A kormányhatározatban hónapok óta fenntartott vészhely-
zetre való tekintettel Dunakeszin 2021. március 1-ig ér-
vényben marad a pakolási könnyítés, miszerint város-

szerte felfüggesztik a három órás idősávot a parkolókban, vala-
mint a két korábban megnyitott Fő téri parkoló mellé megnyitja 
a harmadikat is a lakosság, a forgalom számára este 7 és reggel 7 
óra között az önkormányzat.

A részletek és az érintett parkolók listája a legfrissebb polgár-
mesteri határozatban, a város honlapján tekinthető meg az e té-
makörben írt cikknél. 

Vigyázzanak magukra!

Felújítják 
a Kiserdő utcát Megújul a parkoló 

a Kandó Kálmán sétányon
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körzeti képvi  selőink jelentik

A januári hónap sűrűre és 
zöldre sikerült. Elkezdődött a 
körzetünkben is, a városi fő-
kertész asszony irányításával 
az elektromos vezetékek körü-
li fák megmetszése. A várostól 
igényelt közterületi fák ülteté-
se is elkezdődött.

A város szeretne a helyi fi-
atalok részére kialakítani egy 
közösségi, ifjúsági házat, en-
nek az igényfelmérését el-
kezdtük.

Megújult a város katolikus 
iskolája és a két új épülő kö-
zépiskola engedélyezése is 
előbbre lépett. 

A körzetünkben lévő ÉFOSZ 
lakóinak a tavalyi évben több 
magánszemély is tett felaján-
lást. Úgy gondolták, hogy ők 
is szeretnének támogatni va-
lakit, így a Dunakeszi Veni 
Vidi Vici Alapítvány részére 
elkezdték a műanyag kupa-

kok gyűjtését. Ennek a non-
profit szervezetnek gyűjtik a 
Casalgrande téren is, a város 
lakói az ott felállított szívben. 
A teherautómmal 5 nagy zsák 
kupakot hoztam el Tőlük! Na-
gyon szépen köszönjük a se-
gítségüket! 

Január 28-án este egy fi-
gyelmes lakótársunk jelezte 
számomra telefonon, hogy a 
Repülőtéri útra a Fóti úti kör-
forgalom irányában, ismeret-
len folyadék került az úttest-
re, amely síkossá tette azt. Ké-
résemre a Dunakeszi Közüze-
mi Kft. munkatársai azonnal 
megkezdték az útszakasz sí-
kosság mentesítését. Így meg-
előzve egy nagyobb balese-
tet. Nagyon szépen köszönjük 
a gyors segítségüket!

A körzetünk egyik emble-
matikus pontja a Fóti úti és a 
Repülőtéri út találkozásánál 

lévő körforgalom. A főkertész 
asszony személyes részvétele 
és irányítása mellett, közel 100 
darab cserje került kiültetés-
re. Így márciustól-szeptembe-
rig mindig virágos sziget lesz a 
körforgalom. A kabala jukkánk 
pedig a közepén megmaradt!

A körzetünk töretlen fejlő-
désének részeként a város pá-
lyázott a Napsugár Bölcsőde 
bővítésére. Közel 750 millió fo-
rint, amiből 600 millió forint 
támogatást tudunk elnyerni. 
Biztos vagyok benne, hogy si-
kerülni fog!

A viharos február eleji idő-
járásban az Alagimajori útra, 
az utat szegélyező erdősáv-
ból ágak zuhantak, amelyeket 
a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület kollégái eltávolítot-
tak. Köszönjük a segítségüket!

A Dunakeszi Zöld Program 
részeként egyelőre 4 helyszí-

nen elkezdődött a használt sü-
tőolaj begyűjtése.

Bármilyen kéréssel keresse-
nek bátran az alábbi elérhető-
ségeimen: 

Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: dunakeszi.

petho@gmail.com címen, 
vagy a Facebookon: 

Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisz-
tián képviselő online fogadó-
óra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Szerintem az Önök nevében is 
mondhatom, nagyon várjuk, 
hogy csillapodjon végre a koro-
navírus-járvány. Kollégáimmal 
év eleje óta dolgozunk azon, 
hogy előkészítsük az éves ren-
dezvényeket, hogy amint fel-
oldja a kormány a vészhelyze-
tet, visszatérhessen a pezsgés 
a városba. Idéntől bevezetünk 
egy újítást, a rendezvények Du-
nakeszi Kártyával lesznek in-
gyenesen vagy kedvezménye-
sen látogathatók. Éppen ezért 
mindenkit arra bíztatok, tölt-
se le telefonjára vagy tabletjére 
a DunakesziApp alkalmazást, 
ahol díjmentesen regisztrálhat-
nak a virtuális Dunakeszi Kár-
tyáért mindazok, akiknek állan-
dó lakcíme Dunakeszire szól. 
A kezdeményezésnek plasz-
tik kártya változata is van, ezt 

a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán lehet igényelni 
300,- forint egyszeri díj ellené-
ben.

A Dunakeszi Kártyához kap-
csolódóan elindítjuk idén a „Vá-
laszd a helyit” kampányunkat, 
amelyhez dunakeszi székhelyű 
vagy telephelyi kisvállalkozá-
sok, szolgáltatók csatlakozását 
várjuk. Célunk, hogy egymást 
támogassa a lakosság és a kiske-
reskedelmi ágazat. A vállalkozá-
sok körének bővüléséről rend-
szeres tájékoztatást adunk.

A Szabadság téri játszótér 
fejlesztésében ismét léptünk 
egyet előre. Mátyusné Felföldi 
Julianna a körzet anyukáit kép-
viselve magára vállalta, hogy 
segít az önkormányzatnak az új 
játékok kiválasztásában, amely 
a napokban meg is történt. Re-

ményeink szerint idén megújul-
hat a terület.

Sajnálatos híreket is kaptunk 
az elmúlt hetekben a Dunake-
szi Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatójától. Arról tájé-
koztatott bennünket, hogy az 
intézmény mellett a Rákóczi ut-
cában, a templomkert melletti 
parkolóban több esetben meg-
rongálták a dolgozók, és gyer-
mekükért érkező szülők autó-
ját. Az egyelőre ismeretlen elkö-
vető szándékos karcolással, tü-
kör letöréssel és gumiabroncs 
kiszúrásával okozott károkat. 
Az igazgatónő térfigyelő kame-
ra telepítését javasolja a helyzet 
megoldására. Az esetek előfor-
dulásáról értesítettük a Duna-
keszi Rendőrkapitányság veze-
tőjét, valamint elkezdtünk dol-
gozni a kamera telepítésén.

Kérdéseikkel és észrevételeik-
kel továbbra is keressenek biza-
lommal!

Elérhetőségeim: 
E-mail: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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Tisztelt Lakótársaim!

Beruházások

Kandó Kálmán stny. parkoló 
felújítása
A Kandó Kálmány sétánynál ta-
lálható orvosi rendelő előtti par-
koló felújítása zajlik. A kivitele-
zés során megoldódik az eső-
zéseket követően felgyülemlett 
nagymennyiségű esővíz elve-
zetése, valamint a parkolóhe-
lyek is szilárd burkolatot kap-
nak. A kivitelezés a jelenlegi idő-
járás miatt szünetel, de amint a 
téli hideg enyhül, folytatódnak a 
munkálatok.

Gimnázium felújítása
Az elmúlt év végén megkezdő-
dött a Radnóti Miklós Gimná-
zium energetikai felújítási be-
ruházása. Ennek keretében a 
nyílászárók és a tetőszigete-
lés cseréjére kerül sor.  . Cseré-

lik a légtechnikai rendszer ele-
meit is. Az energia felhasználás 
hatékonyságát az épület tetejé-
re telepített napelem rendszer 
is segíteni fogja. A Sportcsar-
nok tetőszigetelése már elké-
szült, jelenleg a nyílászárók cse-
réje zajlik. 

Köszöntések
Nagy örömömre ismét köszönt-
hettem körzetünk négy lakóját. 
Az egyik lakónk, Marika néni a 
90. születésnapját ünnepelte. 
A másik három lakótársunk, Ka-
milla, Villő, Bertold nemrégen 
született. Isten éltesse őket.

Zöld Dunakeszi Program a 
körzetben
A faültetések az időjárástól füg-
gően folyamatosan zajlanak. 

Arra kérem Önöket, hogy je-
lezzék számomra faültetési igé-
nyüket. A faültetéssel kapcso-
latban most is arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé 
környezetünket egy-egy fa ül-
tetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folyama-
tos, naprakész információk-
kal igyekszem szolgálni a kör-

zetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken:
joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Legutóbbi beszámolóm óta 
újra csak kisebb megkeresése-
ket kaptam a választókerület-
ből. Nem győzöm hangsúlyoz-
ni, hogy ezek a "kisebb" ügyek 
sosem kevésbé fontosak, legfel-
jebb kevesebb embert érinte-
nek: csatornatisztítás, rosszul ki-
helyezett utcanévtábla - az előző 
havi beszámolómban már emlí-
tett ügyekhez hasonló kérések, 
megkeresések ügyeit intéztem.

Újra személyes megbeszélést 
folytattam egy tulajdonostárs-
sal a piaccal kapcsolatban. Itt 
meg kell említenem, hogy a  Pol-
gármesteri Hivatal jogi osztályán 
vezetőcsere történt, mely raj-
tam kívülálló okként újra lassítja 
a piac helyzetének rendezését: 
éppen az a hivatali dolgozó tá-
vozott a városháza kötelékéből, 
akinél ennek az ügyben a szálai 
összefutottak, ráadásul az új ve-
zető még nem került kinevezés-
re. Mivel ugyanakkor a tulajdo-
nossal folytatott megbeszélé-

sem kapcsán újabb kérdéseim 
merültek fel, kinevezését köve-
tően azonnal meg fogom keres-
ni az új osztályvezetőt, kérve a lé-
pések megsürgetését. Hamaro-
san rendelkezem majd annyi friss 
információval a területet illetően, 
hogy a közelmúltban ígértek sze-
rint akár egy teljes, a Dunakeszi 
Polgárban megjelenő beszámo-
lómat - annak keretei között - a 
piac témájának tudjak szentelni.

Sajnos többször kaptam meg-
keresést a Barátság úti lépcső-
házakból, hogy egy lakhatás nél-
küli embertársunk rendszere-
sen beköltözik a lépcsőházakba, 
hogy ott húzza meg magát a hi-
deg elől. A helyzet elég nehéz, 
mind emberileg, mind képvise-
lőként: nyilván nem szeretném 
azt sem, hogy az illető ember-
társunk a hidegben lelje halálát, 
de teljes mértékben megértem 
a lakótársak felháborodását is: 
őket sem lehet kitenni állandó 
jelleggel a kéretlen beköltöző-

vel járó szélsőségesen kellemet-
len, adott esetben fertőzésveszé-
lyes helyzetnek. A hivatalos szer-
vek tehetetlenek az ügyben: az 
önkormányzattól kezdve a kor-
mányhivatalig és a rendőrség-
től a hajléktalanokat segítő ci-
vil szervezetekig "passzolják" az 
ügyet, megoldás pedig  még 
mindig nincs. Ez persze az illető 
hibája is, aki nem hajlandó a se-
gítséget elfogadni, de ugyanak-
kor nyilvánvalóan nem bűnöző, 
azaz bezárni, vagy "elvinni" sem 
lehet, ahogy a vérmesebb lakó-
társak várnák. Továbbra is kere-
sem a megoldást a - nem kevés 
iróniával írom ezt - "szolgáltató 
közigazgatásnak" gúnyolt bürok-
rácia keretei között.

A Barátság útja 26. és 28. kö-
zötti terület rendezése kapcsán 
már folyik az egyeztetés az érin-
tett lépcsőházak közös képvise-
lőivel, de végleges megállapo-
dásra még nem jutottunk a tár-
sasházak közösségével, így erről 

ennek megszületése után fogok 
beszámolni.

Elérhetőségeimen továbbra  
is várom megkereséseiket. Köz-
vetlen telefonszámom: 06-70-
379-92-11, elektronikus levélcí-
mem: zpvarga.dunakeszi@gmail.
com vagy varga.zoltan@jobbik.
hu. Elérhető vagyok a közösségi 
médiában, alábbi hivatalos olda-
laimon 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 dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
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Csendesen telt el az év első 
hónapja, nem történt különö-
sebb, mindannyiunkat érin-
tő esemény, viszont a múlt év-
ben megkezdett munkák foly-
tatódtak és folytatódnak most 
is. Ennek megfelelően nem állt 
le az áradásszerű csapadékvíz 
betörések elleni védelmek ki-
építése; egy újabb helyszínen a 
Hunyadi utca mélypontján ke-
rült kiépítésre egy új műtárgy, 
mely a járdáról lezúduló csapa-
dékvizet tudja bevezetni a csa-
padékvíz csatornába, remélhe-
tőleg védelmet nyújtva az érin-
tett ingatlannak, ingatlanok-
nak. 

A gépjármű vezetők tapasz-
talhatták, hogy új forgalomlas-
sító küszöbök, közismert nevén 
„fekvőrendőrök”, kiépítése kez-
dődött meg a Tábor utca – Hu-
nyadi utca – Mátyás király utca 

kereszteződésben, melyek vár-
hatóan kevésbé fogják megter-
helni az autók futóművének al-
katrészeit a rajtuk történő át-
hajtáskor, mint az eddigi sze-
relt, nagyobb zökkenést okozó 
küszöbök. 

Folyamatban van a Wass 
Albert utcában szintén egy 
forgalomlassító küszöb te-
lepítésének előkészítése, ez 
egy szerelt fekvőrendőr lesz, 
mely jelenleg a társasház és az 
önkormányzat közötti szerző-
déskötés egyeztetésének fázi-
sában van. 

Életünk még mindig nem 
tért vissza a normális kerék-
vágásba, a gyerekek többsé-
ge távoktatásban vesz részt, 
sok felnőtt home office-ban 
kénytelen dolgozni, de már lát-
szik a fény az alagút végén, a 
vakcinák megjelenésével már 

van remény arra, hogy ismét a 
megszokott életünket élhes-
sük. Egyre többen fogunk hoz-
zájutni a védőoltáshoz, amely-
nek közvetlen hatásaként talán 
már nyárra többé-kevésbé visz-
szatérhetünk régi életünkhöz. 
Remélhetőleg már március-
ban, legkésőbb áprilisban újra 
kinyitnak az iskolák, a vendég-
látó helyek; lehetőségünk lesz 
szórakozásra, kikapcsolódásra, 
nyaralásra, közösségi progra-
mokban vehetünk részt és vég-
re újra sportolhatunk. 

A járvány azonban még itt 
van velünk, tovább szedi ál-
dozatait, ezért nem engedhet-
jük meg magunknak a lazítást. 
Védekezzünk ellene, hordjuk 
továbbra is fegyelmezetten a 
védő maszkot, tartsuk a meg-
felelő védőtávolságot egymás-
tól és vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!

Kedves Lakótársak!
Köszönöm segítségüket la-

kóhelyünk jobbá, szebbé, élhe-
tőbbé tételében és kérem, ke-
ressenek a továbbiakban is ja-
vaslataikkal, észrevételeikkel, 
kéréseikkel alábbi elérhetősé-
geimen. 

Mobil számom: 
06 20 336 9294
E-mail címem: 
ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Tisztelt Lakótelep Szívében 
élő polgárok! 
Az elmúlt időszakban nagyon 
sok lakos keresett meg, és saj-
nos személyesen is tapasztal-
tam, hogy a Nap utcai közvilá-
gítással gondok vannak. Utána-
jártam, a helyzet a következő: 
Az önkormányzat egy céggel 
szerződött a közvilágítási prob-
lémák kezelésére, és ha ők nem 
tudják megoldani, mert nem az 
ő kompetenciájuk, akkor a szol-
gáltató Elmű feladata az. Je-
len esetben az Elmű feladatkö-
rébe tartozó hibáról, hibákról 
van szó, így ők illetékesek a ja-
vításra, amit időközönként meg 
is tesznek, ám sajnos hamar is-
mét probléma jelentkezik a ta-
pasztalatok szerint. Azt kértem 
az illetékes polgármesteri hiva-
tali szakembertől, hogy segít-
sen a mielőbbi végleges meg-
oldásban. A város nincs szerző-

désben az Elmű-vel, de minden 
tőlünk telhető módon igyek-
szünk elérni a gyors megol-
dást! Ha valamilyen újabb in-
formációhoz jutok, természe-
tesen megosztom önökkel, ab-
ban bízva, hogy mire ez az írás 
megjelenik, talán már nem is 
lesz aktuális a gond.

Nagy örömömre folyamatos 
a fák kiültetése, főkertész asz-
szony felügyeli, így sikerül biz-
tosítani, hogy tovább szépül-
nek közös tereink idén is. A 
facebook oldalamon mindig 
jelzem, ha ebben valami aktu-
ális történik.

Az idénre tervezett felújítá-
sok ügyében is sokan keres-
nek, különösen a már vállaltak, 
ütemezettek kapcsán. Ígére-
tet kaptam a város vezetésétől, 
hogy amint véget ér a járvány-
helyzet, s tisztán látható lesz, 
milyen a város gazdasági hely-

zete, folytatódni fognak ezek 
a projektek, és hamarosan, a 
költségvetés elfogadása után, 
konkrétabban is jelezni tudom, 
melyek kezdődnek meg az idei 
évben. Néhány területen csú-
szást okozott a járvány, de tu-
dom, milyen fontos lakossági 
igények ezek, ezért minden le-
hetőt megteszek a mihamarab-
bi megvalósulásért, ahogy ed-
dig is

Az egyre aktívabb a 
közterületfelügyelői jelenlét, 
nagyon megosztja a lakosság 
azon részét, aki jelzi is felém ta-
pasztalatait. Kérem legyenek 
türelemmel, biztos nem hibát-
lan még a működés, de leg-
alább érezhetően beindult a 
régóta várt fontos munka. Ettől 
nagyobb rendet és tisztaságot, 
hosszútávon kellemesebb kö-
zösségi érzetet remélek itt a La-
kótelep Szívében is!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 06-70-337-16-
06 számon hétköznap 8-19 óra 
közt számon, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, Facebook ol-
dalamon és csoportjaimban, s 
természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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A Tábor utca - Mátyás király út 
mindkét oldalára ígért fekvő-
rendőrök kiépítésével kapcso-
latban érdeklődtem. Hó végén 
a Penta alvállalkozója a forga-
lomcsillapító küszöbök felsze-
dését követően még aznap 
megkezdte a kivitelezést. Az 
egypályás forgalom továbbra 
is biztosított 

- A Mányoki Ádám téri zebra 
mindkét oldalára a fényvissza-
verős táblák kihelyezése meg-
történt

- Kátyúk helyreállításának 
kérelmét benyújtottam

- Klapka utca 26. előtt a te-
lefonközponti állomás föld alá 
helyezését az Invitel elvégezte 

- A Kálmán utca 42. előtt a 
telefonközponti állomás szin-
tén föld alá helyezését, majd a 
Hunyadi utca 2-4. közötti hely-
reállítást kértem 

- Emlékeztetőt nyújtottam 
be a Zápolya utca 30-32-34. 
ingatlan csapadékvíz megol-
dására, mivel 2021-ben önkor-
mányzati költségen a járdába 
épített víznyelővel a zöldfelü-
leten szikkasztókút fog léte-
sülni 

- Több alkalommal kértem 
a Rákóczi utca – Báthory utca 
kereszteződésénél a gyalo-
gos átkelőhely kialakítását. A 
balesetveszélyes keresztező-
dés felújításával párhuzam-
ban a „zebra” kialakítására is 
sor kerülhetne. A keresztező-
dés újra aszfaltozását és felfes-
tését írásban jeleztem. A Rákó-
czi út, Báthory utca - Hunyadi 
utca közti szakasz nagy forga-
lomnak van kitéve, melyért a 
városunkban folyamatos épít-
kezések miatt megnőtt teher-
gépkocsi forgalom a felelős. 

Romlott az út minősége, több 
ingatlan előtt megrepedt az 
aszfalt, kátyúk keletkeztek, 
evégett szükséges a szakasz 
szőnyegezése

- A Klapka utcai árok men-
tén 3 helyre kértem szemét-
gyűjtő kihelyezését. A jelenle-
gi helyzetben többen dolgoz-
nak otthon – home office –, s 
ezért a munka végeztével töb-
bet kívánnak a szabadban len-
ni. A gond, hogy kint létükkor 
kevésbé foglalkoznak a termé-
szettel, maguk mögött hagy-
ják a szemetet. A kérelmező 
hölgy és szomszédjai közel 10 
éve rendszeresen összeszedik 
az elhajigált sörös dobozokat, 
stb. A lakók hozzáállása példa-
értékű, ezúton köszönöm ne-
kik. A 2021-es májusi szemét-
szedés előtt jelezni fogom a 
szakaszt, itt is legyen egy talál-
kozási pont, hogy az itt lakók-
kal együtt megtisztítsuk a te-
rületet     

- A Báthory utca 1. előtt 
megrepedt az aszfalt, mely-
nek következményeként az út 
megsüllyedt. A figyelmeztető 
bója kihelyezése aznap, míg az 
úthiba helyreállítása másnap 
megtörtént. Az előzők ellené-
re továbbra is maradt a süllye-
dés, ezért ismét kértem a hiba 
megszüntetését

- A Zápolya utca 30. előtt 
építendő szikkasztókút kiala-
kítása felől értesítettek. Kide-
rült, hogy egy ott futó Invitel 
kábel miatt nem fér el a „mű-
tárgy”, ezért újra kell tervezni. 
A megoldás, hogy az út alatt 
bekötik a folyókát a csatorná-
ba. A következő ütembe ter-
vezik a szikkasztó kialakítását, 
mely várhatóan a tavasz folya-
mán elkészül. Az érintett lakók 
nevében köszönöm a gyors, 
korrekt tájékoztatást 

- Óvoda köz forgalmirend 
változtatása érdekében a ki-

vitelezéshez szükséges építé-
si engedély felől érdeklődtem, 
melyet a Hivatal már több hó-
napja megkért. A korábban el-
készült tervdokumentáció át-
dolgozása a kormányhivatal 
előírásainak figyelembevéte-
lével szükségessé vált, ezért a 
tervezés elhúzódik. Írásban ér-
deklődtem, hogy milyen stá-
diumban van az építési en-
gedély – jogerős(?) –, mivel a 
munkálatok kezdésének idő-
pontja függ tőle

- A Mikszáth utca - Bajtárs 
utca sarokra ígért szegélykö-
vek cseréjének, a Báthory utca 
- Bulcsú utca sarok martasz-
faltos feltöltésének időpont-
ja végett fordultam az osz-
tályhoz. Továbbá a Bajtárs 
utca – Thököly utca, a Thökö-
ly utca - Sződi utca és a Sződi 
utca - Dugonics utca sarok is-
mételt helyszíni szemléjét, an-
nak eredményeként a szegé-
lyek helyreállítását, pótlását 
kértem, mivel az elmúlt egy 
évben a helyzet csak tovább 
romlott. Intézkedésem a tö-
redezett szegélyek helyreállí-
tása, a kátyúk megelőzése, az 
aszfalt minőségének megóvá-
sa érdekében történt

- A hó végi körzeti ellenőrzés 
során észleltem, hogy a díszfák 
telepítése a jelzett hét címből 
csak a Bródy Sándor  utca 23. 
előtt maradt el, melyet  a fő-
kertész asszony felé jeleztem

 Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

Kezdetét vette a Tábor és Mátyás király utcai 
fekvőrendőrök kialakítása
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Január 12-én műszaki bejáráson 
vettem részt a Kiserdő utcában a 
Városüzemeltetési Osztály veze-
tőjével, valamint a Penta építő-
ipari cég mérnökeivel és végle-
gesítettük az utca felújításának 
műszaki tartalmát. Az egyezte-
tés során rögzítésre került, hogy 
az úttest felújításán túl szeret-
nénk vízelvezetési problémákat 
is megoldani a 11-es számnál, 
valamint a társasházak közé be-
vezető utakat és a mellettük ve-
zető járdákat is felújítanánk. Ez 
utóbbi a helyi lakóközösség régi 
vágya volt, amelyet most telje-
síthetünk. A beruházás jelen-
leg a szerződéskötés fázisában 
áll, a munkavégzés márciusban 
kezdődhet, amely előtt az érin-

tett lakók külön értesítést fog-
nak kapni.

Az útfelújítások mellett a Rév-
dűlőben szeretnénk előre ha-
ladni az útburkolások területén 
is, néhány kisebb utca ugyan-
is még nem rendelkezik szilárd 
burkolattal a területen. Január-
ban a Rózsakert közben tartot-
tunk műszaki bejárást, és már 
el is készültek a költségbecslé-
sek az utca burkolására. Nagyon 
bízom benne, hogy az idei költ-
ségvetésben sikerül szerepeltet-
ni ezt a tételt és megvalósulhat 
a beruházás. 

A kátyúzások területén to-
vábbra is várjuk, hogy a Strom-
feld u. 39. előtt év elején be-
jelentett úthibát kijavítsák. A 
közelmúltban megsürgettem 
a kátyúzást. Kérem, aki úthibát 
tapasztal, az jelezze felém, ne 
hatalmasodjon el a probléma, 
megteszem az ügyben a hivata-
los bejelentést.

Januárban levelet írtam a 
Tesco helyi áruházvezetőjének 
és megköszöntem neki a jár-
da megépítésében tett erőfe-

szítéseit. Kértem egyben, hogy 
helyeztessen ki egy szemetest 
a járda áruház felőli oldalára és 
ugyanezt indítványoztam az 
önkormányzat illetékes osz-
tályán is az Alsógödi utcához. 
Felhívtam továbbá a figyelmét 
arra, hogy a terület vízelveze-
tése továbbra sem megoldott 
és ezen a területen lépések 
szükségesek. Egy helyi lakótól 
kapott felvételeket is csatol-
tam a levelemhez az eső ide-
jén megmutatkozó áldatlan ál-
lapotokról.

A hónap folyamán védőkor-
látot helyeztünk ki az Üdülő ut-
cán a Kiscsurgóhoz, hogy a nyá-
ri nagy vihar miatt megváltozott 
terepviszonyok ne jelentsenek 
veszélyt a közlekedőkre. Janu-
ár végén a Közüzemi Kft. megja-
vította és visszahelyezte a kato-
nadombi fitnesz park eszközeit, 
valamint újrarakták a gumibur-
kolatot is. Tavasszal sor kerül az 
eszközök javító festésére is, de a 
park már újra használható. Szin-
tén a hónap végén megkeresé-
seket kaptam a Felhő utcából, a 

lakók arra panaszkodtak, hogy 
a Közterület felügyelet elkezd-
te figyelmeztetni azokat az au-
tósokat, akik a helyhiány miatt 
a Kiscsurgó menti területre par-
kolnak. Sikerült egyeztetni az ál-
láspontokat és megegyezni ab-
ban, hogy a Felhő utcai járdán 
túl, a Kiscsurgó irányában sza-
bad a parkolás, de a járdára to-
vábbra sem lóghatnak be a par-
koló autók. Két évvel ezelőtt ke-
rült sor a Duna sori támfal át-
vizsgálására és megerősítésére. 
Az év elején ezt újra megtették 
és a szükséges gyorsjavításokat 
elvégezték. Február első napja-
iban meg is érkezett az első ár-
hullám, de emiatt még a legala-
csonyabban fekvő strand sétá-
nyon sem kellett lezárásokat el-
végezni.

Észrevételeit, javaslatait vá-
rom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Tisztelt Lakótársaim!

Mint a tóvárosi csapadékcsa-
torna építése a legnagyobb, je-
lenleg zajló beruházás, így ezzel 
kezdem a beszámolót. Idén már 
két irányból dolgoznak a szak-
emberek és a munkagépek, és 
a Kolozsvár utca felől folyó épít-
kezés már elhagyta a Kassa ut-
cát, így most a Kassa és az Ung-
vár utca közötti szakasz készül. 
A másik irányból, a Huszka Jenő 
utca felől pedig hamarosan el-
érik a Szent Erzsébet utcát. A 
kész víznyelőrácsok a Kolozsvár 
utcán már betöltik funkciójukat, 
az elnyelt esővizet a Tisza utcai 
befogadón keresztül elvezetik 
a rendszer végpontjába, a Du-
nába. Az útburkolatok helyreál-
lítása tavasszal kezdődik, hogy 
a négy méter mély munkagö-
dörbe visszatemetett föld kel-

lően tömörödjön. Azokat a fá-
kat, amelyeket a munkálatok 
miatt Tóth Eszter főkertésszel a 
helyszínről földlabdával ástak ki, 
február végén elkezdik vissza-
telepíteni. A többi növény ülte-
tésével és a terep rendezésével 
meg kell várni a tavaszt.

Több kátyú keletkezett az el-
múlt napok esős, fagyos időjá-
rása miatt városszerte, köztük a 
Kossuth Lajos utcán is. A Város-
üzemeltetési osztály munkatár-
sai már felvették a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel a kapcsolatot, 
megadva a helyszíneket. Ezúttal 
kérek minden kedves dunakeszi 
lakost, hogy amennyiben kátyút 
fedez fel városunkban, bátran 
jelentse be, hogy mihamarabb 
értesülhessenek róla az illeté-
kesek, így a probléma is hama-
rabb megoldódhat. A bejelenté-
sek legegyszerűbb és leggyor-
sabb módja a DunakesziApp al-
kalmazáson keresztül történhet, 

amely okostelefonra, táblagép-
re egyaránt letölthető.

Az applikáció segítségével 
regisztrálhatnak a Dunakeszi 
Kártyáért is, amely azért hasz-
nos, mert idéntől a rendezvé-
nyek csak a kártya felmutatá-
sával lesznek ingyenesen vagy 
kedvezményesen látogatha-
tók. Ugyanígy várhatóan idén 
kerül bevezetésre a helyi busz-
járatokon is a kártyaolvasók 
használata, így a térítésmen-
tes buszon való utazás felté-
tele is a Dunakeszi Kártya lesz. 
De nemcsak virtuális kártya lé-
tezik, a plasztik változat a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán igényelhető dunake-
szi állandó lakcímmel rendel-
kezők számára.

Többen használják és ismerik 
a Toldi játszóteret és a mellet-
te lévő egykori vízműdombot. 
Örömmel jelentem, hogy funk-
cióbővítési céllal dolgozunk a 

két terület összevonásán, és a 
terep rendezésén, kipucolásán.
Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:

 Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. válaszókerület 
képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az önkormányzat jogi és pénz-
ügyi bizottsága legutóbbi ülé-
sén döntött – egyebek mellett 
– a körzet három közútjának vo-
natkozásában a gépjárművel 
való közlekedésre vonatkozó 
szabályok módosításáról. Ezek 

a következők: az Alagimajori út 
végén, az M2-esre vezető felül-
járó előtt, az útnak az M2-es au-
tóút felé eső szakaszán a koráb-
bi záróvonal 120 méteren ke-
resztül történő meghosszabbí-
tása Dunakeszi irányába akként, 
hogy az előzés tiltása csak a Du-
nakesziről Fót felé haladókra vo-
natkozik. Alagon két helyen is 
megváltozott a forgalmi rend: a 
fenyvest is átszelő, valamint az 
idősek otthona előtt vezető Kin-
csem köz korábban egyirányú 
forgalmi rendje kétirányúra vál-
tozott úgy, hogy a Kincsem köz-
nek a fenyvesen átvezető szű-
kebb szakaszán a Kincsem utca 
felől érkezők élveznek elsőbb-
séget. A Pavilon utca és a Kápol-

na köz korábban egyenrangú 
utakként találkozott, ám a gya-
korlatban a Kápolna közről ér-
kezők rendszeresen nem kapták 
meg a Pavilon utcán a Nándori 
utca felé tartó gépjárművektől a 
jobbkézszabály által biztosított 
elsőbbséget, és emiatt gyakran 
alakult ki balesetveszélyes hely-
zet. A gyakorlathoz igazodva a 
forgalmi rendet úgy változtat-
ta meg a bizottság, hogy a Ká-
polna közön érkezőknek immár 
nem csak a Kápolna utcán, ha-
nem a Pavilon utcán haladóknak 
is meg kell adniuk az elsőbbsé-
get. Az előzőekben ismertetett 
pontokon a megváltozott for-
galmi rendnek megfelelő KRESZ-
táblák kihelyezését is tartalmaz-
ta – természetesen – valamennyi 
határozat.

Már egy ideje ismert probléma 
a körzet alagi részén, a tiszti lakó-
telep Karinthy Frigyes utcai olda-
lán az utca Fóti úti és Shejbal Jó-
zsef utcai kereszteződésében a 
heves, nagy esőzések idején ösz-
szegyűlő csapadékvíz. Tudniillik 
a Fóti útról nyíló Karinthy Frigyes 
utca eleje és vége is alacsonyan 
fekszik – alacsonyabban, mint 
az őt keresztező utcák –, ezáltal 
nagy mennyiségű csapadékhul-
lás esetén amolyan vízgyűjtő te-
rületként funkcionál az utca ele-
je és vége is. Az összegyűlő nagy 
mennyiségű esővíz pedig nem 
csak a közlekedésben okoz ne-
hézségeket, hanem a tiszti lakó-
telep fűtését ellátó kazánházat, 
valamint a leghátsó – G betűje-
lű – épület pincéit is áztatja. A 
probléma részben szabad szem-
mel is látható már egy ideje – az 
önkormányzat lakosságszolgála-
ti osztálya kezdeményezésemre 
tavaly már kért is be árajánlatot a 
Schejbal József utcai keresztező-
désnél a víz elvezetésére –, rész-
ben pedig azt Nemes Krisztina, 
a társasházak közös képviselő-
je is jelezte felém december vé-
gén. Éppen emiatt – a kazánhá-
zat érintő, korábban nem ismert 
probléma feltárása érdekében – 

tartottunk szemlét január köze-
pén az önkormányzat két mun-
katársával, amelynek végén az 
a megoldási javaslat született, 
hogy az utca elején a járda és az 
út széle között szikkasztóárkok 
telepítése történjen meg a le-
hető legnagyobb kapacitással, 
a kazánház felé megemelt mó-
don, hogy az megakadályozza a 
víz tovább haladását a kazánház 
irányába. (Nagyobb szikkasztót 
vagy akár tározót sajnos itt nem 
lehet létesíteni, olyan sok felszín 
alatti közmű-csatlakozás van a 
helyszínen...)

Február 4-én, a délelőtti órák-
ban az erős szél kidöntött egy fát 
a Pálya út mellett. A fa az elekt-
romos felsővezetékre dőlt, az 
tartotta. A katasztrófavédelem 
riasztására az újpesti hivatásos 
tűzoltók, a Fóti Aqua ÖTE önkén-
tes tűzoltói, valamint az óbudai 
létraszer vonult a helyszínre. A 
fát sikerült az elektromos háló-
zat károsodása nélkül eltávolíta-
ni, az elektromos szolgáltatás új-
raindítását lehetővé tenni, vala-
mint az utat a forgalomnak át-
adni.

Alsón még működtet néhány 
köztéri ivókutat a DMRV, ame-
lyek közül egyet (a Naprafor-
gó tér és a Bojtorján utca talál-
kozásánál lévőt) a közelmúlt-
ban megszüntetett – erről az 
ott élők képviseletében tájékoz-
tatott egyik lakótársam, kérve a 
vízszolgáltatás újbóli biztosítá-
sát. Felvettem a DMRV-vel a kap-
csolatot, akik érdeklődésemre 
elmondták, hogy a kút vizében 
– feltehetően a viszonylag ritka 
használat következtében – bak-
teriális fertőzést mértek a szak-
emberek, ezért az ÁNTSZ javas-
lata alapján a szolgáltatást meg-
szüntették. Kérésemre a DMRV 
megpróbálja fertőtleníteni a 
szóban forgó ivókutat, és ha egy 
mód van rá, visszaállítani a szol-
gáltatást.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

A körzet három pontján is megváltozott a forgalmi rend
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Óriási hálával és köszönettel 
tartozik Önöknek a város az 
elmúlt évtizedekért, melyek 

során generációkat gyógyítottak – 
mondta Dióssi Csaba polgármester, 
aki hozzátette: a koronavírus-jár-
vány miatt sajnos csak szűk körben 
tudják köszönetüket kifejezni a bete-
gek, a lakosság körében is nagy nép-
szerűségnek örvendő nyugdíjba vo-
nult három orvosnak.

Dr. Tirtl Anna

Az orvosi hivatást leghosszabb 
ideje dr. Tirtl Anna gyakorolta, 
aki 1938-ban született Budapesten, 
négy gyermekes családban nőtt fel.

1962-ben kapta kézhez általános 
orvosi diplomáját a Budapesti Or-
vostudományi Egyetemen, 2012-
ben az 50 éves jubileum alkalmából 
aranydiplomát vehetett át. Egye-
tem után Tüdőgyógyászati Kór-
házban kezdett dolgozni, majd a 
Budapesti Ilka utcai Apáthy István 
Kórházban kapott állást, amit je-
lenleg Bethesda Kórházként isme-
rünk. A kórház hűséges dolgozója 
volt egy negyedszázadon keresztül.

1994-ben az akkori nyugdíjtör-
vény alapján 56 évesen nyugdíjaz-
ták, ám a sors keze volt, hogy ekkor 
egy szakmai rendezvényen meg-
látta Dunakeszi Városának kör-
zeti gyermekorvosi álláshirdeté-
sét, amelyre azonnal jelentkezett. 
Örömmel fogadták a megüresedett 
körzet ellátására, ő pedig szinte ki-
hagyás nélkül tudta folytatni mun-
káját.

1994-es nyugdíjazását követően 
még 26 évig dolgozott Dunakeszi 
város alkalmazottjaként.

A sok éves kórházi tapasztalat 
óriási előnyt jelentett ebben a tel-
jesen más munkakörben. Először 
Budáról járt ki minden nap, majd 
később családjával együtt Dunake-
szire költöztek, hiszen ez a munka 
egész embert kívánt.

Sok évig volt a Dunakeszi-alagi 
óvoda orvosa, átmenetileg a 2. szá-
mú Bölcsőde orvosi teendőit is el-
látta.

26 éven át mindig ő rendelt a vá-
rosban péntek délutánonként, így a 
saját betegein kívül, az összes sür-
gős esetet is ellátta. Beteg gyermek 
ellátatlanul nem maradt a rendelé-
sein. Kollégái helyettesítésére soha 
nem mondott nemet, betegség mi-
att soha nem hiányzott, szabadság-
ra küldeni kellett.

Életkorát meghazudtolva a sok 
éves szakmai kihívások és változó 
követelmények nem voltak akadá-
lyok számára.

A koronavírus 2020. évi kihívá-
sai miatt úgy döntött, hogy 2020-
as esztendő végén befejezi pályafu-
tását.

Dr. Tirtl Anna kedves szavakkal 
idézte fel a Dunakeszin eltöltött kö-
zel három évtizedet, külön szeretet-
tel emlékezett meg egykori kolléga-
nőjükről, dr. Gauland Máriáról.

HÁROM KÖZMEGBECSÜLÉSNEK ÖR-
VENDŐ ORVOS – DR. TIRTL ANNA, 
DR. ERCSEI KATALIN ÉS DR. TORNYI 
ANDRÁS - MENT NYUGDÍJBA 2020 
VÉGÉN, AKIKNEK HOSSZÚ ÉVTIZE-
DES GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉT 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER KÖ-
SZÖNTE MEG A VÁROSHÁZÁN REN-
DEZETT SZŰK KÖRŰ ÜNNEPSÉGEN. 

Polgármesteri elismerés 
a nyugdíjba vonult orvosoknak

Hosszú évtizedeken át gyógyítottak 
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Dr. Ercsei Katalin

Dr. Ercsei Katalin már gyermek-
korában elhatározta, hogy orvos 
lesz és gyógyítani akar, és ettől az 
elhatározásától soha nem távolo-
dott el. Döntésében közrejátszott 
édesanyja gyakori és igen súlyos be-
tegeskedése is. Ennek tudatában vé-
gezte iskoláit, különóráit. A gimná-
zium minden osztályát és az érett-
ségit is jeles eredménnyel végezte el.

Orvosi diplomáját 1971-ben kapta 
meg, Dunakeszin 1976 júniusában 
kapott körzetet, és helyezkedett el, 
mint körzeti gyermekorvos.  

1976. és 1993. között közalkalma-
zotti jogviszonyban, 1993 óta pe-
dig, mint vállalkozó háziorvos dol-
gozott.

A 74 éves doktornő megszakítás 
nélkül, 43 éven át látta el a gyermek- 
háziorvosi körzetét, és az ahhoz tar-
tozó óvodát és általános iskolát.

Az elmúlt évtizedek alatt folya-
matosan képezte magát szakmai té-
ren, mindig naprakész volt a szakte-
rületét érintő állandó és gyors vál-
tozások, legújabb kutatási és fejlő-
dési eredmények tekintetében.

Az elmúlt négy évtized alatt szá-
mos gyerek életét mentette meg, il-
letve hozta vissza az életbe újra-
élesztéssel, és nagyon sok esetben 
saját autóval szállította kórházba a 
krízishelyzetben lévő pácienst.

A jó hangulatú, szűk körű bú-
csúztatón Ercsei doktornő felidéz-
te a gyermekekkel és a szülőkkel 
kialakított jó kapcsolatát, a gyó-
gyító tevékenységet segítő tartal-
mas együttműködést. A Dunakeszi 
Polgár érdeklődésére elmondta: Az 
Önkormányzattal kellemes, problé-
ma mentes volt az együttműködé-
se, bármi adódott a rendelőben, rö-
vid időn belül megoldották. Tartal-
mas, 43 szép évet őrzök a szívemben 
- tette hozzá.

Dr. Tornyi András

Dr. Tornyi András a 2. számú fel-
nőtt háziorvosi körzet háziorvosa 
nyugdíjba vonulása után Dr. Tóth 
Ilonának adta át a praxisát a Tábor 
utca 56. szám alatti rendelőben. Ta-
valy november 30-án vonult vissza, 
két hónap híján 30 évig volt házior-
vos Dunakeszin. Nyolc évig élt a Ba-
rátság úton, sok szomszédját hivatal-
ból is ellátta. Elmondása szerint szo-
ros barátságok is kialakultak bete-
geivel. Vannak, akikkel még a mai 
napig tartja a kapcsolatot, telefonon 
felhívják egymást.

Tornyi doktor úr közmegbecsülé-
sét jól mutatja, hogy nyugdíjba vo-
nulásakor betegei levélben fordultak 
a Dunakeszi Polgár szerkesztőségé-
hez, hogy az újság is méltassa és kö-
szönje meg páciensei érdekében vég-
zett önzetlen tevékenységét, közvet-
len emberi megnyilvánulásait.  

A polgármesteri elismerés alkal-
mával dr. Tornyi András – többek 
között – elmondta, hogy mélyen 
megérintette barátja, orvos kollégá-
ja, dr. Füzi József halála.   

Tornyi doktor úrnak két gyerme-
ke és három unokája van, a nyug-

díjas években elsősorban unokáz-
ni szeretne, illetve kedvenc szabad-
idős tevékenységének, a horgászás-
nak hódolni.

Megható és kedves ünnepség volt, 
melyen az önkormányzat nevében 
Dióssi Csaba polgármester köszö-
netét és nagyrabecsülését fejezte ki 
a három kiváló orvosnak, nagysze-
rű embernek, akik életútja követen-
dő szép példa lehet a pályájuk elején 
álló fiatal orvosok előtt.

V. I. 
Fotó: KesziPress
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Névjegy: Faith Éva
Tanulmányok: Fóti Gyermekvá-
ros Óvónőképző Szakközépiskola 
1980; Budapesti Tanítóképző Főisko-
la – óvónő szak 1987; Budapesti Ta-
nítóképző Főiskola óvodai menedzser 
szakvizsga 1996
Munkahelyek: 1. sz. Napközi Ottho-
nos Óvoda 1980; 5. sz. Napközi ottho-
nos Óvoda 1983; 1. sz. Napközi Ottho-
nos (ma Eszterlánc) Óvoda 1989
Beosztások: óvodapedagógus 1980-
1990; óvodavezető 1991; Összevont 
óvodák vezetője 2007; DÓHSZK óvo-
dai intézményegységek szakmai igaz-
gatója 2016
Egyéb feladatok: vizsgaelnöki felada-
tok 2012 -; tanfelügyelő, szakértő 2015-
Szakmai sikerek: A magas színvona-
lú pedagógiai munka elismeréseként 
az Eszterlánc Óvoda: „Óvodai neve-
lés a művészetek eszközeivel” alterna-
tív program Pest megyei bázisóvodája 
2006; Intézmény Pest megyei tehetség-
pont 2009; Apor Vilmos Főiskola gya-

korló óvodája 2012-13; Mesterpedagó-
gus 2014 
Díjak: Dunakeszi Városért bronz fo-
kozat 2003; Dunakeszi Város Pedagó-
giai díj 2009; Brunszvik Teréz díj 2020
Művek: „80 év a vén falak közt”- az 1. sz.  
Napközi Otthonos Óvoda története 
2003

– 1976-ban jelentkeztem a Fóti Gyer-
mekváros Óvónőképző Szakközépis-
kolájába. Érettségi után, 1980-ban he-
lyezkedtem el a jelenlegi Eszterlánc, 
akkor 1. sz. Napközi Otthonos Óvo-
dába, ahol a szakmai gyakorlatomat 
is töltöttem. A pályaválasztásomban 
döntő szerepe volt egyrészt a gyerek-
szeretetnek, másrészt nem akartam 
olyan szakmát választani, ahol egy 
irodában, vagy más területen ülni kell. 
Mindig szerettem mozogni, ezen nem 
akartam változtatni. Az óvodapedagó-
gusok folyamatosan tevékenykednek, 
játszanak a gyerekekkel, mozognak 
egész nap, nincs megállás, ez nekem 

nagyon tetszett. A szakközépiskolá-
ban eltöltött évek, a szakmai tárgyak 
tanulása, elsajátítása megerősített ab-
ban, hogy ez az én utam.

Születésem óta Dunakeszin élek, a 
szülők, nagyszülők is itt élnek/éltek, az 
1700-as évekig visszamenőleg vannak 
anyakönyvek a családomról. Ez az én 
városom…

Néhány év után, gyermekem szüle-
tését követően az 5. sz. Óvodába kerül-
tem, de visszahúzott a szívem az első 
munkahelyemre. Itt mindig őszin-
te légkör volt és van ma is, ami nekem 
nagyon fontos. Tíz évig óvodapeda-
gógusként dolgoztam, majd 1990-ben 
felkértek az óvoda vezetésére, mivel 
az elődöm elment és a munkatársa-
im rám szavaztak a távollétemben. 28 
évesen nem voltak vezetői ambíció-
im, de a kollégáim biztattak, hogy al-
kalmas vagyok vezetőnek, vállaljam el. 
1991. januártól Dunakeszi Város Ön-
kormányzata öt évre ki is nevezett az 
1. Számú Óvoda vezetésére. Hozzánk 

A DUNAKESZI VÁROSÁBAN VÉG-
ZETT 40 ÉVES ÓVODAPEDAGÓ-
GIAI MUNKÁJÁÉRT FAITH ÉVA, 
A DÓHSZK ÓVODAI INTÉZMÉNY-
EGYSÉG SZAKMAI IGAZGATÓJA 
POLGÁRMESTERI ELISMERÉS-
BEN RÉSZESÜLT, MELYET JANUÁR  
29-ÉN KIS ÜNNEPSÉG KERETÉBEN 
HIVATALI IRODÁJÁBAN ADOTT ÁT 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER.  

Elismerés a 40 éves 
óvodapedagógiai munkáért 

A jeles alkalomból Faith Éva 
kiemelkedő tevékenységét 
Dióssi Csaba polgármester 
és Szabóné Ónodi Valéria, 
a DÓHSZK vezetője méltatta
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tartozott a János utcai tagóvoda is, így 
összességében nyolc csoporttal mű-
ködtünk. Egy szervezeti változást kö-
vetően 2007-től vezetésem alá került 
az Alagi és a Gyöngyharmat Tagóvo-
da, valamint az újonnan nyíló Posta 
utcai Tagóvoda. 2016-ban pedig Du-
nakeszi Város Önkormányzata új in-
tézményt hozott létre Dunakeszi Óvo-
dai és Humán Szolgáltató Központ és 
Könyvtár néven. Ebbe az intézmény-
be került valamennyi önkormányza-
ti óvoda, melynek szakmai igazgatója 
lettem. A nyolc tagóvodába 1500 gyer-
mek jár. 

A mozgásigényem nem változott, ha 
tehetem, bemegyek a gyerekek közé, 
ha szükséges, szakmailag segítem a 
kollégáimat, mert a lelkemben óvoda-
pedagógus maradtam.

Az Eszterlánc Óvoda Dunakeszi 
első óvodája. Generációk jártak ebbe 
az 1923 óta működő óvodába. Van 
egy kiadványunk, a „80 év a vén fa-
lak közt”, ebbe kérésemre sokan ír-
ták meg emlékeiket, hiszen a maiakkal 
együtt öt generáció kötődik már az in-
tézményhez.  

A járványos időszakban megválto-
zott a korábbi megszokott óvodai élet. 
Amit a rendeletekben szabályoztak, mi 
is megtesszük. Folyamatos a lázmérés, 
a gyerekek gyakrabban mosnak kezet 
szappannal, a felnőtteknél, óvodape-
dagógusoknál, szülőknél egyaránt kö-
telező a kézfertőtlenítés. Egyszerre sok 
szülő nem lehet a folyosón, van úgy, 

hogy várakozni kell. A munkatársak 
folyamatosan fertőtlenítik a felszere-
léseket, eszközöket. Ebben az óvodá-
ban ősszel rendkívüli szünetet rendelt 
el az Oktatási Hivatal, mert sok meg-
betegedés történt, a többi óvodában 
csak egy-egy csoport került karantén-
ba. Mindenhol volt felnőtt és gyermek 
megbetegedés. Jelenleg az Aranyalma 
és Játszóház óvodákban van karantén. 

Visszatérve a hivatáshoz, Kodály 
Zoltán mondatait szeretném idézni: 
„Szentnek kell tartanunk a gyermek 
érintetlen lelkét. Amit abba ültetünk, 
minden próbát kiálljon, ha rosszat ül-
tetünk bele, megmételyezzük egész 
életére.” Ez a gondolat végig kísér-
te pályámat. Kolléganőimmel együtt 
mindig arra törekedtünk, hogy érzel-
mi biztonságban, humorral teli alkotó 
légkörben, sok élményt biztosítva ne-
veljük, fejlesszük a gyerekeket. Az ér-
tékek megőrzése mellett arra is ügye-
lünk, hogy az egész napi óvodai életet 
differenciáltan, az egyéni szükségle-
teket és képességeket figyelembe véve 
szervezzük, valamint, hogy a felnőt-
tek tetteikkel sugározzák programunk 
alapelvét, a „Tisztellek Téged, fontos 
vagy nekem, csakis Rád figyelek, és se-
gítek Neked, ha szükséged van a segít-
ségemre”. Azt gondolom, hogy ebben a 
mondatban minden benne van, amitől 
megfelelően fejlődhet egy kisgyerek és 
boldog gyerekkora lehet. 

Katona M. István
A szerző felvétele

2020. november 5. Hála Henrik és Száraz Erika
2020. november 7. Haáb Balázs és Dr. Molnár Eszter
2020. december 3. Erdélyi Csaba és Gál Szilvia
2020. december 5. Medvedovszky Ádám és Fekete Viktória
2021. január 14. Baricz Imre és Lázár Csilla Noémi
2021. január 16. dr. Petri Dávid és Chikán Katalin
 Suhajda Máté és Viski Fatime
 Thurzó János és Józsa Marianna
2021. január 21. Maráczi Tibor és Nyiri Eszter

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

Alpolgármesteri 
megbízottként 

a közösségért dolgozik

AZ EGYKORON ÖNÁLLÓ KÖZIGAZGATÁSI RANGGAL 
BÜSZKÉLKEDŐ ALAG – AZ 1910-ES SZÉTVÁLÁS UTÁN 
– 1950. JANUÁR 1-JÉVEL ÚJRA EGYESÜLT DUNAKESZI-
VEL, AMELY NAPJAINKBAN IS MEGHATÁROZÓ, A CSA-
LÁDOK EZREINEK OTTHONT ADÓ, DINAMIKUSAN FEJ-
LŐDŐ LAKÓKÖRNYEZETE AZ ÖTVENEZRES VÁROSNAK.  

A szépen fejlődő családi házas és lakóparki kör-
nyezet számos – közösen megoldandó - felada-
tot jelent az önkormányzat és az ott élők szá-

mára egyaránt.
A perspektivikus gondolkodás és cselekvés bizonyí-

téka, hogy Erdész Zoltán alpolgármester Alag város-
negyed fejlesztésének és a mindennapok során jelent-
kező feladatok sikeres megoldásának elősegítésére, és 
koordinálására alpolgármesteri megbízottnak nevezte 
ki Juhász Ádámot. 

Az alpolgármester választása nem véletlenül esett 
Juhász Ádámra, aki közel 20 éve él Dunakeszin, és 15 
éve dolgozik az önkormányzatnál. 

- Alapító munkatársa vagyok a sikeres Dunakeszi 
Programiroda közösségének, 2019 decemberétől tagja 
vagyok Pest megye legnagyobb sportegyesületének, a 
Városi Sportegyesület Dunakeszi elnökségének, mely-
ben Dunakeszi Város Önkormányzata képviseletében 
tevékenykedem. Minden erőmmel azon leszek, hogy 
megfeleljek a feladatnak – írja bemutatkozásként kö-
zösségi oldalán Juhász Ádám, aki az alagi polgárok-
kal konstruktív együttműködést szeretne kialakítani. 

V. I.

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 
a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 
városi magazin 
Facebook oldalán!
facebook.com/dunakeszi.polgar

Erdész Zoltán 
és Juhász Ádám
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Dunakeszi szemmel

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT, KOSÁRLABDA- ÉS E-SPORT SZAKOSZTÁLY BEVONÁSÁVAL BŐVÍTENÉ A JÖVŐBEN A VÁROSI SPORTEGYE-
SÜLETET TEMESVÁRI ISTVÁN, A VSD ÚJABB ÖT ÉVRE MEGVÁLASZTOTT ELNÖKE. A VEZETŐ MESÉL TÖBBEK KÖZÖTT AZ EREDMÉ-
NYEIRŐL, AZ ATLÉTIKA SPORTÁG DUNAKESZI HATÁSAIRÓL, ÉS AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYEIKRŐL.

Az eredményes munka újabb 
távlatokat nyit meg a VSD előtt

Interjú Temesvári Istvánnal, 
Pest megye legnagyobb sportegyesületének elnökével

- Év végén választották meg újabb 5 évre a 
VSD elnökévé. Hogyan érintette a felkérés?

- A munkásságom 1996-ban indult a duna-
keszi sportéletben. 2013 márciusától a Kini-
zsi Utánpótlásnak, majd a 2016-ban megala-
kult VSD-nek vagyok az elnöke, az egyesület 
felépítésében, működtetésében vállalok szere-
pet. Az elnöki jogviszonyom 2020. december 
12-én lejárt, azonban a novemberi küldöttgyű-
lés egyhangú elfogadásával meghosszabbodott 
a mandátumom. Mivel a saját vízióm a sport-
ban mindig a fejlődés és fejlesztés felé vezetett, 
nagy öröm számomra, hogy bizalmat kaptam 
az egyesület vezetőitől és küldöttgyűlésétől a 
folytatásra. Igyekszem minden energiámmal és 
tudásommal tovább fejleszteni a VSD-t, hogy a 

dunakeszi sportélet átlátható és dinamikus fej-
lődése folytatódjon.

- Melyek azok a fejlődések, amelyek az Ön 
elnöksége alatt történtek az egyesületnél?

- 2013 óta a Fóti úti Sportcentrum lényegesen 
megváltozott. Első főbb tevékenységem a külső 
pályák karbantartása, felújítása és egy új sport-
pálya építése volt. Ehhez kapcsolódott a center-
pálya melletti nézői fogadó egység és lelátó ki-
alakítása is. Majd egy korábban kiírt pályázat 
lehetőségeit kihasználva 2016-ban a város és az 
egyesület közösen építette újjá és modernebbé 
az öltöző épületét. Akkor a VSD még 7, ma már 
18 szakosztállyal erősíti és működteti az egye-
sület sportcsaládját. Úgy gondolom, hogy aktí-
van részt vettem ezen szakosztályok becsatolá-
sában, irányításában, működtetésében.

- Január 1-vel a Vasutasok atlétika szakosz-
tálya beolvadt a VSD-be, így már 18 szakosz-
tály csaknem 2000 igazolt és az iskolai prog-
ramokkal együtt több mint 3000 sportolót 
tudhat magáénak. Ez országos szinten is nagy 
egyesületnek számít. Mi volt a csatlakozás 
előzménye, miértje?

- A város vezetésével kezdetben a megál-
lapodásunk és kérésük volt, hogy a dunake-
szi egyesületeket összefogva hozzunk létre egy 
nagy egyesületet. A régi, nagy hagyományok-
kal rendelkező Vasutas is ide tartozott, amely-
nek atlétika szakosztálya nagyon magas szin-
tű utánpótlást és versenyeztetést lát el, külföl-
dön is elismerve. Fontosnak éreztük, hogy egy 
ilyen nagy hagyományokkal és sportmúlttal 
rendelkező egyesület szakosztálya is csatlakoz-
zon a VSD kötelékéhez, ezzel erősítve az ösz-
szehangoltságot, amely egyben újabb sportolá-
si lehetőség kapuit nyitotta meg városunkban. 
Sportszakmai szempontból egy nagyon fontos 

szakosztály, mivel minden sportág alapja az at-
létika. Több hónapot vett igénybe a folyama-
tos egyeztetés és összehangolódás. Boldog va-
gyok, hogy egy ilyen nagy múltú sportágat tud-
hatunk egyesületünk kötelékében 2021. január 
1-étől kezdődően.

- Néhány sikert visszaidézne nekünk, ame-
lyek a dunakeszi atlétika hírnevét öregbítet-
ték?

- Szakosztályunkban több mint 100 főnek 
biztosítjuk az edzéslehetőséget, hogy minél 
jobb eredményt érjenek el az atlétika sport-
ágban. A sok kiváló eredmény mellett nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy az összes eddi-
gi Dunakeszin működő egyesület közül a Vas-
utasból került ki az első olimpiai résztvevő. Töl-
gyesi Péter a Dunakeszi VSE színeiben a 2004-
es athéni olimpián hármasugrásban indult. Ez-
zel bizonyítottuk, hogy kis egyesületből is lehet 
kiemelkedő eredményeket elérni.

A későbbiekben korosztályos válogatottak 
sora került ki a nálunk dolgozó edzők kezei kö-
zül. 2016-ban az egész ország felfigyelt mun-
kásságunkra, hiszen Eszes Dániel 110 m gátfu-
tásban ifjúsági Európa-bajnok lett, egyben Ő 
lett az első magyar, aki aranyérmet szerzett if-
júsági Eb-n. 2018-ban Huller Dániel megismé-
telte ezt a kiváló eredményt a hazai rendezé-
sű Európa-bajnokságon, Győrben, 400 m gát-
futásban lett ifjúsági Európa-bajnok. Ugyaneb-
ben az évben, ugyanebben a versenyszámban 
Buenos Airesben a Nyári Ifjúsági Olimpián is 
ezüstérmet szerzett. Azóta is több magyar kor-
osztályos országos rekord fűződik a nevükhöz. 

- Milyen eredményeket értek el egyes szak-
osztályok tavaly és hogyan tudtak érvényesül-
ni a járvány miatt?

- Egyesületünk működését is nagyon felbo-
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- válaszol a polgármester

rította a Covid-19 érkezése. Kiváló kollégáim 
rugalmasságával nagyon gyorsan új működé-
si formát tudtunk elindítani az online sporto-
lás adta lehetőségeket kihasználva. A szakosz-
tályok vezetői kivétel nélkül új programokat 
hoztak létre, amit sportolóink számára kü-
lönféle informatikai platformokon továbbí-
tottunk. Ezeket a formákat mai napig életben 
tartjuk és használjuk. A szakszövetségek hatá-
rozatai alapján a versenyeket részben folytat-
ni is tudtuk, így eredményeink nem csorbul-
tak. Folyamatosan figyeltünk arra, hogy be-
tartsuk a megfelelő szabályokat a Covid-19 ke-
zelésével kapcsolatban, ezáltal – elmondhatjuk 
–, az egyesületen belül gyorsan túl tudtunk jut-
ni az eseteken. A bajnokságok zajlanak, a ver-
senyrendszer működik, eredményeink stabil-
nak mondhatók.

- Alig fél éve adták át a Nyíltvízi Edzőköz-
pontot. Biztosan nagyon várják már, hogy 
funkcióját végre betölthesse. Milyen terveik 
vannak, amik a járvány miatti korlátozások 
feloldása után ott megvalósulhatnak?

- Először is szeretném megköszönni Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő közbenjárását 
az állam támogatások ügyében mind a Nyílt-
vízi Edzőközpont, mind az épülő Magyarság 
Sportcsarnok esetében. A város vezetésével kö-
zösen beszéltük meg ennek a patinás épület-
nek a kihasználtságát, természetesen a Duna-
keszin élők számára is nyitottak vagyunk át-
adni ezt a lehetőséget. Az éves nyári gyermek-
táborokat továbbra is megtartja a város, csak 
sokkal modernebb, szebb környezetben élvez-
hetik a programokat a dunakeszi gyerekek. Vi-
szont nagyon fontos cél volt az egyesület szá-
mára, hogy legyen egy olyan bázis, ahol sporto-
lókat és vezetőiket tudjuk fogadni, szállásolni. 
Az egyesület ezt a létesítményt különféle kép-
zésekre és csapatépítési programokra szeretné 
a jövőben használni. Azon szakosztályok szá-
mára, amelyek tornákhoz nemzetközi csapato-
kat szeretnének meghívni, nagyon színvonalas 
szálláslehetőséget tudunk nyújtani.

- November végén készült el a kézilabdacsar-
nok. A kézilabdásokon kívül kik használhatják 
még, akár sportot, akár rendezvényt tekintve? 
Mire ad lehetőséget?

- Nagy öröm számunkra a kézilabda mun-
kacsarnok elkészülte, ez régi vágyam volt. Mi-
vel sok szakosztály és sportág elérhető nálunk, 
igyekszünk más sportágak számára is lehető-
séget adni a csarnok használatára, de kézilab-
da szakosztályunk dinamikus fejlődésen megy 
keresztül, így az idő nagy többségét ők fedik le.  

Azokban az időpontokban pedig, amikor a 
kézilabdásoknak nincs rá szüksége és a többi 
szakosztály sem tart rá igényt, más dunakeszi 
intézmények is használhatják a létesítményt.

- Válaszaiból kiderül, hogy sikeres és elő-
remutató az együttműködés Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatával, jövőbeni tervekről el-
árulna valamit?

- Szeretném, ha egyesületünk szinte minden-
re kiterjedően tudna működni. Egyik nagysza-
bású tervem egy rehabilitációs intézet megva-
lósítása, ahol elsősorban a VSD sportolóinak 
rehabilitálása, felépülése, sportba való vissza-
térésének segítését végezzük majd. Valamint 
szakosztályaink sorát szeretnénk bővíteni ko-
sárlabdával, cselgánccsal és e-sporttal.

Nagyon köszönjük az Önkormányzat min-
denkori támogatását és segítségét, hogy bizto-
sítják az edzéshelyszíneket, így a sportpályá-
kat, tornatermeket, csarnokokat, a fejlesztések 
esetében a TAO önrészt, valamint a mezeket. 
Nagymértékben segítik, hogy közös összefo-
gással fejlődjön egyesületünk. A VSD, mivel 
egy civil szervezet, ezért működtetésében van-
nak nehéz időszakok, a támogatásnak pedig 
mindig van helye…

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármesterét kér-
dezem az együttműködésről. 
- Mivel fűzi szorosabbra a kapcsolatot az Ön-
kormányzat a VSD-vel?

- A VSD megalakítása és működése az elmúlt 
évek egyik fontos sikertörténete volt. Köszö-
nöm Erdész Zoltán alpolgármester úrnak a 
megalakításban végzett munkát, Temesvári 
Istvánnak a működtetést és azt a rugalmassá-
got, együttműködést, ami nélkül nem fejlőd-
hetett volna így az egyesület. A VSD-nek na-
gyon fontos szerepe van abban a közösségépí-
tésben, ami az önkormányzat stratégiai célja. 
A VSD nagyon sokat tett városunk hírnevé-
nek öregbítéséért, számtalan lehetőséget biz-
tosít a sportolásra gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt, sok esetben kimagasló eredménye-
ket is elérnek sportolói. A velük való együtt-
működés országos hírű eredménye a Dunake-
szi Sportmodell elnevezésű program is, amely 
óvodás és általános iskola alsó tagozatos di-
ákjai számára teszi lehetővé, hogy testneve-
lés óra keretében több sportággal is megis-
merkedhessenek. Ez az egészséges életmódra 
és a sport szeretetére való nevelés szempontjá-
ból is fontos. Részben ennek a partnerségnek 
a velejárója, hogy az Önkormányzat éves költ-

ségvetésében rendszeresen szerepelnek. Idén-
től azonban másként is próbáljuk őket támo-
gatni. A minap vettük át a tavaly megalapított 
VSD Sport Kft-t, így megteremtettük a lehető-
ségét annak, hogy az egyesület által nem hasz-
nált szabad kapacitásokat piaci áron bérbe ad-
hassák. Ennek három alappillére van: a spor-
tolni vágyó lakóknak, baráti társaságoknak a 
tavaly átadott jégcsarnok, a Fóti úti Kézilab-
da Sportcsarnok, a Nyíltvízi Evezőközpont és 
az idén elkészülő Városi Sportcsarnok bérlé-
se a Magyarság Sportpályán; cég által üzemel-
tetett kis- és nagyméretű buszok bérbeadása, 
valamint a VSD logózott termékeinek értéke-
sítése az egyesületen kívül. 

- Mit jelent ez pontosan?
- Ide tartoznak például az egyesület tulaj-

donában álló buszok, amelyeket bérbe vehet-
nek kirándulásokra az iskolák, óvodák, de 
szeretnénk a helyi közösségi közlekedésben 
is használni, ha szükséges sűríteni a járato-
kat. Az egyesület saját logóval ellátott termé-
kei, melegítők, ajándéktárgyak pedig korábban 
csak a VSD sportolói, illetve azok családtag-
jai számára voltak elérhetőek. Ezek a jövőben 
webshopból bárki számára megvásárolhatók. 
Az ezekből befolyó teljes bevételt pedig az adó-
járulékok megfizetése után kizárólag az egye-
sület kapja meg.

Szeredi Helga
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Sikeres pályázat nyomán 
a múlt évben elkészült 
a látványraktár 
- mutatja be büszkén 
dr. Kerekes Dóra

– Természetesen a gyűjteményt is érintet-
te a járvány. 2020. március 13. és június 22. 
között zárva voltunk, illetve 2020. novem-
ber 11-e óta ismét zárva vagyunk – mondta 
dr. Kerekes Dóra. – Ez nem azt jelenti, hogy 
semmi nem történt. Múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartottunk a múlt évben és 
idén is ezt tervezem, elsősorban óvodák-
ban és általános iskolákban, már ahol ez 
lehetséges. A koronavírus-járvány a teljes 
kulturális szférát is arra ösztönzi, hogy új 
utakat keressen. A helytörténeti foglalko-
zások egy része külső helyszínre került. A 
gyerekekkel kirándultunk és így ismerték 
meg szűkebb pátriánkat. Az idei évben is, 
ha jön a jó idő, ismét szervezünk kirándu-
lásokat a városban. A múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon, a járvány ellenére is 1650 
gyermek tudott részt venni a tavalyi évben. 

A gyűjteményvezető elmondta, hogy a 
múlt évben két kiadványt jelentetett meg 
a helytörténeti gyűjtemény. Az egyik a 
„Dédi, mesélj még!”, ez a helytörténeti me-
sekönyv második kötete, amelyben a szo-
kásokról és a hagyományokról olvashat el-
sősorban az 5‒9 éves korosztály. A másik 
a „Dunakeszi sztorik”, ez inkább a tizen-
éveseknek és a felnőtteknek szól, ebben rö-
vid történetek olvashatók a városról, a régi 
faluról, az emberekről. Ez sokkal inkább 
életszerű, ellentétben a kétkötetes mono-
gráfiával, amelyben a tudományosság volt 
a fő szempont. 

– A szakmai munka tekintetében a ta-
valyi év nagy előrelépése, hogy elkészült 
látványraktárunk. Minden múzeumnak 
problémája, hogy a raktározási kapaci-

tás véges. Ezen segíthetnek a látványrak-
tárak, amelyek nemcsak a tárgyak szak-
szerű bemutatására és biztonságos táro-
lására, de raktározására is alkalmasak. 
A sikeres pályázat nyomán a látványrak-
tár a Kubinyi Ágoston programkeretében 
valósult meg. A tavalyi évben is jelentő-
sen folytatódott a gyűjtemény gyarapítá-
sa. Tárgyakat, fotókat, dokumentumo-
kat kaptunk, részben eredetiben, illetve 
szkennelt formában is.

– Állandó feladata minden múzeum-
nak a leltározás. Nálunk még az alaplel-
tárnál tartunk, amely már harmadik éve 
zajlik és még további két-három évet vesz 
igénybe ez a munka. Mindez köszönhető 
Szakáll Lászlóné, Lujzi néninek, aki annyi 
mindent gyűjtött össze, hogy van mit fel-
térképezni.

– Talán kevesebben tudják, hogy a gyűj-
temény egyik feladata a kutatók, különféle 
képzésben részt vevők támogatása. Ha va-
laki dunakeszi témából dolgozik, a gyűj-
temény segítséget nyújt. A múlt évben ki-
lenc kutató és öt olyan személy volt, akinek 
tudtunk segíteni. 

– Szintén a járvány egyik folyamodvá-
nya volt, hogy nagyobb teret tudtunk biz-
tosítani a helytörténetnek a világhálón. 
AWikipédián 27 dunakeszi tárgyú szócikk 
született, és próbáljuk a helytörténeti iro-
dalmat is elektronikusan hozzáférhetővé 
tenni. Fontos tervünk, hogy az idei évben 
elkészüljön a gyűjtemény honlapja is.

– Az idei évben is folytatjuk a gyűjtést. 
Mindenkit arra biztatunk, hogyha van 
a családban régi tárgy, fotó, egyéb em-

lék, amit átadna, szívesen fogadjuk, akár 
szkennelve is. 

– Az idei évre is nyertünk pályázati pénz-
összeget, amelyből két kiállítóhelyiség tel-
jesen megújul majd, a festéstől a padlóza-
tig, a világításig, illetve a raktárunkra egy 
rendes ajtó kerül, amivel biztosítani tud-
juk a megfelelő hőmérsékletet és páratar-
talmat. 

– Komoly igény mutatkozik évek óta 
helytörténeti séták szervezésére. Az idei 
tervünk, hogy az „önjáró” helytörténeti 
sétákat segítve a főbb műemlékeinkhez is-
mereterjesztő táblákat helyezünk ki, ame-
lyeken fentetjüka legfontosabb informáci-
ókat. Mindegyik helyszínhez készül egy 
rövidfilm, amit egy QR-kód segítségével a 
táblákról meg lehet tekinteni. Aki teljesíti 
a túrát, és – egy applikáción keresztül vagy 
a szintén elkészítendő sétafüzetet kitöltve 
–erről igazolást küld nekünk, oklevelet és 
kisebb ajándéktárgyat kap. 

– Két dologra hívnám fel az olvasók fi-
gyelmét. Minden hónapban van egy-egy 
érdekes cikk a gyűjtemény által őrzött vá-
rostörténetet érintően a Dunakeszi Polgár-
ban, ezt ajánlom az olvasók figyelmébe.  
A másik: a Facebookon elérhető a Dunake-
szi Anno oldal, ezt a gyűjtemény üzemel-
teti. Arra sarkallnék mindenkit, hogy tölt-
senek fel képeket. Sok régi képünk van az 
1945 előtti időkből, de az1945‒2000 közöt-
ti időszakból kevés a fotó. Minden fényké-
pet, amely Dunakesziről szól, örömmel fo-
gadunk, tároljuk és publikáljuk. 

Katona M. István
A szerző felvétele

A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJ-
TEMÉNY IS AZOK KÖZÉ A KULTURÁLIS IN-
TÉZMÉNYEK KÖZÉ TARTOZIK, AMELYNEK 
MÚLT ÉVI MUNKÁJÁT ÉS VÁRHATÓAN AZ 
IDEIT IS MEGHATÁROZZA A KORONAVÍ-
RUS-JÁRVÁNY. HOGYAN TUDNAK MINDEN-
NEK ELLENÉRE MŰKÖDNI? ERRŐL IS KÉR-
DEZTÜK DR. KEREKES DÓRA TÖRTÉNÉSZT, 
A GYŰJTEMÉNY VEZETŐJÉT.

Egy év a Révész István Helytörténeti 
Gyűjteményben – tények és tervek
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A rétes nem magyar és még csak nem is oszmán-tö-
rök „találmány”, valószínűleg a távoli Arábiából 
indult világhódító útjára. Innen terjedt el Egyip-

tomban, Palesztinában és Szíriában, amelyek a 16. szá-
zadra az Oszmán Birodalom részeivé váltak. Mivel a dél- 
és közép-kelet-európai régióban a 16‒17. századra megje-
lentek az oszmán-törökök hódítók, magukkal hozták ét-
kezési szokásaikat is. Így válhatott a rétes Szlovéniában 
(trudelj/zavitek), Szerbiában (gibanica), Romániában 
(strudel) és Horvátországban (trudla/savijača) is ismert 
édességgé, de elterjedt az osztrák örökös tartományok-
ban (Strudel) és Csehországban (závin/trúdl) is. Magyar 
nevét a „réteges” szó rövidülésével nyerte el.

A 16. században még nem töltötték a rétest, a sokréte-
gű, a rétegek között vajjal megkent tésztát „két tűz kö-
zött” (nyílt lángon) vagy kemencében sütötték meg, majd 
mézzel leöntve tálalták. A 17. századtól ismert a töltött 
változat (az első írásos rétesrecept 1696-ból származik 
és a Bécsi Városi Könyvtárban őrzik), és a 18. századtól 
került be – egyszerűsített formában – a paraszti konyha 
ételei közé. Ettől kezdve Dunakeszin is rendszeresen ké-
szítettek rétest ünnepi alkalmakkor.

A dunakeszi asszonyok ügyes kezeit dicsérte az ünnep-
napokon, különösen a Szent Mihály-napi búcsú és a sok-
szor farsangkor megtartott lakodalmak idején tálalt kü-
lönféle töltött rétes. A munka első – nem igazán köny-
nyű szakasza – a megfelelő liszt előállításával kezdődött. 
A régi Dunakeszin elsősorban rozst termeltek, mivel ho-
mokos talaja erre alkalmas. Búzára Vácon cserélték vagy 
ott vásároltak búzát, amelyet megőrlettek (Dunakeszin 
vízimalom, hajómalom, illetve hengermalom is műkö-
dött). Az őrölt liszt háromféle lehetett: 1. gyúróliszt, 2. 
kenyér/főzőliszt, 3. derce/korpa. A további osztályozást a 
háziasszonyok otthon, szitáik segítségével végezték, attól 
függően, mit szerettek volna sütni. A réteslisztet grízes/

darás vagy kétszer fogós lisztnek nevezték, durvább volt, 
mint a kalács készítésére szitált finomliszt, de finomabb 
a kenyérsütéshez előkészített lisztnél. 

A tészta meggyúrása nem volt bonyolult feladat, annál 
inkább a kinyújtása, amely „hadművelet” idején a teljes 
konyhát, de legalább is egy nagy asztalt foglalt el a házi-
asszony. Az asztalt abrosszal lefedte, amelyet gazdagon 
belisztezett. A meggyúrt és pihentetett tésztát sodrófá-
val ellapította, majd lisztes kézzel folyamatosan körbe-
járva húzta mindig szélesebbre, vékonyabbra. Elsősor-
ban a kézfejét használta erre a célra, nehogy kiszakadjon 
a tészta. Azt tartották a régi világban, hogy a rétestészta 
akkor jó, ha azon keresztül egy alá csúsztatott szerelmes 
levelet el lehet olvasni. 

Ezután hagyták a tésztát szikkadni, majd olvasztott 
zsírral megkenték és addig hajtogatták, amíg tölthetővé 
nem vált. És hogy mivel töltötték? Ki, mivel szerette. Du-
nakeszin egész biztosan készült almás, meggyes, tökös-
mákos és túrós rétes. A rétes felgöngyölését a terítő se-
gítségével végezték, így nem szakadt ki. A töltött rétest 
kemencében sütötték meg, majd porcukorral meghint-
ve tálalták. A tálaláshoz a falusiak lapos fenekű, nagymé-
retű rétesestálat használtak, amelynek díszes változatát 
előszeretettel adtak nászajándékba az ifjú házasoknak. 
Az ilyen típusú rétesestálakon a menyasszony és a vőle-
gény neve, valamint házasságkötésük éve állt. Az ünne-
pi rétestál búcsúkor és lakodalmak alkalmával került az 
asztalra. A rétesnek Dunakeszin szerepe volt keresztelő 
alkalmával is, ilyenkor a komaasszony (keresztszülő) egy 
egész rétest vitt az anyának ajándékba.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Az ünnepi rétes, avagy hogyan került 
török édesség a dunakeszi asztalokra?
A 16‒17. SZÁZADI OSZMÁN-TÖRÖK JELENLÉT SZÁMOS 
SZOKÁST, HAGYOMÁNYT ÉS NEM UTOLSÓSORBAN ÉTELT 
HONOSÍTOTT MEG HAZÁNKBAN. ILYEN A MA MÁR MIN-
DENKI ÁLTAL TELJESEN ÉS EGÉSZÉBEN MAGYARNAK 
ÉRZETT RÉTES IS, AMELY KÖZELI ROKONSÁGBAN ÁLL A 
HÓDÍTÓK BAKLAVÁJÁVAL. A DUNAKESZI ÜNNEPEK, KÜ-
LÖNÖSEN A SZENT MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ ÉS A LAKODAL-
MAK ELENGEDHETETLEN ÉDESSÉGE VOLT A RÉTES.

Rétes Nászajándékba kapott réteses tál
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A Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola pedagógiai tevé-
kenységében – 1978-as meg-

nyitása óta – kiemelt szerepet játszik 
a szellem és a test harmóniája, me-
lyet a test mindennapos edzésével le-
het megalapozni. 1979-ben indult el 
az emelt szintű testnevelés program, 
2006 óta pedig az előző évi sikeres 
pályázatnak köszönhetően közok-
tatási típusú sportiskolaként műkö-
dünk – ismertette Kárpáti Zoltánné.

Az igazgató asszony szerint a 
sportiskolai képzés tanulóik javá-
ra szolgál. Ezért is fogadták öröm-
mel a VS Dunakeszi megkeresését, 
mellyel a január 27-én aláírt együtt-
működési megállapodás tovább bő-
víti az iskolában tanulók sportolási 
lehetőségeit.

– A VSD komplex infrastruktú-
rája, szakmai csapata, és a sport-
ágak széles skálája a főváros jó né-
hány nagy klubjának a lehetőségeit is 
felülmúlja. Mi azt szeretnénk, hogy a 
hozzánk járó gyerekek elsősorban itt 
helyben, Dunakeszin sportoljanak. 
A megállapodás aláírásával az a cé-
lunk, hogy a VSD által kínált infra-
struktúrát és sportszakmai kultúrát 
a lányok és a fiúk hasznosítani tud-
ják. Iskolánk is hozzáadja szellemi 

kapacitását és energiáját, hogy segít-
se a város utánpótlás-nevelését, a fia-
talok sportolását. Ezért nagyon örü-
lök, hogy partnerre találtunk a VSD-
ben és sok-sok év után most meg-
valósult ez a mai együttműködési 
megállapodás megkötése – jelentette 
ki Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola igazgatója.

A megállapodás aláírását követően  

Temesvári István, a VS Dunakeszi el-
nöke is örömét fejezte ki, hogy egy 
hosszú távú sportszakmai együtt-
működés veszi kezdetét a Kőrösi is-
kolával.

– Egyesületünkben már régóta dé-
delgetett álmunk volt, hogy nyis-
sunk az iskolák irányába is. Örü-
lünk, hogy a Kőrösi iskolával kötött 
megállapodásnak köszönhetően el-

PEST MEGYE LEGNAGYOBB LÉT-
SZÁMÚ SPORTEGYESÜLETE, A VS 
DUNAKESZI ÉS A KŐRÖSI ISKOLA 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPO-
DÁST KÖTÖTT, MELYNEK KERETÉ-
BEN A SPORTISKOLAKÉNT IS MŰ-
KÖDŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 
TANULÓ FIATALOK AZ EGYESÜLET 
LABDARÚGÓ, KÉZILABDA ÉS A RÖP-
LABDA SZAKOSZTÁLY EDZŐINEK 
IRÁNYÍTÁSA MELLETT ISMERKED-
HETNEK MEG A SPORTÁGAKKAL A 
MOST ÉLETRE HÍVOTT LABDAJÁTÉK 
SZEKCIÓBAN.  

Újabb összefogás 
a fiatalok sportolásáért

Kárpáti Zoltánné és Temesvári István
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képzelésünk valóra vált. A VSD-ben 
közel háromezren sportolnak a kü-
lönböző szakosztályokban. Az után-
pótlás korú fiatalok számára újabb 
lehetőséget kívánunk adni a Labda-
játék szekcióval, melyet beindítunk 
a Kőrösi iskolával együttműködve. 
Kiváló edzőink segítségével három 
sportágat, a labdarúgást, a kézilab-
dát és a röplabdát szeretnénk meg-
ismertetni és megkedveltetni a fia-
talokkal. Nem titkolt célunk, hogy 
Dunakeszin minél több fiatal spor-
toljon, akik közül, akinek van ked-
ve és tehetséges, annak biztosítjuk a 
versenyszerű sportolást a VSD színe-
iben – emelte ki Temesvári István, a 
VSD elnöke.

Labdarúgó szakosztály

– A labdarúgó szakosztály szem-
pontjából mindenféleképpen fontos 
ez az együttműködés. Az intézményi 
programok keretében eddig is szá-
mítottunk az iskolák együttműkö-
désére. Ezt szerettük volna kibővíte-
ni a Labdajáték sportszekcióval. Bí-
zom benne, hogy majd a gyerekeket 
be tudjuk vonzani az egyesület kö-
telékébe – jelentette ki Zalaegerszegi  
Tamás.

A labdarúgó szakosztály vezető-
je elmondta, hogy részt vesznek az 
óvodai programokban. Újabb fon-
tos lépcső az iskolákkal kialakított jó 
kapcsolat is.

– A közös munka hozzájárul ah-
hoz, hogy reményeink szerint egy-
re több fiatal kopogtat majd a VSD 
labdarúgó szakosztály ajtóján. Sze-
retném, ha minél többen megkedvel-
nék a világ legnépszerűbb sportágát, 
a labdarúgást – mondta Zalaegersze-
gi Tamás.

– A folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően kiváló létesítményekkel 
rendelkezik a VSD, melyben nagy-
szerű szakember gárda irányítja a 
csapatok felkészülését. Az elmúlt 
években a labdarúgó szakosztály 
egyik fontos célkitűzése volt, hogy 
a csapat felkerüljön az NB III-ba. 
Úgy tűnik, hogy napjainkban in-
kább az utánpótlás-nevelésre, a he-
lyi fiatal játékosok beépítésére he-
lyezné a hangsúlyt a szakosztály.

– Valóban. A most elkezdett szak-
mai munkánk legfőbb célja, hogy 
minél több fiatalt építsünk be a fel-
nőtt csapatba. Az NB III hosszú tá-
von cél, de nem biztos, hogy ez ha-
marosan be fog következni, hiszen 
ahhoz idő kell, hogy a fiatalok be-
érjenek, fel tudják venni a felnőttek 
tempóját, a csapat ritmusát. Az inf-

rastruktúra már ma is adott az NB 
III-as szerepléshez, melyhez remé-
nyeink szerint majd a fiatalok tudása 
is párosul. Akkor majd megcélozzuk 
az NB III-at. Szerintem jó úton já-
runk, hiszen a felnőtt csapat 90 szá-
zaléka dunakeszi kötődésű. Hosszú 
távon ezt a folyamatot erősíti a ma 
aláírt együttműködési megállapodás 
is – húzta alá Zalaegerszegi Tamás, 
aki hozzátette: – Rövid távú terveink 
között szerepel a női labdarúgás el-
indítása Dunakeszin, melynek rész-
leteiről hamarosan széles körben tá-
jékoztatjuk a városban élő, labdarú-
gást kedvelő hölgyeket.

Röplabda szakosztály

– A Kőrösi iskolával eddig is fan-
tasztikus volt az együttműködése a 
röplabda szakosztálynak, az után-
pótlás-nevelésben is élen jártunk – 
jelentette ki Görög Hajnalka, a VSD 
röplabda szakosztály vezetője, aki 
kérdésünkre elmondta, hogy a röp-
labda régóta kedvelt sportág a Kőrö-
siben, amely továbbra is kiváló bázi-
sa lehet a röplabda szakosztálynak.

– Ennek ékes bizonyítéka, hogy 
csapatainkkal egészen a serdülő és 
ifi korosztályig bezárólag különbö-
ző bajnokságokban játszunk. Előbb-
utóbb szeretnénk feljutni az NB II-be 
– hallhattuk Görög Hajnalkától, aki 
hosszú évek óta – többek között az 
egyik – szervezője az iskolában meg-
rendezésre kerülő Botos Ferenc Em-
léktornának.

– A hivatalos keretet öltött 
együttműködéssel, sportisko-
lai programmal szeretnénk elérni, 
hogy még több tanuló kedvelje meg 
a röplabdát, szervezetten sportol-
jon – fogalmazta meg céljaikat Gö-
rög Hajnalka.

Kézilabda szakosztály

– Minden labdajátéknak az alapja-
it tanítjuk meg a gyerekeknek – je-
lentette ki Székely István, a kézilabda 
szakosztály vezetője.

Az egykori válogatott játékos 
szakmai büszkeséggel méltatta a Du-
nakeszin nagy hagyományokkal és 
eredményekkel rendelkező kézilab-
da sportág vonzerejét.

– Dunakeszi különlegesen jó hely-
zetben van, hiszen a városi iskola-
programon keresztül közel 520 gye-
reket mozgatunk meg hétről hétre. 
Ebből az iskolaprogramból érkez-
nek meg a felkészítő csapatainkba a 
gyerekek és innen mennek tovább a 

versenyszféra felé serdülő, ifjúsági 
és majd felnőtt csapatainkhoz. Egy 
komplex sportolói pályát tudunk fel-
mutatni a fiataloknak a kézilabdán 
belül. Nem kell ingázni Budapest-
re, nem kell más egyesületbe elmen-
ni. Nálunk az egész piciktől kezdve 
a felnőttekig bezárólag minden kor-
osztály számára biztosítottak a spor-
tolási lehetőségek.

– A VSD egyik nagy értéke, hogy 
van felnőtt női és férfi kézilabda-
csapata is, melyek bizonyítási le-
hetőséget kínálhatnak a feltörekvő 
fiatal játékosoknak. Mennyire jel-
lemző, hogy az NBI/B-ben vagy az 
NB II-ben játszó csapatban duna-
keszi fiatalok is szerepelnek?

– Abszolút! Ez már most léte-
ző tendencia. A jövőben kizárólag a 
saját nevelésű játékosok beépítésé-
re fogunk törekedni. A közép távú 
célunk, hogy a női és a férfi csapa-
tunkban saját nevelésű játékosok 
szerepeljenek. Erre minden garan-
cia megvan, hiszen a VSD kézilabda 
szakosztály szakmai vezetője az egy-
kori 121-szeres válogatott, olimpiai 
és világbajnoki ezüstérmes, Európa-
bajnok Kántor Anikó. Közösen épít-
jük a kézilabda szakosztályt, váll-
vetve folytatjuk a munkánkat. Az ő 
szakmai hozzáértése, az ő kompe-
tenciája azt gondolom, hogy nem-
csak országos, hanem nemzetközi 
hírű. Nagyon nagy kincs az ő ittlé-
te számunkra és ő is nagyon szeret 
velünk együtt dolgozni. Nagyon jó 
az utánpótlásunk, úgyhogy tényleg 
szép célok elé nézünk, melynek kitel-
jesedését tovább segíteni a Kőrösi is-
kolával aláírt együttműködési meg-
állapodás, a Labdajáték sportszek-
ció beindítása – hangsúlyozta Szé-
kely István.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Zalaegerszegi 
Tamás, 
Székely István, 
Görög Hajnalka
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A "tavaszi hadjárat" 
során 10 bajnoki 
pontot szeretne 

begyűjteni a csapat 

A VSD KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK NBI/B-S NŐI KÉZILABDA CSAPATA IS MEGKEZDTE BAJNOKI SZEREPLÉSÉT. JANUÁR ELEJE ÓTA 
TART A FELKÉSZÜLÉS, AMELYRE RENDHAGYÓ EDZÉSPROGRAMMAL KÉSZÜLNEK A LÁNYOK. MOLNÁR ÁDÁMOT, A CSAPAT EDZŐJÉT ÉS 
AZ OLIMPIAI EZÜSTÉRMES SZAKMAI VEZETŐT, KÁNTOR ANIKÓT KÉRDEZTÜK EREDMÉNYEKRŐL, FELKÉSZÜLÉSRŐL, LEHETŐSÉGEKRŐL.

- Hogyan értékeled a csapat eddigi, 
bajnoki szereplését?

M.Á.: - Őszintén kijelenthetjük, 
hogy a csapat eddigi teljesítménye 
nem túl fényes. Egy teljesen átalakult 
csapattal, augusztus elején tudtuk el-
kezdeni a munkát. Sajnos a COVID 
helyzet miatt novemberig csupán 
heti 210-240 percet tudtunk összesen 
edzeni, ami nagyon kevés. Mindez 
persze elég rendesen érződött a csapat 
mérkőzésein is. Az őszi szezon előtt 
kevés idő állt rendelkezésünkre, így 
a felkészülés nem is volt kellően ha-
tékony. Sokat lendített ezen a kézilab-
da sportcsarnok átadása, hiszen így 
mind az edzéseink száma, mind pe-
dig ezek időtartama jelentősen meg-
ugrott. November óta heti szinten 3 
órával többet tudunk edzeni, mint az 
azt megelőző időszakban. 

- Hogyan készültetek az előttetek 
álló szezonra?

M.Á.: - Január elején kezdtük a fel-
készülést a tavaszi szezonra, a prog-
ramban három Liga Kupa mérkő-
zés is szerepelt. Általában ez a ciklus 
a kondicionális képességek fejleszté-

séről szól, de mi ettől most eltértünk 
és inkább a technikai, taktikai fej-
lesztésre fektettünk nagyobb hang-
súlyt, Kántor Anikó szakmai igazga-
tó iránymutatása szerint. 

K.A.: - Azt gondolom, hogy erre 
most szükség volt, mert a játékunk 
védekezésben  és támadásban sem 
volt kellő módon  letisztult. Nem volt 
mindenki számára világos az adott 
szituációban betöltendő szerepe, nem 
is beszélve a sok elvesztett labdáról, 
amelyek miatt rengeteg gólt kaptunk. 

Decemberben leültünk és a tapasz-
talataink, illetve a statisztikáink alap-
ján átbeszéltük, hogy miben kéne ja-
vulnunk. Így alakult ki a felkészülé-
si program januárra, amely természe-
tesen az elmaradhatatlan koordináció 
fejlesztést is magában foglalta. Hét-
főnként  különböző szabadtéri futá-
sokat tartalmaz a program, míg ked-
denként például 30 perccel többet 
edzettünk a szokásosnál. 

- A Liga Kupa már elindult, mi-
lyen reményeink vannak a bajnoksá-
got tekintve? Mit vársz a lányoktól?

M.Á.: - A Liga Kupában már meg-

felelő hőfokú felkészülési mérkőzése-
ket tudtunk játszani. Göd ellen dön-
tetlen, Szentendre ellen egy győzelem, 
egy vereség a mérleg. A LK találkozó-
kon látottak alapján egyértelműen ki-
jelenthető, hogy a gárda jó úton jár, az 
elvégzett munka kifizetődő. Az őszi 
bajnoki szereplést sok negatív hul-
lámvölgy jellemezte, akár 4-6 ponttal 
többet is tudtunk volna gyűjteni. A 
folytatást tekintve bizakodó vagyok.

K.A.: - Konkrét elvárást - pontok 
tekintetében - nem tűztünk ki a csa-
pat elé, de úgy gondolom, hogy egy 
kis szerencsével és a jelentősen javult 
feltételeknek is köszönhetően nagy-
jából 10 pontot tudunk majd begyűj-
teni a tavaszi hadjárat során. Ren-
geteg munka áll még előttünk, de 
dolgozunk becsületesen, edzésről 
edzésre lépegetünk előre. Nem lehet 
megmondani, hogy ez mire lesz elég, 
a COVID helyzet is bármikor átírhat-
ja a forgatókönyvet, de fő célunk az 
NB1/B-s tagság megőrzésese, bármi-
lyen nehéz helyzetből is várjuk tava-
szi folytatást! 

Schöffer Zsuzsa

Kántor Anikó szakmai programjával 
rajtolunk a tavaszi szezonra
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A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI (VSD) MEGYE I-ES LABDARÚGÓ CSAPATÁNÁL IS MEGKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS A TAVA-
SZI SZEZONRA. MÁR JANUÁR ELEJÉN ELINDULTAK AZ EDZÉSEK, HISZEN MOST SZOKATLANUL KORÁN KEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG, 
FEBRUÁR 6-ÁN MÁR A TÖKÖL CSAPATA ELLEN LÉPTEK PÁLYÁRA A FIÚK. A PONTSZERZÉS SAJNOS NEM SIKERÜLT. KECSKÉS ZOLTÁN-
NAL, A VSD FELNŐTT CSAPATÁNAK EDZŐJÉVEL SCHÄFFER ZSUZSA KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ BESZÉLGETETT.

- Hogyan alakult a téli felké-
szülés?

- Az idei év speciálisnak 
mondható abban az értelem-
ben, hogy nem volt hosszú pi-
henő idő a fiúk számára, hi-
szen már február első hétvé-
géjén bajnoki fordulót játszot-
tunk a Tököl csapata ellen. 
Erre a korai nyitányra értelem-
szerűen hamarabb kellett el-
kezdeni az edzést, amely így 
már január első hetében elin-
dult. Négy hét állt rendelkezé-
sünkre, ami nem túl sok. 

Négy új játékos is érkezett a 
keretbe. Sikerült megállapod-
ni és visszacsábítani Vecsésről 
Vjacseszlav Szkuncot, aki a kö-
zéppályánkat erősíti majd. A 
védelembe érkezett Privigyei 
Ádám, aki újpesti nevelésű já-
tékos, igazán nagy rutinnal. A 
támadósorban is erősítettünk, 
Veres Viktort hívtuk vissza Ve-
resegyházról és érkezik Honti 
Barnabás Budakalászról, szin-
tén, mint támadó.

- Hogyan értékeled az első 
bajnoki megmérettetést?

- A Tököl elleni első mér-
kőzéssel nem indult jól a sze-
replésünk. Szerettük volna, 
ha az első meccsen már győ-
zelemmel jövünk le a pályá-

ról, hiszen egy jó kezdés min-
dig plusz energiát ad a csapat-
nak. Azért vagyok kicsit biza-
kodó, mert egyrészt azt láttam 
a fiúkon, hogy a hozzáállásuk-
kal nem volt gond, másrészt 
kondicionálisan is rendben 
voltak. Ami nagy hiányosság 
volt, hogy nem tudtam a stra-
tégiai helyeken cserélni, pont 
az a 2-3 csere hiányzott, amivel 
ez a meccs hozható lett volna. 
Az új játékosok még nem értek 
be, a keretben meg most nem 
volt olyan ember, aki extrát tu-
dott volna hozzátenni. Görcsö-
sek voltunk, nem úgy sikerült 
ahogy terveztük. Nem mertük 
vállalni, amit gyakoroltunk, 
elvesztettük a párharcokat és a 
gólt is korán kaptuk, ami lélek-
tanilag nem jött jókor. Bánt a 
mostani vereség, mert ezt vala-
hol be kell hoznia a csapatnak 
és most zsinórban három ne-
héz meccs jön, Nagykáta, Fel-
sőpakony, majd Dunaharaszti 
ellen. Nem aggódok azért, me-
gyünk tovább, tudom, hogy a 
sérültek felgyógyulása sokat 
hozzá fog tenni a teljesítmé-
nyünkhöz.

Schäffer Zsuzsa 
– VSD kommunikációs 

vezető

Kecskés Zoltán: bíztató a játékosok 
hozzáállása és kondíciója  
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MÁRCIUS ELEJÉN A SZENT 
ISTVÁN PARKBA A SPORT-
PÁLYA ÉS A KUTYAFUTTA-
TÓ KÖZÖTTI TERÜLETRE 
KIHELYEZZÜK DUNAKESZI 
ELSŐ KÖZÖSSÉGI KOM-
POSZTÁLÓJÁT! – JELENTET-
TE BE KÖZÖSSÉGI OLDA-
LÁN TÓTH ESZTER VÁROSI 
FŐKERTÉSZ.

„Lehetőséget teremtünk arra, hogy a lakótelepen ház-
tartásokban keletkező lebomló zöldhulladék helyben 
hasznosuljon.

A közösségi komposztálás igazi csapatmunka, a ke-
letkező komposztot a környező cserjefelületek alá fog-
juk teríteni a lakosokkal együtt, remélhetőleg már ősz-
szel!

A komposztáló edukációs céllal is létesül, a gyerekek-

nek fellépőt terveztünk. A kerethez madáretetőt rögzí-
tünk, a déli oldalra pedig rovarhotel kerül.

A rendszeres forgatást, kezelést, ellenőrzést, a Köz-
üzemi Kft. munkatársai végzik. A komposztáló nem 
közvetlen a lakóépületek mellett lesz, így az esetleges 
szaghatás nem okozhat problémát.” – közölte a fontos 
információt a városi főkertész, aki már be is jelentette, 
hogy „...felkészül Alagliget!”

Közösségi komposztáló 
- elsőként a lakótelepen

FELÚJÍTANA? Festünk, javítunk, lerakunk, összeállítunk, 
szétszedünk, fel- vagy leszerelünk, fúrúnk, 

vágunk, ragasztunk, hegesztünk!
BÍZZON MEG MINKET! Segítünk problémái megoldásában!
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Egyetlen liter használt sütő-
olaj egymillió liter ivóvizet 
képes fogyasztásra alkal-

matlanná tenni. A városi csator-
nahálózatba kerülve dugulásokat 
okoz, a szennyvíztisztítókat sem 
kíméli. A földbe kerülve tönkrete-
szi az talajflórát, elégetve rákkel-
tő füstöt bocsát ki. A szelektíven 
gyűjtött anyag 100%-ban újra-
hasznosul, mivel előkezelés után 
bioetanol készül belőle.

A „CseppetSem!” gyűjtőrend-
szer telepítése nyomán kevesebb 
sütőolaj jelenik majd meg a csa-
tornahálózatban és a tisztítómű-
ben, ezáltal csökkenhet Duna-
keszin a hibaelhárításra fordított 
összeg, pénzügyi megtakarításo-
kat érhetünk el, emellett a kör-
nyezetet is jelentősen kíméljük – 
mondta Nyíri Márton környezet-
védelemért felelős alpolgármester, 
aki a program városi bevezetését 
koordinálta.

A „CseppetSem!”  rendszerben 
begyűjtött sütőolaj és sütőzsír min-
den kilogrammja után a gyűjtés-
ben részt vevő intézmények visz-
szatérítést is kapnak, így nem csak 
a környezetet védik azok, akik itt 
adják le az anyagot, hanem a város 

helyi közösségeit is támogathatják 
a gyűjtés által. Az önkormányzat-
tal együttműködésben a hálózat 
a későbbiekben tovább bővíthető 
Dunakeszin is – mondta el Cserháti  
László, a „CseppetSem!” program 
koordinátora.

A gyűjtőpontok az alábbi hely-
színeken és időpontokban érhe-
tők el: 
• Alagi Óvoda – Óvoda köz 1., hét-

köznaponként (munkanapo-
kon) 8-16 óra között

• Fazekas Mihály Általános Isko-
la – Radnóti utca 29., hétköz-
naponként (munkanapokon) 
7-16 óra között (hátsó, kony-
hai bejáratnál)

• Játszóház Óvoda – Barátság utca 
47., hétköznaponként (mun-
kanapokon) 8-16 óra között

• Városháza udvara – Fő út 25., a 
hivatal nyitva tartási idejében

FEBRUÁR 8-ÁN TELEPÍTETTÉK A „CSEPPETSEM!” PROGRAM 
KERETÉBEN DUNAKESZI NÉGY PONTJÁN AZOKAT A 240 LITE-
RES GYŰJTŐEDÉNYEKET, MELYEKBE A LAKOSSÁG LEADHATJA 
A HÁZTARTÁSOKBAN KELETKEZETT HASZNÁLT SÜTŐOLAJAT. A 
GYŰJTŐBE EZEN KÍVÜL HASZNÁLT SÜTŐZSÍR, KÓKUSZ- ÉS PÁL-
MAOLAJ IS ELHELYEZHETŐ. A RENDSZER „CSEPPMENTES”, PET-
PALACKBAN VAGY SZIVÁRGÁSMENTESEN LEZÁRT BEFŐTTES-
ÜVEGBEN HELYEZHETŐ EL AZ ANYAG A GYŰJTŐEDÉNYEKBEN, 
ÍGY ELKERÜLHETŐ A GYŰJTŐ KÖRNYÉKÉNEK BESZENNYEZÉSE.

Használt sütőolaj-begyűjtési 
pontok létesülnek a városban 

Fényező, Karosszéria Lakatos, 
Autóvillamossági szerelő
Magas bérezés, 
továbbképzés lehetősége. 
Jelentkezni lehet telefonon: 
06 20 977 0310 
vagy e-mailen önéletrajzzal 
a bekesi.szilvia@bekesi.hu címen

ÁLLÁSAJÁNLAT!
A Renault Békési Márkakereskedés fóti telephelyére 
keres az alábbi munkakörökbe munkatársat: 

APRÓHIRDETÉS
• Dr. Hubina Erika PhD endokrino-
lógus főorvos magánrendelése ked-
den 16-20. Cím: 1042 Budapest, Jó-
zsef Atilla u. 52. I. 5. Szőcs Depot 
Kft., Előjegyzés: hétköznap 16-20,  
Tel.: 06-30-473-0310
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HAT VERSENYSZÁMBÓL MIND A HAT VERSENYSZÁMOT MEG-
NYERTÉK A VÁROSI SE DUNAKESZI ASZTALITENISZEZŐI A KÖZÉP-
MAGYARORSZÁGI UTÁNPÓTLÁS RÉGIÓS VERSENYEN, CEGLÉDEN!

- Újra egyéni versenyen vehettünk 
részt, hiszen utoljára tavaly szept-
emberében volt utánpótlásverseny 
a koronavírus járvány miatt. Ugyan 
nem országos egyelőre, hanem régi-
ós verseny, de ezt követően területi 
majd márciusban már országos ver-
senyt is betervezett a Magyar Asz-
talitenisz Szövetség, amennyiben a 
járvány is engedi – írja szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott közleményé-
ben Lindner Ádám, a VS Dunake-
szi Asztalitenisz Szakosztály veze-
tője. Vasárnap Cegléden az U11, 
U13, U15 korosztályokban rendez-
tek lányoknál és fiúknál egyéni ver-
senyszámokat, melyeken kizárólag 
dunakeszis győzelmek születtek.  
A következő helyezéseket értek a 
VSD fiatal sportolói:

U11 lány: 
1. hely Szűcs Natália
U11 fiú: 
1. hely Szabó Balázs
3. hely Csóka Leó
7. hely Csóka Teó
U13 lány: 
1. hely Szűcs Natália
U13 fiú: 
1. hely Lindner Zétény
3. hely Szabó Balázs
5. hely Vándor Gergő
U15 lány: 
1. hely Szűcs Natália
U15 fiú: 
1. hely Lovas Csongor
3. hely Lindner Zétény
6. hely Szabó Balázs
7. hely Vándor Gergő

ASZTALITENISZ

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

Dunakeszi régi fényképeken

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

FELHÍVÁS
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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 


