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Dióssi Csaba virággal és kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelt hölgyeket     Farkas Pál karmester 

Online nőnapi koncert 

SZÉP, TAVASZI ÜNNEPÜNK A NEM-
ZETKÖZI NŐNAP. VIRÁGGAL, KED-
VES SZAVAKKAL KÖSZÖNTIK ILYEN-
KOR A FÉRFIAK A HÖLGYEKET, 
LEGYENEK AZOK CSALÁDTAGOK, 
MUNKATÁRSAK, TANINTÉZETI ÉV-
FOLYAMTÁRSAK, BARÁTOK, IS-
MERŐSÖK. IDÉN PERSZE MINDEZ 
KICSIT MÁSKÉNT TÖRTÉNT, A HA-
GYOMÁNYOKAT MEGSZAKÍTVA A 
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZAT KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ONLINE 
KONCERTTEL KEDVESKEDTEK A TE-
LEPÜLÉSEN ÉLŐ HÖLGYEKNEK. 

Januárban, a magyar kultúra napja 
alkalmából rendezett online kon-
cert népes közönségtábora igazol-

ta a várakozást. A Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar – énekes szólisták köz-
reműködésével, Farkas Pál vezény-
letével – nőnapi ünnepi műsorát fel-
vételről március 8-án, Dióssi Csaba 
polgármester Facebook oldalán, va-
lamint a Telekeszi TV csatornáján te-
kinthették meg. 

Parádés műsorral készültek. Le-
hár Ferenc, Huszka Jenő, Jo-
hann Strauss, Kálmán Imre, Szir-
mai Albert, Robert Stolz örökbe-
csű operett slágerei mellett elhang-
zik Riccardo Cocciante Notre Dame 
de Paris – Katedrális című betétda-
la, Mac Dermot Hair című musicaljé-
nek I got life című részlete, valamint 
Sarantis Mantzourakis, hazánkban 
élő görög származású buzukiművész 

és énekes zenekari kísérettel előadott 
három görög dala. 

S a közreműködő Dunakeszin élő 
kiváló énekművészek: Szabó-Szilágyi 
Éva, Altsach Gergely és Mészáros Ár-
pád Zsolt.

A koncert kezdete előtt Dióssi Csa-
ba polgármester köszöntötte a tele-
pülés hölgyeit. „Engedjék meg ne-
künk, dunakeszi férfiaknak, hogy 
kihasználva az alkalmat, Önöket ün-
nepelhessük, és ezzel a koncerttel is-
merjük el egész éves munkájukat, 
gondoskodásukat”, hallható volt töb-
bek között a polgármester köszöntő-
jében, aki a felvételt követően egy-
egy szál virággal kedveskedett a ze-
nekar hölgy tagjainak. 

A koncert programja ugyan rövi-
debb volt, mint az elmúlt években 
tartott hasonló élő nőnapi hangver-
senyeké, ám igényességében most is 

hasonlóan magas színvonalú. Kér-
désünkre Farkas Pál karmester el-
mondta, hogy a novemberi korláto-
zás a zenekar életében ismételten egy 
„eseménytelen” időszakot eredmé-
nyezett. 

– Ezért különösen örülünk annak 
a lehetőségnek, hogy egy-egy online 
koncerttel tudunk kedveskedni a kö-
zönségünknek. Ez tart életben ben-
nünket és ez ad erőt addig az idősza-
kig, amikor majd beköszönt a jó idő 
és vélhetően elindulhatnak a szabad-
téri előadások. Nagy öröm volt, hogy 
a magyar kultúra napi koncertünket 
több mint tízezren megtekintették. 
Bízunk benne, hogy a nőnapi hang-
versenyünket is hasonló érdeklődés 
kíséri majd.

Katona M. István
A szerző felvételei
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Emlékek, eszmék, árkok…
MAGYARORSZÁG CSENDES, ÚJRA CSENDES LESZ MÁRCIUS 15-ÉN… DE NEM AZÉRT, MERT KIHUNYTAK FORRADAL-
MAI, HANEM MERT A KORONAVÍRUS IMMÁR MÁSODSZOR AKADÁLYOZZA MEG LEGNAGYOBB NEMZETI ÜNNEPÜNK 
MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉSÉT. MARADNA A LÉLEK FELEMELÉSE A NEMZET HŐSEIHEZ, AKIK TARTOZHATTAK BÁRME-
LYIK TÁRSADALMI OSZTÁLYHOZ, AMIKOR A HAZA VESZÉLYBE KERÜLT, VALAMENNYIEN FELÁLDOZTAK MINDENT, 
AMILYÜK VOLT. ÉS MINDEGYIKÜKNEK UGYANOLYAN SZÍNŰ VOLT A VÉRE, PIROS…

Ma azonban hiába maradunk a 
magunk kicsiny családi kö-
rében, aki akarja, így is el 

tudja majd juttatni aktuális politikai 
üzenetét a választókhoz, ha van vala-
milyen köze március 15-e emlékéhez 
és eszméjéhez, ha nincs.

De ne hagyjuk, hogy elnyomja lel-
künket a mostani helyzet. Ünneplünk 
ezen a napon, bizony, bármennyire is a 
koronavírus uralja a közbeszédet!

1848. március 15. A polgári for-
radalom kezdőnapja olyan mélyen 
épült be a magyar identitástudatba, 
mint nemzetünk történetének egyet-
len más dátuma sem. Többek között 
azért, mivel az e napra való emléke-
zés jogáért is szinte egy külön szabad-
ságharcot kellett vívni. Mintha meg-
feledkeztünk volna erről, hisz biztos, 
hogy anno nem egy aktuálpolitikával 
mindig erősen átitatott, illetve ideo-
lógiai töltetű hősmítosz ünnepléséért 
küzdött vállt vállhoz vetve idős és fia-

tal, bal-, és jobboldali, konzervatív és 
liberális.

Ma már szinte két március 15-e lé-
tezne. Az egyik alapja a mindenko-
ri hatalmi berendezkedés önnön vi-
szonya a forradalomhoz, míg a má-
sik oldalon ott van az úgynevezett 
civil társadalom a „saját” forradal-
mi képével.

Radikálisok és liberálisok megbéké-
lését akkor a nemzetiségeket a magya-
rok ellen hergelő, az alkotmányos vál-
tozásokat fegyverrel érvényteleníteni 
próbáló bécsi udvar szószegése hoz-
ta el. Most viszont megakadályozza 
mindezt a két oldal között lévő és egyre 
csak mélyülő árok. Pedig sose felejtsük 
el a forradalom szereplőinek politikai-
ideológiai sokféleségét. Ugyanis 1948 
hőseinek az lenne a ma emberéhez a 
legfontosabb üzenete, hogy amint telik 
az idő, egyre inkább a közöset, a tisz-
tát, a hősiest lássuk mítosszá nemesedő 
történetükben. Azt, amit ők akkor va-

lóban létrehoztak, amiért sokan az éle-
tüket adták.

Mert március 15-e az 1848-as for-
radalom és szabadságharc ünnepe.  
A magyar nemzet, az egész Magyaror-
szág ünnepe.

B. Molnár László
Fotó: KesziPress

A városi 
emlékműnél 
koszorút 
helyezett el: 
Sipos Dávid 
alpolgármester 
(balról), 
Dióssi Csaba 
polgármester, 
Tuzson Bence 
országgyűlési 
képviselő, 
Nyíri Márton 
alpolgármester, 
dr. Molnár György 
jegyző
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Az ország megtisztítására indult akció részeként Dunakesziről 
már háromezer köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot 

távolítottak el – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

DUNAKESZI, A VÁROS, A JÖVŐ ITT ÉLŐ NEMZEDÉKE, VALAMINT A 
TERMÉSZET IS NYERT AZZAL, HOGY BRUTTÓ HUSZONNYOLCMIL-
LIÓ FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL CSAKNEM HÁROMEZER 
KÖBMÉTERNYI, ILLEGÁLISAN LERAKOTT HULLADÉKOT SZÁLLÍ-
TOTTAK EL NEMRÉG A RÉGI FKF II. SZÁMÚ HULLADÉKLERAKÓ-
HOZ VEZETŐ ÖNKORMÁNYZATI ÚTRÓL ÉS ANNAK KÖRNYÉKÉRŐL, 
MIUTÁN A VÁROS SIKERESEN PÁLYÁZOTT A BELÜGYMINISZTÉRI-
UMNÁL – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN 
TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜ-
LET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. A POLITIKUS BESZÉLT ARRÓL 
IS, HOGY A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKET NEVELŐ CSALÁDOK 
A TOVÁBBIAKBAN MENTESÜLNEK A BÖLCSŐDEI TÉRÍTÉSI DÍJ 
MEGFIZETÉSE ALÓL.

Tisztítsuk meg az országot! 
– ezzel a mottóval írt ki 
nemrég pályázatot a Bel-

ügyminisztérium, városunk pe-
dig sikeresen élt is ezzel a lehető-
séggel. Tuzson Bence, térségünk 
országgyűlési képviselője ezzel 
kapcsolatban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Dunakeszi önkor-
mányzata már az elmúlt tíz év-
ben is nagy hangsúlyt fektetett a 
városban található illegális hul-
ladéklerakók felszámolására. A 
továbbiakban pedig a Mezőőr-
ség és a Közterület- felügyelet el-
lenőrzi majd az érintett területet, 
így akadályozva meg a hulladé-
kok újbóli illegális elhelyezését – 
mondta a politikus. aki egyúttal 
arra kért mindenkit, hogy tar-
tózkodjon az ilyen jellegű kör-
nyezetkárosítástól. Nyilvánva-
ló, hogy sokszor okoz problémát 
igen sokaknak, hogy megszaba-
duljanak a különböző munkála-
tok során keletkező hulladéktól, 
de nagyon fontos lenne, hogy 
gondolkodásunkban az egysze-
rű megoldások keresése helyett 
előnyt élvezzenek a környezeti 
szempontok, hiszen ezzel a jövő 
nemzedékének az érdekeit is 
szolgáljuk – fogalmazott a kép-
viselő, aki szerint kiemelten fon-
tos szempontnak kellene lennie, 
hogy együttműködésben, közö-

sen sokkal minőségibb életkö-
rülményeket biztosítsunk az itt 
élő fiataloknak, a gyermekeink-
nek.

Ha ezt belátjuk, akkor ehhez a 
most felszámolt illegális lerakó-
hoz hasonló szeméttelepek sem 
alakulnak majd ki térségünkben 
– fogalmazott Tuzson Bence. 
Mint mondta, a kormányzat te-
vékenységében is kiemelt szem-
pontként van jelen a jövő nem-
zedékek érdekeinek a képvisele-
te, s ezért is biztosítanak külön-
féle kedvezményeket, előnyöket 
a gyermeket nevelő családok-
nak, a fiatal házasoknak. Példa-
ként említette, hogy mentesül-
nek a bölcsődei térítési díj meg-
fizetése alól a három vagy több 
gyermeket nevelő szülők, emel-
lett pedig a gyermek a bölcsődé-
ben ingyenesen is étkezhet, így 
havonta, gyermekenként akár 
tíz-tizenhét ezer forinttal több 
marad a családoknál.

Ilyen ingyenes bölcsődei lehe-
tőség nem sok helyen van a vilá-
gon – hívta fel a figyelmet a po-
litikus. Sok szülőnek jelent segít-
séget, hogy bölcsődébe adhatja 
gyermekét, a kormány ezért bő-
víti a bölcsődei férőhelyek szá-
mát, emeli a bölcsődei dolgo-
zók fizetését, és javítja a bölcső-
dék finanszírozását is – sorolta 

a legfontosabb intézkedéseket a 
képviselő. Mint mondta, a szülő-
nek el is kell juttatnia valahogy 
gyermekét a bölcsődébe, óvo-
dába, iskolába: ezért is kiemel-
ten fontos, hogy máris mintegy 
húszezer család élt a nagycsalá-
dosok autóvásárlási támogatásá-
val. A politikus felhívta a figyel-
met arra is, hogy egy további – 
ugyancsak a jövő nemzedékek 
érdekeit szolgáló – kedvezmény 
értelmében 2022-től a diplomás 
gyed után sem kell majd szemé-
lyi jövedelemadót fizetniük a hu-
szonöt év alattiaknak. A fiatalok 
pedig megérdemlik, hogy tiszta 
környezetben élhessenek – tet-
te hozzá.

Ha ők rendezett környezet-
ben nevelkedhetnek, és úgy nő-
hetnek fel, hogy nem kell a ter-
mészetben szeméthalmokat ke-
rülgetniük, és nem csúfítja el 
környezetüket több ezer köb-
méternyi illegálisan lerakott 
hulladék, akkor boldog gyer-
mekkort biztosíthatunk szá-
mukra, és olyan felnőttekké 
válhatnak, akiknek van céljuk 
az életben, és tenni akarnak 
szűkebb és tágabb környezetü-
kért, Dunakesziért, térségün-
kért, hazánkért – foglalta ösz-
sze a képviselő.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

 „A jövő nemzedékének 
érdekeit tartjuk szem előtt”

Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő 

és Nyíri Márton 
környezetvédelemért 

felelős társadalmi 
megbízatású 

alpolgármester 
a megtisztított 

helyszínen egyeztetett 
a további feladatokról 
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Cserpes Andrea és Dióssi Csaba

Népszerű 
a Dunakeszi Kártya 

KEDVES HANGULATÚ CEREMÓNIA KERETÉBEN, RÖVID BESZÉDEKKEL MU-
TATTÁK BE MÁRCIUS 1-JÉN A DUNAKESZI KÁRTYA ELŐNYÉT ÉS AZ ELSŐ 
ÜZLETET, A FŐ ÚTI OPTOMÉTER OPTIKÁT, MELYNEK AJTAJÁRA DIÓSSI CSA-
BA POLGÁRMESTER FELRAGASZTOTTA A KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁST 
HIRDETŐ MATRICÁT. LAPZÁRTÁNKIG  MÁR 16  DUNAKESZI VÁLLALKOZÁS 
SZERZŐDÖTT AZ ÖNKORMÁNYZATTAL, HOGY ELFOGADJA A KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTÓ DUNAKESZI KÁRTYÁT.

- A városi önkormányzat a Dunakeszi 
Kártya funkciójának bővítésével szeretné 
elérni, hogy a lakosság és a szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások között még intenzí-
vebb legyen a kapcsolat, a kereskedelmi, 
gazdasági együttműködés, a szolgáltatá-
sok igénybevétele – mondta Dióssi Csaba.

A város polgármestere örömét fejezte 
ki, hogy elsőként az Optométer Optika aj-
tajára helyezhette fel a Dunakeszi Kártya 
matricát, amely arról tájékoztatja a vásár-
lókat, hogy az önkormányzat által beve-
zetett kártya elfogadó helye az üzlet. A 
kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, 
hogy minél több dunakeszi vásárló és he-
lyi szolgáltató találjon egymásra. 

- Külön örülök a megállapodásnak, 
mert az Optométer Optika üzletről na-
gyon sok pozitív véleményt hallottam, 
megbízható, jó szakemberek szolgálják 
ki a vásárlókat – hangoztatta a polgár-
mester. Dióssi Csaba köszönetét fejez-
te ki az üzlet tulajdonosának, aki nyitott 
az együttműködésre, az önkormányzat 
partnere a közösségépítésben, fontosnak 
tartja, hogy kiemelt kedvezményt kapja-
nak az üzlet vásárlói. 

- Negyedszázada élek Dunakeszin, aho-
vá olyan minőségi szolgáltatást hoztam, 
amely minden igényt kielégít – fogalma-
zott az üzlet tulajdonosa, Cserpes Andrea. 

- A Fő úti üzletemben mindent megta-
lálnak a dunakeszi vásárlók, akiknek nem 

kell Budapestre utazniuk, mert itt hely-
ben egy sokkal magasabb szintű szolgál-
tatást tudunk biztosítani. A rohanó tem-
pójú fővárossal szemben Dunakeszi nyu-
godt, sokkal vásárlóbarátabb város, jóval 
több időt fordítunk egy-egy vizsgálatra. 
Nem ritkán akár másfél-két órát foglalko-
zunk a vásárlóval, hogy kiválasszuk a szá-
mára a legoptimálisabb megoldást – fo-
galmazott az üzlet tulajdonosa.

Cserpes Andrea elmondta, hogy a Du-
nakeszi Kártyával rendelkezőknek 5 % 
kedvezményt adnak minden gyártott 
Zeiss lencséből, de külön akciók beveze-
tését is tervezik. – Márciusban pl. egy 30 
darabos szemüveg tisztítót adunk min-
den Dunakeszi Kártya tulajdonosnak – 
ismertette. 

Mint azt korábban a Városházán meg-
tudtuk, az újabb akció sikere érdeké-
ben létrehoztak egy Facebook-csoportot 
is: Dunakeszi Kártya – Válaszd a helyit! 
- elnevezéssel. Ennek a célja, hogy a he-
lyi kereskedők és az emberek találkozhas-
sanak, információkat cserélhessenek. „Itt 
megtalálhatók azokat a helyek, ahol fel-
használható a kártya, ahol kedvezménye-
sen vásárolhat. Itt hirdethetők a kártyá-
hoz kapcsolódó kedvezmények is.” – áll a 
csoport leírásában. Érdemes tájékozódni!

(Vetési)
Fotó: Kovács Zsolt

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TER-
JEDÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉR-
DEKÉBEN MÁRCIUS 8-TÓL ÁP-
RILIS 7-IG, A TAVASZI SZÜNET 
VÉGÉIG BEZÁRTAK AZ ÓVODÁK, 
AZ ISKOLÁK ÁTTÉRTEK AZ ON-
LINE OKTATÁSRA. DE AZ ÖN-
KORMÁNYZATOK KÉRÉSÉRE A 
FENTI INTÉZMÉNYEK A LEÁLLÁS 
IDEJÉRE IS BIZTOSÍTHATNAK 
GYERMEKFELÜGYELETET – JE-
LENTETTE BE GULYÁS GERGELY, 
A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZE-
TŐ MINISZTER.

Mint Gulyás Gergely hangsúlyozta, az ügye-
let azok számára elérhető, akiknek a 
munkája nem teszi lehetővé, hogy otthon 

maradjanak gyermekükkel, vagy nem tudnak gon-
doskodni gyermekfelügyeletről. Akiknek azonban 
módjában áll, tartsák otthon gyermeküket.

DUNAKESZIN MEGOLDOTTÁK 
AZ ÉTKEZÉST ÉS AZ ÜGYELETET

Bár az intézkedés hirtelen jött, városunkban azon-
nal megkezdték az étkeztetés szervezését. Az óvo-
dai ügyeletben biztosított az étkezés a gyermekek 
számára. Az ügyeleten kívüli gyermekétkeztetés 

pedig két átadóponton történik a következő hetek-
ben, mindennap 11:00 és 13:00 óra között: a Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Iskola gazdasági bejá-
ratánál és a Széchenyi István Általános Iskola köz-
ponti épületének melegítőkonyhájánál saját étel-
hordóban vehetők át az adagok. Március 16-tól 
már nem szükséges az ételhordó, adagonként elő-
recsomagolva adják át az igénylőknek.

A továbbiakban a megrendelés és lemondás a 
szokásos módon történik, az adott intézményben 
és az a DÓHSZK Étkezési Csoportnál is jelezni kell 
előző munkanapon 9:30-ig. Az átvételi pont meg-
jelölése szükséges.

Biztosított a gyermekfelügyelet az óvodákban, iskolákban

CSATLAKOZOTT MÉG:
Mi a Kavics? • Rév Büfé • Hajkaland 
Fodrászat • School Bus Diner • 
TÁBLÁCSKA • REGIO JÁTÉK • 
Kovács Zsolt E.V. • EGLO LUX Kft. 
• Lollipop Dunakeszi • MateCool 
Dunakeszi • KK Gastro Stúdió • 
HAPPY PHOTO • HIERON KFT. 
• PEDImaniCURE • Vámos Robi-
Gyémántbogár • Mattrica Kreatív 
Műhely
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DIÓSSI CSABA, DUNAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE, IMRE 
ZSOLT, A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE ÉS DR. PÁL MIKLÓS, A DU-
NAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET VEZETŐJE KONZULTÁ-
CIÓRA HÍVTA A DUNAKESZI HÁZIORVOSOKAT, HOGY ELMOND-
HASSÁK, MILYEN TAPASZTALATAIK, NEHÉZSÉGEIK VANNAK  
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁSOK BEADÁSÁVAL KAPCSO-
LATBAN. AZ ORVOSOK AZ EGYEZTETÉSEN HANGSÚLYOZTÁK, 
HOGY A LEGNAGYOBB NEHÉZSÉGET A PÁCIENSEKKEL VALÓ TE-
LEFONOS KAPCSOLATTARTÁS OKOZZA. 

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A KORONAVÍRUS ELLE-
NI OLTÁSSAL KAPCSOLATBAN A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA 
ÉS A HÁZIORVOSOK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK ENYHÍTÉ-
SE ÉRDEKÉBEN INFORMÁCIÓS TELEFONVONALAT LÉTESÍTETT  
– 06-27-542-850 -, MELYET ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN HÍVHAT-
NAK. EMELLETT A VÁROS INTÉZMÉNYEIBEN DOLGOZÓ MŰVE-
LŐDÉSSZERVEZŐK ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK AZ ORVOSOKTÓL 
KAPOTT NÉVSORBAN SZEREPLŐKET TÁJÉKOZTATJÁK AZ OLTÁS 
IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYSZÍNÉRŐL.

A napi akár több mint 
száz hívás lassítja az 
alapellátást, növeli a 

rendelési időt és az orvosok 
kiadásait a megterhelt telefon-
számlákkal. A delegáció több 
tervet is felvázolt a szakrende-
lő és a város vezetőinek. Végül 
az a közös megállapodás szü-
letett, hogy a Polgármesteri 
Hivatal létrehoz egy informá-
ciós vonalat, ahol munkaidő-
ben, az orvosok által felkészí-
tett úgynevezett call centeres 
kolléga fogadja a hívásokat, 
és tájékoztatja a pácienseket a 
birtokában lévő információk-
ról. Így például arról, hogy ér-
kezett-e oltóanyag az adott hé-
ten a városba, és az milyen tí-
pusú, ki melyik oltást kaphatja 
meg, vagy, hogy éppen szere-
pel-e a telefonáló a heti oltási 
listán.

A megbeszélésen ugyan-
is kiderült, hogy a Nemze-
ti Egészségbiztosítási Alapke-
zelő (NEAK) hétfőnként kül-

di meg a háziorvosoknak az 
adott héten oltható páciensek 
listáját. A névsor annak függ-
vényében készül, hogy milyen 
oltóanyagból tudtak szállíta-
ni Dunakeszire. Ez most min-
denkinek nehéz, de az orvosok 
és a város vezetői is türelmet 
kérnek a lakosságtól. Aki re-
gisztrált az oltóanyagért, biz-
tosan keresni fogják.

A Polgármesteri Hivatal 
munkatársai az egyeztetés 
után azonnal elkezdtek dol-
gozni az információs telefon-
vonal és internetes felület lét-
rehozásán.

Az önkormányzat szervező 
és előkészítő munkájának kö-
szönhetően március 9-én, reg-
gel Dióssi Csaba polgármester 
közösségi oldalán bejelenthet-
te, hogy él a koronavírus elle-
ni oltással kapcsolatos infor-
mációs telefonvonal, amely 
ügyfélfogadási időben a 06-
27-542-850 telefonszámon ér-
hető el. 

„A telefonos kollégák a há-
ziorvosok által felkészítve 
várják a hívásokat. Kérjük, 
amennyiben általános tájé-
koztatásra van szüksége, akár 
a sorra kerülés menetéről is, 
esetleg az oltóanyagok meglé-
téről, hívja a fenti telefonszá-

mot” – javasolja Dióssi Csaba, 
aki hozzátette: „Orvosaink-
ra most sok feladat hárul, ha 
ezt a számot hívják, azzal az 
ő munkájukat könnyítik meg. 
Köszönjük!”

Szeredi Helga

Az önkormányzat hon-
lapján, dunakeszi.hu-n 
COVID-19 címen pedig 

egy rendkívül hasznos tájékozta-
tó felületet hoztak létre, melyen az 
érdeklődők a legaktuálisabb és leg-
gyakrabban feltett kérdésekre kap-
hatnak választ az orvosok szakmai 
leírása alapján. Példaként néhány 
gyakran feltett kérdést szeretnénk 
megosztani olvasóinkkal: 

Javasolt az idős embereknek a vé-
dőoltás?
Egyértelműen igen, hiszen az idős 
kor az egyik legnagyobb kocká-
zat a koronavírus-fertőzés súlyos 
lefolyására. A fertőzéseket kivál-
tó kórokozók, köztük a vírusok 

okozta fertőzések ellen védőoltá-
sokkal lehet a leghatékonyabban 
védekezni. Ez igaz az új koronaví-
rus okozta fertőzésekre is.
 
Krónikus beteg kaphat védőol-
tást?
Igen. Sőt, nekik kifejezetten javasolt 
az oltás, hiszen az idős kor mellett a 
krónikus betegségek növelik a ko-
ronavírus-fertőzés súlyos lefolyásá-
nak a kockázatát. Minden esetben 
az oltóorvos dönt az olthatóságról, 
miután kikérdezte az oltandót és 
megismerte egészségi állapotát.
 
Az oltás okozhat koronavírus-
fertőzést?
Nem.

Telefonon is érdeklődhet az oltásról

Tudnivalók 
és gyakori kérdések 

Információs vonalat hozott létre az oltásra várók tájékoztatására az önkormányzat

COVID-19



9Dunakeszi Polgár 9Dunakeszi Polgár

Sipos Dávid alpolgármester 

MINT ARRÓL E LAP HASÁBJAIN IS BESZÁMOLUNK, A VÁROS POLGÁRMESTERE, A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE ÉS A SZAKORVOSI REN-
DELŐINTÉZET IGAZGATÓJA KONZULTÁCIÓT FOLYTATOTT A HÁZIORVOSOKKAL A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS SEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. 
A KÉRÉSEK ALAPJÁN AZ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS TELEFONVONALAT ÉS INTERNETES FELÜLETET HOZOTT LÉTRE A LAKOSSÁG 
TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ORVOSOK ADMINISZTRÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TEHERMENTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. EMELLETT AZ OLTÁSRA 
VÁRÓK TÁJÉKOZTATÁSÁT SEGÍTIK A VÁROS INTÉZMÉNYEIBEN DOLGOZÓ MŰVELŐDÉSSZERVEZŐK ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK IS, HOGY 
AZ ORVOSOK KIZÁRÓLAG GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÜKRE, AZ OLTAKOZÁSRA TUDJANAK KONCENTRÁLNI – TUDTUK MEG SIPOS DÁVID 
ALPOLGÁRMESTERTŐL.

- A polgármester úr által összehívott kon-
zultáció egyik legfontosabb tapasztalata-
ként fogalmazódott meg, hogy enyhíteni 
kell a háziorvosok adminisztrációs tevé-
kenységét. Az oltást végző orvosok teher-
mentesítése és a lakosság széles körű tájé-
koztatása érdekében az önkormányzat lét-
rehozott egy információs vonalat, amely 
ügyfélfogadási időben a 06-27-542-850-es 
telefonszámon érhető el. Az önkormány-
zat hivatalos honlapján, a dunakeszi.hu-n 
pedig Covid-19 címen kialakítottunk egy 
információs felületet, melyen az oltásról, a 
vakcinák típusairól, hatásairól és a védett-
ségről olvashatnak az érdeklődők a házior-

vosok leírása alapján – tájékoztatott az al-
polgármester.

Sipos Dávid elmondta: a konzultáción 
vállalták, hogy a háziorvosoktól kapott 
név- és telefonszám ismeretében a József 
Attila Művelődési Központ munkatársai 
felhívják a pácienseket, akiket tájékoztat-
nak az oltás időpontjáról és helyszínéről. 

- Csoma Attila igazgató úr vezetésével a 
művelődési központ munkatársainak első-
ként -, a Barátság úti körzet egyik házior-
vosától, dr. Tordasi Évától kapott 49 fős lis-
tán szereplők közül - 45 embert sikerült te-
lefonon elérniük, akik közül 38-an fogad-
ták el a kínai vakcinát, heten nem kérték.

Sipos Dávidtól megtudtuk, hogy a töb-
bi háziorvosnak is felajánlották a város se-
gítségét. 

- Döntésünket több cél is motiválta, egy-
részt szeretnénk elérni, hogy a lakosság mi-
nél előbb érdemi tájékoztatáshoz jusson az 
oltással kapcsolatban, másrészt enyhítsük a 
háziorvosok adminisztrációs leterheltségét, 
harmadrészt pedig a március 8-től beveze-
tett járványügyi időszakban pl. az óvodape-
dagógusoknak ne kelljen kényszerszabad-
ságra menniük. Őket is bevonjuk a tájékoz-
tató tevékenységbe, s így biztosítani tudjuk 
a teljes fizetésüket – jelentette ki az alpol-
gármester, aki beszámolt arról is, hogy egy-
re több háziorvos él az önkormányzat által 
felajánlott segítséggel.

- Éppen most hívott Cseh Gabriella dok-
tornő a Fóti úti rendelőből, hogy ő is sze-

retne élni a felkínált lehetőséggel, aki a tő-
lem kapott tájékoztatás alapján felvette a 
kapcsolatot Csoma Attila igazgató úrral, 
hogy egyeztessenek az együttműködésről. 
A Liget utcai rendelőből, dr. Bognár Ágnes 
egy személy segítségét kérte, akinek admi-
nisztrációs tevékenységét, a páciensekkel a 
kapcsolattartást pl. a Játszóház egyik óvo-
dapedagógusa, Korcsokné Jeney Gabriella 
segíti – tájékoztatott Sipos Dávid. 

Mint megtudtuk, a járási hivatalon ke-
resztül történik a vakcinák kiosztása. Az 
elmúlt két hétben – hetenként - körülbelül 
1900 vakcinát kaptak a háziorvosok, me-
lyet mind sikerült felhasználni. 

 Vetési Imre

Művelődésszervezők és óvodapedagógusok is 
segítik az oltásra várók tájékoztatását

Képünk 
illusztráció

Ki értesíti az oltandókat?
Jelenleg a háziorvos értesíti a pra-
xisához tartozó oltandókat, hogy 
ki és mikor számíthat az oltásra. 
A háziorvos dönt arról is, hogy az 
oltásra jelentkezett oltható vagy 
nem oltható (pl.: akut lázas beteg-
ség esetén későbbre kell halaszta-
ni a védőoltást).
 
Hány ember és hol kapja meg 
most az oltást?
Azt, hogy hetente hány embert 
tudnak oltásra megszervezni a 
háziorvosok az aktuálisan ren-
delkezésre álló vakcina mennyi-
sége határozza meg. A háziorvo-
sok a heti feladataikat és az elolt-
ható vakcinák számáról, fajtájáról 

szóló tudnivalókat a NEAK-tól 
és a megyei oltási bizottságoktól 
kapják meg.
 
Milyen vakcinával zajlik most az 
oltás Magyarországon? Melyik 
vakcinával kit oltanak? Melyik-
ből mikor kell megkapni a 2. ol-
tást?
Csak a hatóságok által engedé-
lyezett biztonságos és hatásos ol-
tóanyagokat alkalmazzuk Ma-
gyarországon. Mindig a rendel-
kezésre álló vakcinával zajlik az 
oltás.

Jelenleg ezek a következők:
• A Pfizer-vakcinánál az első ol-
tást követő 21. napon kell beadni 

a második oltást. Hazánkban 18 
év felett alkalmazzák.
• A Moderna-vakcinánál az első 
oltást követő a 28. napon kell be-
adni a második oltást. 18 év felett 
alkalmazzák.
• A Szputnyik-vakcinánál az első 
oltást követő a 21. napon kell be-
adni a második oltást. A regiszt-
rált idősebb, krónikus betegség-
gel nem rendelkezőket kezdik el 
vele oltani.
• Az AstraZeneca-vakcinánál az 
első oltást követő 4. héten kell 
beadni a második oltást. Ezzel a 
vakcinával a 60 év alatti krónikus 
betegek oltását kezdték.
• A kínai Sinopharm-vakcinával 
február 24-től tudnak oltani a há-

ziorvosok. Az első oltást köve-
tő 28. napon kell beadni a máso-
dik oltást. Ezzel a vakcinával a re-
gisztrált idősek oltását kezdték.
Az oltóanyagokat nem lehet fel-
cserélni, az első és a második ol-
tást ugyanazon oltóanyaggal kell 
elvégezni. Ha a második oltást 
a tervezett időpontban valami-
lyen oknál fogva nem lehet bead-
ni (pl. akut betegség, akadályoz-
tatás esetén), akkor az oltóorvos-
sal megbeszélt időpontban kell 
bepótolni.

Ilyen és hasonló kérdések-
re kaphatnak választ a duna-
keszi.hu honlapján kialakított 
COVID-19 címszó alatt. 
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körzeti képvi  selőink jelentik

Amikor megkaptam a cikk-
írásra felkérő email-t azt gon-
doltam, hogy keresek néhány 
szép idézetet, és szeretettel 
meghívom Önöket a márci-
us 15-én az 1848-49-es Forra-
dalom és Szabadságharc vá-
rosi ünnepségére s vidáman 
köszönthetem életünk szeb-
bik-jobbik felét, a hölgyeket a 
Nemzetközi Nőnapon. A nőna-
pi köszöntővel kezdem, mely-
ben minden férfitársam ne-
vében és természetesen ki-
emelten a saját nevemben 
is köszönöm minden kis- és 
nagylánynak, asszonynak és 
még nem asszonynak, tehát 
a hölgyeknek, kivétel nélkül 
mindenkinek, hogy teszitek 
dolgotokat, hogy vagytok és 
léteztek, mert nélkületek üres 
lenne életünk, Ti adtok értel-
met az egésznek. E lap hasáb-
jain keresztül fejezem ki tiszte-
letem és nagyrabecsülésemet! 

Sajnos az ünnepre szó-
ló meghívásról le kell monda-
nom, hiszen idén sem tudunk 
március 15-én méltó körülmé-
nyek között ünnepelni, zárva 
lesz az ország. Az ünnep azon-
ban akkor is ünnep, ha otthon 
kell maradnunk, és ha már az 
ünnepségre nem tudjuk fel-
tűzni a kokárdát, az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
emlékére. 

Most közvetlen környeze-
tünkről néhány szót. A Faze-
kas Mihály Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskolá-
nál bevezetett forgalmi rendről 
általánosságban elmondható, 
hogy sikeres volt. Csökkent a 
torlódás az iskola előtt a két ol-
dalról történő megközelítés és 
a Szép Ernő utca átmenő for-
galmának megszüntetése mi-
att. Azonban van még mit ten-
ni, még mindig vannak olyan 
gépjármű vezetők, akik áthajta-

nak a Szép Ernő utcán, akik ott 
állnak meg, ahol éppen eszük-
be jut, és még mindig sok az 
utcán átszaladó gyerek. Erről 
lakossági értesítést is kaptam, 
ezért az iskola vezetésével tör-
tént egyeztetés után, megkér-
tem a közterület felügyelet ve-
zetőjét, hogy fokozottan ellen-
őrizzék a közlekedési szabályok 
betartását a Radnóti Miklós – 
Szép Ernő utcákban és ha szük-
ségesnek látják, éljenek szank-
ciókkal a szabálytalankodók-
kal szemben. Kérem mindenki 
értse meg, hogy a szabályok a 
gyerekek védelmét biztosítják, 
és ezt kényelmi szempontok 
nem írhatják felül. Szóba került 
még, hogy esetleg egy gyalog-
átkelő helyet lenne szükséges 
kiépíteni a Móricz Zsigmond – 
Radnóti Miklós utcai kereszte-
ződésében, de olyan tájékoz-
tatást kaptam, hogy ennek mű-
szaki feltételei nem adottak a 
helyszínen. A közeljövőben vi-
szont megvizsgáljuk a Radnóti 
Miklós utcai járdán a Szép Ernő 
utcai saroktól az iskola keríté-

sének végéig védőkorlát elhe-
lyezésének lehetőségét, meg-
nehezítve a keresztül szalad-
gálást az iskola előtti útszaka-
szon. Ennek megvalósítására 
látok reális esélyt. Természete-
sen mindezek az élet újra indu-
lása utánra várhatóak. Vigyáz-
zunk egymásra!

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! 

Örömmel tájékoztatom az érintette-
ket, hogy a közvilágítási problémá-
kat sikerült javítani a Nap utcában, 
remélem hosszabb távon is eredmé-
nyesen!

Sajnos a járványhelyzet miatt, még 
mindig nem megy minden a szoká-
sos medrében, egyelőre az eredmé-
nyes védekezés, s az egészség meg-
őrzése, minden másnál előrébb való.

A műszaki kollégákkal tartottunk 
egy terepbejárást, melynek során 
a Garas utcai parkolóhelyek újra-
festése is téma volt, abban marad-
tunk, hogy ez szükséges, s hama-
rosan meg is kezdik az illetékesek. 
A Barátság út 35.-45. közti tízeme-
letesek előtti utakhoz vezető közle-
kedési táblák módosítását is szóba 
hoztam, de azt a tájékoztatást kap-
tam, hogy arra csak a szerviz utak 

felújítása után lesz lehetőség. Meg-
említettem még a gazdátlan autók 
elszállításának fontosságát is, s ter-
mészetesen a további fa és cserje 
ültetést is!

A Kőrösi Iskola és az ovi, bölcsi köz-
ti kis út reggeli nehéz közlekedését 
is megvizsgáltuk. Keressük a legjobb 
megoldást a biztonságos közlekedés 
érdekében, de nem egyszerű a fel-
adat, ezért türelmet kérek ebben az 
ügyben.

Addig is kérem az autósok fokozott 
figyelmét, s a gyalogosok, kerékpá-
rosok türelmét a reggeli és délutáni 
csúcsidőszakban!

Összességében is most nagyobb 
odafigyelésre, megértésre van szük-
ség a közlekedésben, a vásárlás, uta-
zás, mindennapi teendők során, mert 
mindenkit megviselnek ezek a rend-
kívüli szabályok! Életeket menthet 
ezek betartása, ezért mindenkit erre 
biztatok és kérek!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-job-
bá tehetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@duna-
keszi.hu címen, telefonon a 06-70-
337-16-06 számon hétköznap 8-19 
óra közt számon, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, Facebook oldala-
mon és csoportjaimban, s természe-
tesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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Tisztelt Lakótársaim!

Beruházások

Kandó Kálmán stny. parkoló 
felújítása
A Kandó Kálmány sétánynál talál-
ható orvosi rendelő előtti parkoló 
felújítása befejeződött. A kivite-
lezés során megoldódott az eső-
zéseket követően felgyülemlett 
nagy mennyiségű esővíz elveze-
tése, valamint a parkolóhelyek is 
szilárd burkolatot kaptak.

Gimnázium felújítása
Az elmúlt év végén megkezdő-
dött a Radnóti Miklós Gimnázium 
energetikai felújítási beruházá-
sa. Ennek keretében a nyílászárók 
és a tetőszigetelés cseréjére kerül 
sor. Az épületbe új kazánok kerül-
nek. Cserére kerülnek a légtech-
nikai rendszer elemei is. Az ener-
gia felhasználás hatékonyságát 
az épület tetejére telepített nap-
elem rendszer is segíteni fogja. A 
Sportcsarnok tetőszigetelése, nyí-
lászárók cseréje már elkészült, je-

lenleg az épületrész új palatető 
borítása történik. A tervezett üte-
mezés szerint megkezdődött a 
főépület felújítása is. Jelenleg az 
épület külső és belső munkálata-
ihoz szükséges állványzatok épí-
tése folyik. 

Köszöntések
Nagy szeretettel köszöntöm a Nő-
nap alkalmából Dunakeszi összes 
női lakótársát. 
Nagy örömömre ismét köszönt-
hettem körzetünk két új lakóját. 
A két lakótársunk, Nóra és Leven-
te nemrégen született. Isten éltes-
se őket.

Úthibák
A fagyok elmúltával előbukkan-
nak a régebben és az újonnan ke-
letkezett úthibák, melynek felmé-
rése és javítása szakaszosan, de 
ezzel együtt ütemezetten törté-
nik. Erre jó példa, hogy a Martino-
vics és Vasút utcai kereszteződés-
ben javításra került a beszakadt 
csatorna fedél. Ezzel kapcsolat-
ban ismételten arra kérem ked-

ves lakótársakat, hogy az úthibá-
kat jelezzék az ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu, vagy számomra a 
lenti elérhetőségemen.
Zöld Dunakeszi Program a kör-
zetben
Megkezdődtek a tavaszi szokásos 
kertészeti munkák városunkban. 
Nagyon sok virág került kiültetés-
re. Szépül a Fő tér. Bár a Március 
15-i ünnepséget idén sem tudtuk 
közösen megünnepelni, a Köz-
üzemi Nonprofit Kft. munkatársai 
rendbe tették a parkot. Nagyon 
sok rózsatő került kiültetésre.

A gyártelepi P+R parkolónál a 
szokásos faültetés kiegészítése-
ként megkezdődött a cserjék ül-
tetése, ezzel is szebbé téve kör-
nyezetünket.

A közterületek faültetési prog-
ramja a vegetáció megindulá-
sával, a szakemberek javaslatá-
ra őszig szünetel. Természetesen, 
aki jelzi számomra faültetési igé-
nyét, annak az őszi ültetési idő-
szakban biztosítjuk igényét. A fa-
ültetéssel kapcsolatban most is 
arra buzdítom Önöket, hogy te-
gyük szebbé környezetünket egy-
egy fa ültetésével. Az ültetést az 
Önkormányzat által megbízott 

szakemberek végzik el. Az Önök 
feladata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, melyre ezúton is ké-
rem Önöket. Igényeiket az alábbi 
e-mailben jelezzék számomra:

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy ke-
ressék fel oldalamat a Facebookon 
is, ahol folyamatos, naprakész in-
formációkkal igyekszem szolgálni 
a körzetet 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!

A februári hónap is sűrűre sikerült 
a körzetünkben. Nagyon sok kö-
zös programunk volt a városi fő-
kertész asszonnyal. Először is nem-
sokára megkapjuk, a városban 
másodikként, a közösségi kom-
posztálás lehetőségét egy rovar-
hotellel kiegészülve. A gyerekek 
imádni fogják. A Dunakeszi Zöld 
Program keretében pedig már 
a körzetünkben lévő Aranyalma 
Óvodában is le lehet adni a hasz-
nált sütőolajat. Szeretném megkö-
szönni az óvoda és a DÓHSZK ve-
zetőségének a környezettudatos, 
edukációs program támogatását. 
Ismét folytatódik a zöld hulladé-
kok rendszeres elszállítása. 

Tóth Eszter főkertész asszony  
irányítása mellett az Alagligeti la-
kóparkok közötti erdősávot a Vér-
tesi Erdőgazdaság szakemberei ki-

tisztítják, a balesetveszélyes fákat 
megmetszik. Köszönjük a munká-
jukat! Fontos, elkezdődött a böl-
csődei beiratkozások ideje, várunk 
minden beiratkozót, aki a  Napsu-
gár Bölcsődébe jelentkezik. A kör-
zetünkben több utcanév tábla is 
megsérült, ezeket bevittem a Köz-
üzemi Kft. telephelyére és kértem 
a cseréjüket. Elkezdődött a mun-
ka az aszfaltozó üzemekben, így a 
város fenntartásában lévő utakat 
is elkezdjük kijavítani. Kérek min-
denki, hogy a DunakesziApp-on 
vagy nekem jelezze az út hibákat. 

A KisPiac melletti parkolósávot a 
Megyeri Kovács Kft. térítésmente-
sen felújította számunkra, így az új 
zúzott kővel ellátott területen sem 
lesz gond a közlekedés a rossz idő-
járás esetén. Ismét folytatódik a si-
keres városi Tiszta Udvar Rendes 

Ház pályázat, erre már társashá-
zak is jelentkezhetnek. A kialakí-
tandó Ifjúsági Ház előkészítése, a 
helyi fiatalok közvetlen bevonásá-
val, már a helyszín kiválasztásánál 
tart. A MÁV Nagyállomásnál is kihe-
lyezésre került egy új kupakgyűjtő 
szív, így már két helyszínen is a Du-
nakeszi Veni Vidi Vici Alapítványt 
támogatjuk. Elindult a Dunakeszi 
kártya, egyre több helyi vállalko-
zás csatlakozik a kedvezmények-
kel a programhoz. Május 29-én is-
mét lakossági veszélyes hulladék 
gyűjtés lesz. Mint mindig, ismét há-
rom helyszínen személyesen be-
gyűjtöm a hulladékokat, igy nem 
kell a központi lerakónál sorban áll-
ni senkinek a körzetünkből.
(07:30-09:30 Brunszvik utca, 
09:30-11:30 Fenyő Bowling Klub, 
11:30-13:30 Fenyves Park )

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: 
Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián 
képviselő online fogadóóra cí-
men.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
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Lakossági panaszbejelentés 
alapján fordultam még az év 
elején a DMRV-hez, miután a 
Napraforgó tér és a Bojtorján 
utca (korábban: Réti pálya) talál-
kozásánál lévő közkutat a közel-
múltban megszüntették. Mint 
kiderült: a kút vizében bakteri-
ális fertőzést mértek a szakem-
berek, ezért az ÁNTSZ javasla-
ta alapján a szolgáltatást meg-
szüntették. A DMRV-nek sikerült 
fertőtlenítenie a kutat, és vissza-
állította az ivóvízszolgáltatást.

A lakótelepi Casalgrande tér 
mellett a városban már a má-
sodik, a körzetben pedig az 
első kupakgyűjtő szív telepí-
tésére került sor március ele-
jén, amelynek helyszíne az alagi 
Nagyállomás lett. Érdemes a ku-
pakgyűjtő szívbe bedobni az 
összegyűjtött műanyag kupa-
kokat: e tevékenység amellett, 
hogy környezetbarát, jótékony 
célokat is szolgál.

S ha már alagi Nagyállomás: 
hamarosan megnyílik a kor-
mányablak! A nagyszabású, a 
város – és így a 7. számú körzet 
– egyik forgalmas részének ar-

culatát és funkcióit jelentősen 
befolyásoló beruházás első üte-
me lassan befejeződik és birtok-
ba veheti a lakosság. Az átadást 
követően a kormányablakban 
19 munkaállomáson intézhe-
tünk majd számos hivatalos 
ügytípust.

A Dunakeszi Tőzegtó Sport-
horgász Egyesület március 6-án 
– miután erre egyedi engedélyt 
kaptak a Pest Megyei Kormány-
hivatal illetékes osztályától – 
nádat égetett a Tőzegtavakon. 
Az egyesület beszámolója sze-
rint a korábbi évekhez képest 
soha nem látott létszámban 
gyűltek össze a segíteni vágyók, 
akiknek köszönhetően rekord-
idő alatt sikerült elvégezniük a 
szükséges feladatokat. A körzet 
ezen régiójához tartozó infor-
máció, hogy a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak egy esetben 
intézkedniük kellett, miután az 
egyik ingatlanról az előtte lévő 
közterület alatt kíséreltek meg 
szennyvíztárolót létesíteni. A 
gyors beavatkozásnak köszön-
hetően sikerült megakadályoz-
ni az illegális építkezést. A ked-
vezőtlen tapasztalatok miatt a 
polgármesteri hivatal a jövőben 
hatékonyabban igyekszik meg-
akadályozni az ehhez hasonló 
szabálytalan építkezéseket, il-
letve feltárni és felszámoltatni 
a korábbi szabálytalanságokat.

Február második felében is-
mét apró lépéseket tett az ön-
kormányzat a csapadékvíz-el-
vezetés, -szikkasztás érdeké-
ben, miután a körzet több pont-
ján újabb árkoknál építették ki a 
Penta Kft. munkatársai az úgy-
nevezett „surrantókat”. Ezek a 
műtárgyak az esőzéskor az út 
egyik oldalára lejtő, majd annak 
szélén tovafolyó vízmennyiség-
ből hivatottak „útközben” minél 
többet elszikkasztani annak ér-
dekében, hogy a mélypontok-
ra érve ne okozzanak adott in-
gatlanok előtt jelentős – sőt le-
hetőleg semmilyen – problé-
mát. A munkálatok még tavaly 
ősszel az árkok kimélyítésével, 
újabbak kikotrásával kezdőd-
tek. Ezzel egyidőben az alsói 
Dália és Margit utca sarkánál a 
szegélykövek helyreállítását is 
elvégezték kérésemre, amely-
nek az volt az előzménye, hogy 
néhány héttel korábban egy el-
tévedt kamion rombolta le azo-
kat. A történtekről akkor alsói 
lakótársaim tájékoztattak, kö-
szönet érte.

Március elején lakossági tá-
jékoztatásra hívta össze a ló-
versenypálya déli határával 
szomszédos lakókat a Kincsem 
Nemzeti Lóverseny és Lovas 
Stratégiai Kft. Alagi Tréning-
központjának vezetősége. A te-
rület vagyonkezelőjeként a cég 

– a tevékenység, a lovasok és a 
lovak érdekében – drótkerítés-
sel védené a lóversenypályát. 
Az ott lakók ezt érthető okok-
ból ellenzik, ráadásul a terve-
zett megoldás – a kerítés a Re-
zeda utcai lakóingatlanok észa-
ki határától kb. 8 méterre futna, 
ám a keleti oldalról, a repülőtér 
felől nyitott maradna – min-
den bizonnyal nem érné el a kí-
vánt hatást, és még tájidegen 
is volna. A lényeg ugyanakkor, 
hogy ezzel a kerítéssel jelen-
tősen csökkenne az a zöldfelü-
let, amelyet a lakosság jelenleg 
– és már évtizedek óta – szaba-
don használhat szabadidős, re-
kreációs célokra. (Talán sajnos 
túlságosan szabadon is... A lo-
vasok problémái éppen eb-
ből adódnak, a kutyát sétálta-
tók rendszerint figyelmen kívül 
hagyják az ott folytatott tevé-
kenységet, zavarva és veszé-
lyeztetve azt.) Kezdeményez-
tem a cég képviselőjénél egy 
személyes megbeszélést, kér-
ve, hogy gondolják újra ezt az 
elképzelésüket, ami ráadásul a 
helyi építési szabályzatban a 
lóversenypálya területére vo-
natkozó előírásokkal ellenté-
tesnek, tehát tilosnak is tűnik.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Újra működik a közkút a Napraforgó téren

Új szakasszal bővült Dunakeszi kerékpárút-hálózata
LEZÁRULT A PM_KEREKPARUT 2018/25 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „KE-
RÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE DUNAKESZI REPÜLŐTÉRI ÚT (SZENT ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA) - HATÁR ÚT NYOMVONALON” CÍMŰ PROJEKT. 
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA 2014-2030 ÉS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
PROGRAMJA 2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ CÉLZOTT 
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KERETÉBEN 200.000.000,- FORINTOS TÁMO-
GATÁST BIZTOSÍTOTT A KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSÁHOZ, AMELYET 
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOVÁBBI 80.786.804,- FO-
RINT ÖNERŐVEL EGÉSZÍTETT KI.
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Az Óvoda köz forgalmirend 
változtatása felőli érdeklő-
désre tájékoztattak, hogy az 
Útügyi Osztálytól hiánypót-
lást kaptak, melyben a Ma-
gyar Közút nyilatkozatát kérik. 
Gyakorlatilag a kivitelezés idő-
pontja függ tőle.

- A Sződi utca 24. előtti fa-
gallyazását ismét jeleztem

- A Bródy S. utca 23 előtti 
díszfa pótlására, a kért cserjék-
re február végéig kaptam ígé-
retet. A következő héten a lakó 
a köszönetét fejezte ki, mivel a 
díszfa pótlása megtörtént     

- Dobó utca 1. előtt a kátyú 
megszüntetését elvégezték

- A Klapka utcai árok mentén 
mindhárom szemétgyűjtő ki-
helyezésre került

- A Rákóczi-Báthory keresz-
teződéséhez kért zebrák léte-
sítése érdekében az osztály-
hoz fordultam. Értesítettek, 
hogy a rendőrségtől állásfog-
lalást kérnek. Egyelőre a Köz-
lekedés Rendészet vizsgálatá-
nak eredményére várunk

- A Rákóczi-Báthory keresz-
teződés felújításának kérelmé-
re tájékoztattak, hogy a sárga 
színú burkolati jelek felfesté-
sét megrendelték. A felújítás-
ról nem esett szó

- Zápolya utca 10. előtti jár-
dafelújítás végett értesítettek, 
hogy az ingatlan térkő burko-

lat cseréjét nem támogatja az 
osztály. Emlékeztettem a höl-
gyet, hogy anno 2019-ben je-
lezték, hogy a járdaépítés a fel-
újítási terv része lesz, ennek el-
lenére tavalyi és idén is elutasí-
tották a viacolorozást  

- Csőtörés volt a Báthory 
utca 11. előtt, melynek végle-
ges helyreállítására hó végéig 
kaptam ígéretet 

- A Hunyadi és a Zápolya 
utca járda felújítás kérelmére 
tájékoztattak, hogy a Hunya-
di a felújítási tervben szerepel, 
mely a költségvetés figyelem-
be vételével tervezhető. Ez va-
lóban így van, de számomra 
nem világos, hogy melyik fel-
újítási tervre gondoltak, mivel 
hasonló választ már 2020-ban 
is kaptam. A Zápolya utca jár-
da felújítására egy megerősí-
tést kértem a 2022-es évre   

- A Báthory utca 1. előtt 
megsüllyedt az aszfalt, mely-
nek helyreállítása után ismét 
jelezni kellett a munkálatok 
elvégzését. Másodszorra már 
eredményesebb voltak a hely-
reállítás

- A Kossuth L. utca rekonst-
rukciójával kapcsolatos soka-
dik érdeklődésre a felújítás vé-
gett újra felkeresik a Magyar 
Közutat  

- A Görgey utca 24. sarokin-
gatlan Kálmán utcai oldalán 

lévő árok mederlapozására em-
lékeztettem írásban az osztályt. 
A kérés elutasításra került 

- Közös helyszíni szemle az 
osztály illetékesével a körzet 
5 kereszteződésébe kért sze-
gélyek cseréje,  3 címen jelzett 
tel. közp.i alegység állomások 
és a Báthory utca 1. előtti meg-
süllyedt út újabb helyreállítás 
érdekében, melyet időközben 
elvégeztek 

- A Hunyadi utca 2-4. előtti 
tel.közp.i állomás teljes felszá-
molása megtörtént

- Idén elsőként az Alkot-
mány utca 1. lakója jelezte fá-
sítási szándékát, melyben 4 db 
gömbkőris pótlására kerül sor

- Csőtörés volt a Kálmán utca 
69 előtt, mely hibát aznap hely-
reállítottak a DMRV-sek. Az el-
folyt víz jégpáncéllá változott 
a Tábor utcában, mely végett a 
Közüzemi műszakivezetőjének 
intézkedését kértem az úttest 
és a járda só/homok keveréké-
nek szórása végett. A követke-
zőkben a csőtörés utáni horda-
lék eltakarítása szintén meg-
történt. Köszönöm a gyors és 
hatékony intézkedést

- Emlékeztetőt nyújtottam 
be az aszfaltos utcák szőnye-
gezésének kérelme végett. 
A következő utcák felújítása 
szükséges: 1. Rákóczi út, Bá-
thory és Hunyadi közti sza-
kasz 2. Klapka utca a gyártele-
pi aluljáró és Zápolya utcai ka-
nyar közötti részen 3. Klapka 
utca eleje /zsákutca/ 4. Zalán 
utca teljes szakasza

- Kálmán utca 93. előtti csa-
torna mellett megrepedt az 
aszfalt, két helyen is megsüly-
lyedt az úttest. Ugyanez a hiba 
keletkezett a fenti részeken is. 
A DMRV megkameráztatja a 
csatornarendszert

- Tábor utca elején lévő 30 
férőhelyes gépjámű parko-
ló felújításának negyedik ké-
relme 

- A Báthory és Bulcsú sar-
kon a megsüllyedt szegélyek 
kiemelése megtörtént, mely 
a Rákóczi és Báthory sarkon 
szintén szükséges

- A Zápolya utca 30-32. előtt 
pár nap alatt elvégezte  a 
Megyeri-Kovács Kft  a szikkasz-
tókút építését

 Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

Februári munkálatok

A fejlesztett nyomvonal a Repülőtéri úton 
található Szent István Általános Iskolá-
tól a Fóti utat keresztezve a Határ út végé-
ig tart, teljes hossza 1394,88 méter, amely 
7 alszakaszból áll. Az új létesítmény vál-
takozó kialakítású, közösen vezetett gya-
log- és kerékpárút, illetve önállóan veze-
tett kétirányú kerékpárút, mely csatlako-
zik a településen már meglévő kerékpáros 
gerinchálózathoz.

A kerékpárút fejlesztés az önkormány-
zat településfejlesztési feladataihoz kap-
csolódik. A projekt 2019. március 19-én 

indult és 2021. január 31-én fejeződött be. 
A kivitelezést a Penta Kft. végezte.

A fejlesztés célja volt, hogy kerék-
párral elérhető legyen valameny-
nyi szomszédos település, a he-
lyi közintézmények, a hor-
gásztavak, valamint jelentős 
számú munkahelyet biztosí-
tó vállalkozás is. Az önálló ke-
rékpárútszakasz kiépítésénél 
az egyik legfontosabb szempont-
nak azt tartotta az önkormányzat, 
hogy a Szent István Általános Iskolába 

járó, biciklivel közlekedő diákok a leg-
nagyobb biztonságban juthassanak el az 

intézménybe. A fejlesztés hozzájá-
rul a sportrepülőtér, lóverseny-

pálya környezetbarát és biz-
tonságos megközelítéséhez. A 
Toldi, Alagliget, közvetve pe-
dig a Dombliget lakóparkok-
ban élők számára kapcsolatot 

teremt a Fóti úti kerékpárúttal, 
amin keresztül kerékpárosbarát 

módon érhetik el a helyi közszolgálta-
tásokat, munkahelyeket.
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről. 

Egészen biztosan nem fog el-
kezdődni a Kiserdő utca felújítása 
márciusban, mert a DMRV az útfel-
bontást kihasználva saját vízmű-
hálózatán végezne csőcseréket. A 
tervezett beruházásról egyezteté-
sek elkezdődtek az önkormányzat 
és a közmű cég között. A cégnél 
egyébként szerettük volna elér-
ni a területet érintő két szennyvíz-
csatorna körnek az összekötését, 
amellyel azt kívántuk megakadá-
lyozni, hogy nagy esőzések során 
ne jöjjön fel a szennyvíz a 15-17. 
számok előtt. A közműcél szakmai 
okokra hivatkozva elzárkózott a 
beruházástól, így erre a problémá-
ra már megoldást kell keresnünk.

Hosszú várakozás után az In-
vitel kijavította azt az úthibát, 

amely a Pihenő sétány 38-nál lévő 
aknájánál keletkezett. A hónap fo-
lyamán egy másik ügyben is meg-
kerestük a céget, mivel a Rév út – 
Tavasz utca sarkán szinte a járda 
közepén áll egy kábeljelző köve 
a cégnek. Kértük a balesetveszé-
lyes jelzés eltávolítását vagy le-
süllyesztését. A Stromfeld u. 38. 
szám előtt is elkészült egy kátyú-
javítás. Aki hibás útszakaszt ta-
pasztal, kérem jelezze felém, ne 
hagyjuk elhatalmasodni a hibá-
kat. Februárban felmértem és ösz-
szeírtam a lekopott útburkolati je-
leket a körzetben és kértem az új 
festést a Városüzemeltetési Osz-
tálynál.

Február folyamán az épülő 
Eurovelo 6 kerékpárút egy szaka-
szát újraaszfaltoztatta az építte-
tő NIF Zrt., mert a szakasz nem az 
eredeti tervek szerint épült meg. 
Szintén a kerékpárúttal kapcsola-
tos hír, hogy az út mentén a Kato-
nadomb magasságában elkészült 
a kerékpáros pihenő padokkal, 
asztallal és fedett résszel. A pihe-
nőt az út forgalomba helyezésé-
vel adják át a közönségnek. Et-
től a pihenőtől nem messze fogja 
megépíteni a város a Katonadom-
bot és a strandot egyaránt kiszol-

gáló épített mosdóépület. A be-
ruházás szerepel a február 25-én 
elfogadott városi költségvetés-
ben, az építésre vonatkozó közbe-
szerzési eljárás már elindult. Szin-
tén szerepel a költségvetésben a 
Duna sor kiszélesítése a Liget utca 
és a rév közötti szakaszon. A beru-
házásra az Eurovelo 6 Budapest-
Dunakeszi szakaszának az elké-
szülte miatt lesz szükség. A Duna 
soron már eddig nagy volt a for-
galom, mivel kerékpárosok, gya-
logosok és behajtási engedéllyel 
rendelkező autók párhuzamosan 
közlekedtek. Az új szakasz meg-
épülésével vélhetően nagyon 
meg fog növekedni a kerékpáros 
forgalom, ezért van szükség az 
utca szélesítésére. Fontos meg-
jegyezni, hogy nem kerékpárutat 
építünk, mivel az Eurovelo fejlesz-
tése állami feladat és a kerékpár-
út jelenleg is a sétányon halad ke-
resztül, hanem a sétányt szélesít-
jük, hogy a gyalogosok a kerék-
párosoktól elválasztva tudjanak 
majd közlekedni. A februári mű-
szaki bejárás alapján az út 2,7-3 
méternyi szélesítésére lesz lehe-
tőségünk.

Sajnos nem került bele a város 
idei költségvetésébe a Rózsakert 

köz térburkolása, így az ez évi re-
ményeink meghiúsulni látszanak 
a témában. Bízom benne, hogy 
az első adandó alkalommal újra 
elő tudjuk venni az ügyet, hiszen 
már beárazott tervek készültek a 
munkára.

Február végén elkezdődött egy 
csapadékvíz-kezelési beruházás 
a Malomárok Lakóparkban. En-
nek során két, egyenként harminc 
köbméter hasznos térfogatú fe-
dett szikkasztó kerül kiépítésre a 
Lázár Vilmos-Dessewffy és a Lei-
ningen-Dessewffy utcák találko-
zásánál. A beruházást, amelyet 
hosszú egyeztetés előzött meg a 
terület tulajdonosa hajtja végre. 
Ezt követően a Malomárok érin-
tett útjai önkormányzati tulajdo-
na és kezelésbe kerülhetnek át.

Az elmúlt hónapban tízkét ba-
bacsomagot kézbesítettem. Is-
ten hozta Marcellt, Áront, Lillát, Fü-
löpöt, Lénárdot, Maximot, Laurát, 
Mátyást, Dánielt, Mátét, Olivért és 
Veronikát a közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Tisztelt Lakótársaim!

Bár a járványhelyzet továbbra is 
megnehezíti a mindennapokat, 
a kitűzött célok megvalósításá-
ért folyamatosan tesszük a lépé-
seket. A Dunakeszi Programiroda 
vezetőjeként elmondhatom, ne-
héz alkalmazkodni a rendezvé-
nyekkel az online térhez, de re-
mélem Önöknek is tetszett a Du-
nakeszi Szimfonikus Zenekar má-
sodik online koncertje, amelyet 
ezúttal nőnap alkalmából tar-
tottak. Már nagyon várjuk, hogy 
végre élő rendezvényekkel ked-
veskedhessünk Dunakeszi lako-
sainak.

Új szintre lépett az Ifjúsági Ház 
tervezése, február elején 9 általá-
nos iskola felső tagozatos és kö-

zépiskolás diákkal kerekasztal-
beszélgetést tarthattam, hogy 
mint a létesítmény leendő hasz-
nálói elmondhassák, mire is van 
szükségük. Sok hasznos infor-
mációt hoztak az összejövetelre 
iskoláikból. Majd a minap hely-
színbejáráson is részt vehettek, 
hogy lássák, milyen helyi adott-
ságokkal rendelkezik majd a tel-
jesen újjáépített ingatlan. Meg-
mutattuk nekik a régi rendőrség 
épületét, és a VOKE oldalában 
egykor üzemelt Fosters helyszí-
nét. Hamarosan újabb megbe-
szélést tartunk velük, amikor a 
látottak alapján felvázolhatják a 
terveiket.

Biztosan többen tapasztalták 
már, hogy a tóvárosi csapadék-
csatorna építési munkálatai fel-
gyorsultak. A Kolozsvár utcában 
a Tisza utca és a Kismarton utca 

közötti szakaszon megtörtént 
a burkolat teljes helyreállítása, 
a Kassa utca és a Kolozsvár utca 
sarkán pedig a korábban kimen-
tett fákat is visszatelepítették. 
A Huszka Jenő utcában pedig a 
tervek szerint március végére vé-
geznek a szakemberek a csator-
naépítéssel. Míg a Kassa utca és 
az Ungvár utca között javában 
zajlanak a munkálatok.

Kijavíttattuk a megsüllyedt út-
burkolatot a Kismarton utcában 
és a Kolozsvár utcában összesen 
5 helyszínen.

Akik követik a Facebook olda-
lamat, már értesülhettek arról, 
hogy körzetünk határán, a Szé-
chenyi úton az augusztusi vihar-
ban kidőlt fák egy részét talajta-
karó mulcsként hasznosítottuk 
újra a Zöld Dunakeszi Program 
részeként. A frissen telepített 

díszcseresznye sort így védjük a 
fagyok ellen. A kidőlt fák másik 
részét rászorulóknak osztottuk ki 
tűzifának.
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

Legutóbbi beszámolóm óta a kör-
zetben történt egyik leglátványo-
sabb fejlődés a Szent István parki 
kutyafuttató jelzett igények sze-
rinti felújítása volt. Több kutyás la-
kos jelezte, hogy a kerítés is prob-
lémás, mert a nagyobb testű ku-
tyák könnyedén átugorhatják azt, 
valamint vízvételi hely biztosítása 
is a felmerülő, jogos igények kö-
zött szerepelt annak érdekében, 
hogy a futtató valamennyi igényt 
kielégítve funkcionálhasson. A ké-
réseket többször is jeleztem a Pol-
gármesteri Hivatal felé, hivatalos 
formában legutóbb a kút létesíté-
sére vonatkozó igényt a 2020. jú-
liusi képviselő-testületi ülésen. Bi-
zonyosan a vírushelyzet és a tél is 
közrejátszott, hogy a megvalósí-
tási munkálatok csak most, a ta-
vasz beköszöntével kezdődhet-
tek el, erről azonban nincs részle-
tes információm, mert annak el-
lenére, hogy a lakosság igényeit 
folyamatosan továbbítottam az 
Önkormányzat felé, már a kéré-
seimre visszajelzést is alig-alig ka-

pok a város vezetésétől, a konkrét, 
kutyafuttatót érintő megvalósítás 
kapcsán pedig már végképp sem-
miféle tájékoztatást nem kaptam: 
sem a tervekről, sem a megvalósí-
tásról, sem a kivitelezés időpont-
járól, vagy mikéntjéről semmifé-
le jelzés nem érkezett. Én magam 
is a polgármesteri bejelentésből 
értesültem, és örömmel konsta-
táltam, hogy a többször jelzett 
kéréseim javarészt megvalósul-
tak. Természetesen, ha felmerül-
nek további igények, azokat is szí-
vesen jelzem az Önkormányzat 
felé: végeredményben a visszajel-
zés és a kommunikáció szinte tel-
jes hiánya legfeljebb nekem okoz 
nehézségeket a körzetért fele-
lős képviselőként, de ha legalább 
annyit ezen az áron elérek, hogy 
egyes lakossági igényekre meg-
oldás szülessen, akkor én jól fo-
gok aludni akkor is, ha ezekről en-
gem nem tájékoztatnak. Megér-
tést ugyanakkor kérek a tisztelt la-
kosságtól: fenti okból nem tudok 
sokszor konkrét és azonnali vá-

laszt adni egyes lakossági kérdé-
sekre, vagy igényekre.

Fentiekhez hasonlóan a meg-
valósítás után értesültem a Szent 
István parki komposztáló létesíté-
séről, ezzel kapcsolatban a hely-
zet annyival érthetőbb, hogy ezt 
a fejlesztést nem én kértem, mi-
vel ilyen igény hozzám nem érke-
zett a körzetből, de természete-
sen minden értelmes előrelépés-
nek örülök, amely által szépül és 
fejlődik Dunakeszi és a körzet.

"Civil" feladataim kapcsán he-
tente több napot töltök a kórház-
ban, intenzív osztályon kezelt, sú-
lyos COVID-os betegek között és 
sajnos már szinte nincs olyan mű-
szakom, ahol ne veszítenénk el 
beteget a vírus - igen, közvetlenül 
a vírus - következtében. Közvet-
len tapasztalataim különös nyo-
matékkal mondatják velem, amit 
egyébként is mondanék: kérem, 
hogy mindenki vigyázzon magá-
ra a járvány harmadik hullámá-
ban is. Tudom és maximálisan át-
érzem a lezárásokkal kapcsolatos 

rettenetesen sok igazságtalansá-
got és a nehézségeket. Mégis azt 
kérem, hogy a lehetőségekhez 
mérten minél jobban tartsák be 
az összes életet védő szabályt, kü-
lönösen azokat, amik különösebb 
anyagi áldozattal sem járnak.

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, Du-
nakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti 
irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Örömmel tapasztaljuk, hogy egy-
re több helyi vállalkozás csatlako-
zik Dunakeszi Kártya elfogadó-
helynek. Az üzletek és a kártya-
birtokosok számára létrehoztunk 
egy menüpontot a www.duna-
keszi.hu oldalon, valamint egy 
Facebook-csoportot, ahol látha-
tó, hol és milyen szolgáltatásokat 
lehet kedvezményesen igényben 
venni. Minél több vállalkozás csat-
lakozik, annál több dunakeszi la-
kos számára válik érdekévé, hogy 
kiváltsa a kártyát. Ezekben a vírus-
terhes időkben különösen fontos, 
hogy támogassuk egymást.

Az előző lapszámban beszá-
moltam Önöknek arról, hogy gép-
kocsi rongálások miatt kerestek 
meg a Dunakeszi Széchenyi István 
Általános Iskolából. A rendőrséget 
mi is értesítettük az autókon oko-
zott karcolásokról, gumi kiszúrá-
sokról, de Klajkó Katalin igazgató-

nő is tett feljelentést a kapitánysá-
gon. A térfigyelő kamera telepíté-
se folyamatban van.

Időközben az is kiderült, a szom-
szédos Szent Imre templom kertje 
is érintett, hangoskodók, szeme-
telők járnak be az udvarukra. Sok-
szor a misét is zavarják. Dr. Farkas 
László atya egy dunakeszi bizton-
sági szolgálattal is felvette a kap-
csolatot. Információink szerint az 
a banda vert ott tanyát, amelyik 
korábban a lakótelepen élők min-
dennapjait nehezítette meg.

A Rákóczi út lakosai gyorshaj-
tókra is felhívták a figyelmünket. 
A rendőrség már róluk is tud, le-
vélben értesítettük a rendőrka-
pitányt, hiszen fontos az ott élők 
biztonsága.

Azonban jó hírrel is szolgálha-
tok a Széchenyi iskolából, a Zöld 
Dunakeszi Programhoz csatlakoz-
va használt sütőolaj leadó hely-

lyé váltak. A gyűjtőedény az isko-
la kerítésén kívül van elhelyezve, 
így bárki számára elérhető. A ben-
ne elhelyezett fáradt olajért ellen-
érték jár, amely az iskola alapítvá-
nyához folyik be.

Többen ismerik már Juhász 
Ádám kollégámat, aki február ele-
jétől tölti be Dunakeszi Alag város-
rész alpolgármesteri megbízottja 
pozíciót. Körzetünket érintő észre-
vételekkel már őt is kereshetik az 
alábbi elérhetőségeken:
Email: juhasza@dunakeszi.hu
Tel: 06 70 797 9054
Facebook: 
ht tps: //w w w.facebook .com/
juhaszadamdunakeszi

Juhász Ádám kollégám egyik 
nap nyakába vette a körzetünket, 
sorra járta az utcákat, és össze-
gyűjtötte, hogy hol szorulnak át-
festésre az útburkolati jelek. Több 
utcában bukkant zebra, stopvo-
nal, biciklisáv vagy elsőbbségadá-
si kötelezettségre figyelmeztető 
háromszög lekopott nyomaira. A 

javasolt munkálatokról listát ké-
szített, amelyet még aznap eljut-
tatott a Városüzemeltetési Osztály 
vezetőjének, akik fel is vették az 
elvégzendő karbantartási felada-
taik közé. Önök is jelentsék bátran, 
ha valahol problémát, balesetve-
szélyes tényezőt látnak.

Kérdéseikkel és észrevételeikkel 
továbbra is keressenek bizalom-
mal! Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu 
+36 20 970 8469
Üdvözlettel: Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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KORÁBBAN BESZÁMOLTUNK ARRÓL, HOGY DUNAKESZI 28 MILLIÓ FORINTOS KERETÖSSZEGET NYERT A BELÜGYMI-
NISZTÉRIUM „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!” PÁLYÁZATÁN ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁRA. TU-
DOTT, HOGY KORÁBBAN IS JELENTŐS ÖSSZEGEKET KÖLTÖTT ERRE AZ ÖNKORMÁNYZAT, ILLETVE LAKOSSÁGI ÖSSZEFO-
GÁSSAL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 87 HELYEN SZÁMOLTUNK FEL ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓKAT.

Az elnyert pályázati lehetőségből 
Dunakeszi egyik legrégebbi, és 
egyben utolsó „kezelhetetlen mé-

retű” lerakóját számoltuk fel, mintegy 
3000 köbméter építési, inert hulladéktól 
szabadítva meg Dunakeszit a város észa-
ki határában. A munkálatok négy napig 
folyamatosan zajlottak, rakodógép és hat 
teherautó bevonásával tettük újra sza-
baddá az érintett utat és környezeti te-
rületet.

Szintén jelentős előrelépés, hogy feb-
ruártól immár Dunakeszi hat pontján 
alakítottunk ki használt sütőolaj- és ház-
tartási zsiradék leadó gyűjtőhelyet. A ki-
helyezett sárga kukákba jól lezárt PET 
palackban, csepp- és csurgásmentesen 
kérjük elhelyezni az anyagot. Az első he-
tek tapasztalatai kiválóak: egyre többen 
ismerik fel, hogy ez egy környezettuda-
tos megoldás, mert az olaj nem a lefo-
lyóba, csatornahálózatba kerül, hanem 
bioetanolként hasznosul újra. Kérjük, to-
vábbra is használják a kihelyezett gyűj-

tőedényeket, a gyűjtési időszak figye-
lembe vétele mellett.

GYŰJTŐPONTOK:
• Városháza belső udvara 

– hivatali nyitvatartási időben
• Fazekas Mihály Általános Iskola 

– hátsó, konyhai bejáratnál 
munkanapokon 7-16 óra között

• Széchenyi István Általános Iskola – 
munkanapokon 7. 30 – 16 óra között

• Alagi Óvoda 
– munkanapokon 8-16 óra között

• Aranyalma Óvoda 
– munkanapokon 8-16 óra között

• Játszóház Óvoda 
– munkanapokon 8- 16 óra között

A következő, tavaszi időszakot az alábbi 
események határozzák meg:
- Faállomány karbantartása és fásítás a 
város több területén, zöldterület fenntar-
tás, gondozás

- Az ÖKO-udvar előkészítő munkálatai

- A Duna-parti tanösvény rehabilitáció-
jának, fejlesztésének előkészítése

- A lakótelepi új kutyafuttató munká-
latainak előkészítése, a Szent István parki 
régi kutyafuttató fejlesztése, javítása

- Közösségi komposztálók telepítése

Márciustól újra indul a „Tiszta udvar, 
rendes ház” pályázat, részletek a www.
dunakeszi.hu oldalon (a keresőbe írják be: 
Tiszta udvar, rendes ház)

Szintén újraindul városi fecskevédelmi 
programunk, amelynek keretében táblá-
val megjelölt sárgyűjtő platformokat he-
lyezünk ki városszerte, amit munkatársa-
ink a fészkelési időszakban végig iszapol-
nak. Kérjük, ezeket ne mozdítsák el, a ké-
szülő fecskefészkeket ne verjék le, hiszen 
a fecske – amellett, hogy védett madár – 
nagyon hasznos, egy idény alatt másfél- 
két kiló kártékony rovart is képes elpusz-
títani példányonként.

Hamarosan újra kiírjuk a városi termé-
szetfotó pályázatot, és a Víz Világnapjá-
hoz kötődően egy városi rajzpályázatot is.

Szintén előkészítjük a „Dunakeszi Ön-
kéntes Köztisztasági Napot” is, bízva ab-
ban, hogy a járványhelyzet kedvezően 
alakul, így nem lesz akadálya a megtar-
tásának sem.

Kérjük, figyeljék a városi kommuniká-
ciós felületeket!

Továbbra is várom észrevételeiket, 
megkereséseiket a nyiri.marton@duna-
keszi.hu e-mail címen, a 70-385-4404-es 
telefonszámon, vagy a Zöld Dunakeszi 
Program Facebook oldalon.

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, alpolgármester

Óriási illegális hulladéklerakó-
felszámolás Dunakeszin

KÖRNYEZETVÉDELMI HÍREK 
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Az új kerékpárút mellett 90 platánfát ültettek

,,Számomra az esküvőtök napja mind a magasztos, vidám pillanatok, 
mind a mély, megható érzelmek harmóniája. Ennek önfeledt megélé-
séhez és előkészítésében tudok nektek szakmai segítséget, támogatást 
nyújtani. „Szeretni és szeretve lenni” a legszebb érzés a világon, en-
nek kiteljesedése a menyasszony megjelenésében rejlik, ebben is szíve-
sen közreműködöm, ruháim a francia HERVÉ és magyar iparművészek 
munkáiból válogatva. Köszönöm, ha bizalmat kapok tőletek az esemé-
nyetekhez méltó, számotokra pedig gondtalan napotok lesz!"- Méri

Még több információ: www. marywedding.hu

ESKÜVŐ ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, EGYEDI 
MENYASSZONYI RUHAKÖLCSÖNZÉS DUNAKESZIN!

Nőnapra virágban 
pompázott Dunakeszi

„TELEPÍTIK A PLATÁNSORT AZ EUROVELO6 ÚJ BICIKLIÚT MELLÉ.  
GYÖNYÖRŰ, VERŐFÉNYES AZ IDŐ, MÁR MOST RENGETEG SÉTÁ-
LÓ, KERÉKPÁROZÓ FEDEZI FEL A HAMAROSAN ÁTADÁSRA KE-
RÜLŐ BERUHÁZÁST. ÚGY LÁTSZIK DUNAKESZI EGY ÚJ, EDDIG 
MÉLTATLANUL HANYAGOLT RÉSZÉT KAPCSOLJUK BE A VÁROS 
ÉLETÉNEK KÖRFORGÁSÁBA” – ÍRTA MÁRCIUS ELEJÉN KÖZÖSSÉ-
GI OLDALÁN NYÍRI MÁRTON, KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS 
TÁRSADALMI MEGBIZTATÁSÚ ALPOLGÁRMESTER. 

E JELES NAPON, MINT AHOGY E LAP HASÁBJAIN IS HÍRT ADUNK RÓLA, 
A DUNAKESZIN ÉLŐ HÖLGYEKET ONLINE KONCERTTEL KÖSZÖNTÖTTE A 
DUNAKESZI SZIMFONIKUS ZENEKAR FARKAS PÁL KARMESTER VEZÉNY-
LETÉVEL. A NÍVÓS MŰSORBAN AZ ÜNNEPELT HÖLGYEKET KEDVES SZA-
VAKKAL ÉS VIRÁGGAL KÖSZÖNTÖTTE DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER. Tóth Eszter városi fő-

kertész egy korábbi 
interjúban elmondta: 
a fővárost és Duna-

keszit összekötő új EuroVelo6 
kerékpárút mellett 90 db pla-
tán facsemetét ültettek, mely-
re azért esett a választás, mert 
az útnak csak az egyik olda-
lára lehet ültetni. A platánfá-
nak viszont olyan nagy, szét-
terülő lesz majd a lombkoro-

nája, hogy a kerékpárút má-
sik oldalát is beárnyékolja. A 
cserjék ültetése már korábban 
megtörtént, 780 bokor/cser-
je került ki, barátcserje, nyá-
ri orgona, kányabangita, fa-
nyarka, csíkos kecskerágó, ga-
lagonya, melyek a platánsorral 
együtt mind-mind kellemes-
sé és széppé formálják a kör-
nyezetet.  
 Fotó: Kovács Zsolt

Az önkormányzat az on-
line koncert mellett 
egy másik, igazán szép 

gesztussal is kedveskedett  a 
városban élő hölgyeknek, akik 
tiszteletére Tóth Eszter vá-
rosi főkertész szakmai irányí-
tásával 2700 új virágpalántá-
val gazdagították és színesítet-
ték Dunakeszi négy közterét a 
Dunaliget szakemberei.

Platánsor az új 
kerékpárút mentén
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Szabóné Ónodi Valéria

Dunakeszi szemmel

A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL EBBEN A LAPSZÁMBAN EGY LEGTÖBBEK ÁLTAL LEGALÁBB NÉVRŐL ISMERT HÖLGYET 
KÉRDEZTÜNK PÁLYÁJÁRÓL, TERVEIRŐL. SZABÓNÉ ÓNODI VALÉRIA A DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR (DÓHSZK) VEZETŐJE, AKI EGY KÉZBEN FOGJA ÖSSZE A VÁROSBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ BÖLCSŐDÉKET, 
ÓVODÁKAT, A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOT ÉS TERMÉSZETESEN A KÖNYVTÁRAT FIÓKKÖNYVTÁRÁVAL EGYÜTT.

Példaképeim emberi és szakmai életútját követem
Interjú Szabóné Ónodi Valériával, a Dunakeszi Óvodai 

és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár igazgatójával

- Több mint harminc éve, hogy elindult ezen a 
pályán. Mi vezényelte ide?

- Gyerekkoromtól úgy képzeltem, hogy pe-
dagógus leszek. A családban, a környezetem-
ben több minta is volt előttem, mindnyájan va-
lódi hivatásként tekintettek a munkájukra. Rá-
adásul ma is élénken élnek bennem az óvodás, 
és 1-2. osztályos iskolás éveim emlékei.

A három óvó néni, akik végigkísérték óvo-
dás éveimet, csodás mintával szolgáltak. Jól 
képzettek, elhivatottak, innovatívak, odaadó-
ak és melegszívűek voltak. Egyikük egyébként 
a 16 évvel idősebb nővérem volt, akire az óvo-
dában csodálatos óvó néniként tekintettem, és 
jól kezeltük ezt a helyzetet..

Az általános iskola első két évében pedig egy 
fantasztikus, hihetetlen magas szintű pedagó-
giai érzékkel megáldott és szakmailag, mód-
szertanilag kiváló tanító néni tanított. Szere-
tetteljes légkörben színes, érdekes órákat tar-
tott, játszva tanított, miközben mindvégig ké-
pes volt fenntartani a figyelmet. Módszertani 
repertoárja méltán tette elismertté.

Így aztán sokáig nem tudtam eldönteni, 
hogy az óvodapedagógus vagy a tanítói pályát 
válasszam.

- Ha most újra kezdhetné, újra ezt a pályát 
választaná?

- Ma is biztosan valami olyat választanék, ahol 
gyerekekkel, vagy velük kapcsolatos dolgokkal 
foglalkozhatok, hogy közvetlenül vagy közvet-
ve elősegíthessem a harmonikus testi-lelki-szel-
lemi fejlődésüket. Valószínűleg genetikailag van 
belém kódolva ez az elköteleződés. A másik nő-
vérem is pedagógus, gimnáziumi tanár. Kez-
detektől nagyon elhivatott. Bár már nyugdíjas, 
még mindig tanít. A tantárgyaihoz kapcsolódó 
ismeretei naprakészek, nagyon szereti a mun-
káját, gond nélkül használja a mai oktatástech-
nikai eszközöket, mindig talál új kihívásokat és 
szikrája sincs benne a szakmai kiégésnek. Szóval 
ilyenek vagyunk mi, Ónodi lányok.

De a történethez az is hozzátartozik, hogy az 
első 10 év óvónői munkatapasztalat megszer-
zése után más területeken is kipróbáltam ma-
gam. Mérlegképes könyvelői képesítést szerez-
tem, majd igazgatásszervező diplomám is lett, 
végül a közoktatás-vezetői szakvizsgát is letet-
tem. Bárhová állított az élet, mindig a felada-
tok, a megoldások, az előrevivő gondolkodás, 
a problémamegoldás, a helytállás, a jó embe-
ri, munkatársi kapcsolatok kialakítása vezérelt. 
Úgy gondolom, hogy minden általam tanult is-
meret és minden korábbi munkatapasztalat se-
gít ebben, be tudom építeni intézményvezetői 
munkámba. 

- Harminc év távlatából… Milyenek a mai 
gyerekek, mennyit változott a világ?

- A világ bizony nagyon sokat változott, és 
vele együtt a gyerekek is. Teljesen más hatások, 
más ingerek érik őket, más viselkedés mintá-
kat látnak, más a társadalom, amely körülve-
szi őket. Ma egészen más gyerekekkel találkoz-
zunk, mint 30-35 évvel ezelőtt.

- Az elektronikai eszközök manapság már 
pici kortól jelen vannak. Milyen hatásai van-
nak?

- Sajnos elsősorban negatív hatása van. Az 
ilyen irányú kutatások szerint a kisgyermek-
korban túlzásba vitt képernyőbámulás nem 
csak a mozgásszegény gyermekkor miatt je-
lent problémát, hanem összefüggésbe hozha-
tó későbbi figyelemzavarokkal, hiperaktivitás-
sal, rossz szociális készségekkel és az érzelmi 
intelligencia alacsonyabb szintjével. A legna-
gyobb problémát abban látják, hogy a képer-
nyő előtt töltött idő a szülőkkel és más köze-
li személyekkel folytatott személyes kommuni-
káció idejéből vesz el, holott az rendkívül fon-
tos az agy fejlődése, a beszédfejlődés az emberi 
kapcsolatok kialakítása szempontjából. Ezeket 
a jelenségeket mi is tapasztaljuk az óvodai ne-
velőmunka során.

- Van-e különbség a mai és az évtizedekkel 
korábbi nevelés között?

- Mindenképpen, de ennek nem feltétlenül 
a szemlélet az oka. Hiszen 30 évvel ezelőtt is 
a meleg, szeretetteljes légkör kialakítása, a ké-
pességek minél jobb kibontakoztatása, a diffe-
renciált nevelés megvalósítása, a gyermek sze-
mélyiségének tisztelete, elfogadása, az érté-
kek átadása, a harmonikus személyiségfejlesz-
tés volt, amely köré az óvodai nevelőmunkát 
fel kellett építeni. Ma sincs ez másképp. Csak 
a fentebb említett tényezők azt eredményezik, 
hogy a gyermekeknek máshol van az ingerkü-
szöbük, más módon lehet rájuk hatni. Megvál-
toztak a módszerek, eszközök, amelyekkel fel 
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Dióssi Csaba polgármester

- válaszol a polgármester

lehet kelteni a figyelmüket. És sajnos különö-
sen hangsúlyos, hogy más mintákkal érkeznek.

Azért mégis előfordul, hogy nagyon egy-
szerű, esetleg elfeledett eszközök vagy tevé-
kenységek is felkeltik az érdeklődésüket, szíve-
sen használják vagy vesznek részt benne pont 
azért, mert a mindennapjaik során nem talál-
koznak vele, és az újdonság varázsával hat szá-
mukra.

- Attól hangos a közvélemény, hogy a pe-
dagógusok sorra hagyják el a pályát, legyen 
az iskola vagy óvoda. Ön ezt mennyire látja 
vészjóslónak a frontvonalról, milyen a szak-
ma utánpótlása?

- Ha csupán az óvodapedagógus szakra je-
lentkezők és ott végzők számát tekintjük, ak-
kor úgy tűnhet, hogy nincs probléma az után-
pótlással. A pályát valóban megkezdők száma 
azonban kevesebb, mint a nyugdíj miatt be-
fejezőké. A diploma megszerzése után jelen-
tős számban más szakmában helyezkednek el, 
vagy más irányban tanulnak tovább. Ráadásul 
már ők maguk is egy másik generáció tagjai, 
más erősségekkel vagy éppen gyengeségekkel, 
mint a már sokat látott, tapasztalt, lassan nyug-
díj előtt álló kollégák. Bár gyorsan sajátítanak 
el új ismereteket, magas szintű az IT kompeten-
ciájuk, de a stressztűrő vagy a konfliktuskeze-
lő képességük bizony sok esetben nem üti meg 
azt a szintet, amely ehhez a hivatáshoz elenged-
hetetlen. Ennek következtében viszonylag sok a 
pályaelhagyó fiatal.

A nehézségek ellenére – a fenntartói intézke-
dések következtében (pályakezdő pótlék, szol-
gálati férőhely) – nálunk az utóbbi években 
jobb a helyzet, mint általában. A fiatal kollé-
gák megtartása nagyban köszönhető a szakmai 
igazgatónak, helyetteseinek és a tagóvoda-ve-
zetőknek, hiszen irányításukkal magas szintű 
szakmai munka folyik. Az ideérkezők tudják, 
hogy itt sokat tanulhatnak.

- Mi a szakma előtt a legnagyobb kihívás 
most?

- Egyrészt a mai gyerekekhez sikeresen al-
kalmazkodó nevelési környezet, módszer- és 
eszközrendszer megteremtése, másrészt a szak-
mai utánpótlás biztosítása. De fontos megemlí-
tenem, hogy óvodáinkban egyre több a sajátos 
nevelési igényű gyermek. Az ő ellátásuk, ered-
ményes fejlesztésük, a velük külön is foglalko-
zó speciális szakemberekkel történő együtt-
működés komoly terhet ró a kollégákra. Na-
gyon büszke vagyok rájuk, hogy a magas lét-
számok ellenére szinte minden esetben sikerrel 
veszik az akadályokat. 

- Elegendő-e a férőhelyek száma a város-
ban, mind óvodát, mind bölcsődét tekintve?

- Az utóbbi 10 év bölcsődei és óvodai férő-
hely fejlesztéseknek köszönhetően ma már sen-
kinek sem kell nemet mondanunk a jelentkezé-
sek során. Ez nagyon nagy eredmény és persze 
nagyon jó érzés.

- A bölcsődei és az óvodai fejlesztések az el-
múlt években tartósan jelen voltak. Mik a jö-
vőbeni tervek?

- Az Önkormányzat jövőbeni intézményfej-
lesztési terveinek köszönhetően reményeink 
szerint az óvodai csoportlétszámokat is csök-
kenteni tudjuk majd 25 főre, ez tovább emeli a 
szakmai munka színvonalát. Jelentős sikerként 
könyveltük el, hogy polgármester úr nyitottan 
fogadta azt a javaslatunkat, hogy fontos lenne a 
városban egy elsősorban autizmus spektrum-
zavarral küzdő gyermekeket fogadó gyógy-
pedagógiai óvoda létrehozása. Az Aranyalma 
Tagóvoda megnyitásával lehetővé vált, hogy a 
János utcai Óvodában az Önkormányzat és a 
Tankerület együttműködésével megszülethes-
sen ez az intézmény, ahol jelenleg egy, de ha-
marosan két csoportban fogadják a gyerekeket.

A Napsugár Bölcsőde bővítésével a bölcső-
dei férőhelyek száma is emelkedni fog. Tapasz-
talatink szerint már a bölcsődés korú kisgyer-
mekek között is egyre többen vannak, akik 
eredményes fejlődésükhöz valamilyen segítsé-
get igényelnek. A férőhelybővülés lehetővé te-
szi, hogy létrehozzunk olyan csoportokat, ahol 
sajátos nevelési igényű kicsiket fogadhatunk 
majd.

Ezen kívül szeretnénk olyan időszakos gyer-
mekfelügyeletet létrehozni ahol a 3 év alat-
ti kisgyermekek a bölcsődei neveléssel azonos 
tartalmú ellátást kaphatnak, lehetőséget bizto-
sítva arra, hogy a szüleik könnyebben tudják 
intézni a mindennapi ügyeiket.

Dióssi Csaba polgármestert kérdezzük, hogy 
milyen mértékű bővítést terveznek a Napsu-
gár Bölcsődében?

- Dunakeszi lakossága nagy ütemű növeke-
désnek indult 20 évvel ezelőtt, fejlesztéseinkkel 
követni tudtuk a gyarapodó fiatal családok igé-
nyeit bölcsődei, óvodai és általános iskolai fé-
rőhelyek megteremtésével mind új intézmé-
nyek létesítésével, mind meglévőek bővítésével. 
A Pénzügyminisztérium VEKOP-6.1.1-21 kód-
számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bőví-
tése című pályázati kiírása ismét új lehetőséget 
nyitott meg számunkra. 4 csoportszobával sze-

retnénk bővíteni az alagligeti Napsugár Böl-
csődét, amely így 56 új férőhellyel gazdagod-
na. A támogatás mértékének felső határa 600 
millió forint, amelyhez még további 146,5 mil-
lió forintot mi is biztosítunk.

- A csoportszobák számának növelésén kí-
vül más fejlesztésre is lehet számítani?

- A mai előírásoknak megfelelően természe-
tesen tervezzük a komplex akadálymentesítés 
elvégzését, és tovább bővítenénk a már meg-
lévő napelemes rendszert energiahatékonyság 
céljából. Új játszóudvart alakítanánk ki, udva-
ri játékokat, játéktárolót telepítenénk, fejlesztő 
eszközöket vásárolnánk, hogy biztosíthassuk a 
színvonalas működést. Parkolóhelyek és kerék-
pártároló is kerülne a bölcsőde épülete elé.

Mint  Szabóné Ónodi Valéria is utalt rá, Du-
nakeszin biztosított az önkormányzati fenntar-
tású óvodákban az óvónői háttér. Ez köszön-
hető a kiváló szakmai vezetésnek, valamint a 
dunakeszi pótléknak nevezett bértámogatás-
nak, de kidolgozás alatt van az óvónői bérla-
kás program azon óvodapedagógusok számá-
ra, akik messzebbről érkezve találnak munká-
ra városunkban.

 Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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A klasszikus zongora 
mesterakadémiájára 
az idén is kiemelkedő-

en nagyszámú nevezés érke-
zett, a Dunakeszin élő Kováts-
Szőcs Benedek pedig bekerült 
a válogatott hallgatók közé.

A kurzus alapküldetése, 
hogy a mester zenei és szelle-
mi hagyatékát méltóképpen 
megőrizzék. A számos, Ma-
gyarországon és külföldön 
is zajló koncert mellett nagy 
hangsúlyt kap a fiatal művé-
szek bemutatkozási lehetősé-
geinek elősegítése. A kurzusra 
életkori és repertoár megkö-
tés nélkül lehetett jelentkezni 
klasszikus zongora, jazz zon-
gora, operaének és népzene 
műfajban. A jelentkezők kö-
zül a beküldött demóanyagok, 
felvételek alapján választották 
ki a résztvevőket. A sikeres je-
lentkezők kiváló művésztaná-
rokkal találkozhatnak tanóra 
formájában. A képzés taná-
rai: Miklósa Erika Kossuth-dí-
jas operaénekes, Dráfi Kál-
mán Liszt Ferenc-díjas zon-
goraművész, Szakcsi Lakatos 
Béla Kossuth-díjas jazz zon-
goraművész, Lukács Miklós 
Magyar Örökség-díjas cimba-
lomművész.  

Kérdésünkre édesanyja, Ko-
váts-Szőcs Anita elmondta, 
hogy Benedek 15 éves, a Du-
nakeszi Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola tanu-
lója, hét éve tanul zongorázni  
Dr. Domoszlai Erzsébet ta-
nárnőnél. 2018-ban részt vett 
a Virtuózok komolyzenei te-
hetségkutató műsorában, 
ahol a középdöntőig jutott el, 
2019-ben pedig a XV. Orszá-
gos Zongoraversenyen I. he-
lyezést ért el a III. korcsoport-
ban. (Dunakeszi közönsége 
2018 októberében csodálhat-

ta meg a tehetséges zongoris-
ta játékát a VOKE József At-
tila Művelődési Központban 
rendezett koncerten, melyen a 
Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar kíséretében játszotta el Jo-
seph Haydn D-dúr zongora-
versenyét. A szerk.) 

Sajnos az elmúlt egy évben 
a járványhelyzet miatt nem 
volt alkalom sem fellépésre, 
sem versenyen való részvé-
telre, a mesterkurzussal vég-
re lehetőség nyílt élő szerep-
lésre. A kurzust Dráfi Kál-
mán Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész és a Zeneakadémia 
tanára tartotta. Benedek a kö-
vetkező darabokkal készült: 
Franz Schubert – Liszt Ferenc: 
A molnár és a patak; Liszt Fe-
renc: XI. Magyar Rapszódia; 
Johann Sebastian Bach: Olasz 
koncert.

Az előadás nagyon jól sike-
rült, Dráfi tanár úr kiemelte 
Benedek muzikalitását és a na-
gyon előremutató, magabiztos 
technikai tudását. A Liszt mű-
vekre jellemző a fölényes hang-
szerkezelési tudás, amelyben 
Benedek nagyon kiemelkedő, 
és ezért nem okoz neki problé-
mát a különböző zenei karak-
terek megjelenítése.

Az édesanya bizakodik, re-
mélik, hogy a járványügyi 
helyzet hamarosan megoldó-
dik, és újra lesz lehetőség elő-
adásokra, versenyekre. A ter-
vek szerint Benedek művészeti 
alapvizsgával egybekötött szó-
lókoncertre készül májusra to-
vábbi virtuóz darabokkal. Bí-
zunk abban, hogy ezt a kon-
certet megrendezhetik élőben, 
nagyobb közönség előtt is.

Katona M. István
Fotó: Berta Hajnalka 

és KMI archív 

„A ZENE SZABADSÁGA” MOTTÓVAL KEZDŐDÖTT FEBRUÁRBAN A 
CZIFFRA GYÖRGY EMLÉKÉV ESEMÉNYSOROZATAKÉNT A CZIFF-
RA FESZTIVÁL, AMELY ELŐTT HAGYOMÁNYOSAN, MÁR HATODIK 
ALKALOMMAL HIRDETTÉK MEG A CZIFFRA FESZTIVÁL MESTER-
KURZUSÁT, AMELYNEK ALAPÍTÓJA BALÁZS JÁNOS KOSSUTH- ÉS 
LISZT FERENC-DÍJAS ZONGORAMŰVÉSZ. A MESTERKURZUSNAK 
A KŐBÁNYAI KROÓ GYÖRGY ZENEISKOLA AD OTTHONT.  

Az ifjú zongorista sikere 
a Cziffra Fesztivál Mesterkurzusán
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Lőrincz Róbert 

Béres Magdi

A KORONAVÍRUS SÚJTOTTA ÉLETÜNKBEN SOK MINDEN HIÁNYZIK, AMI 
KORÁBBAN MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉGÜNK RÉSZE VOLT. PÉLDÁ-
UL AZ OLVASÁST KEDVELŐK SZÁMÁRA HOSSZÚ IDEIG ZÁRVA VAN A 
DÓHSZK KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR. LŐRINCZ RÓBERT SZAK-
MAI IGAZGATÓT ARRÓL KÉRDEZTÜK, HOGYAN ALKALMAZKODTAK EH-
HEZ A NEM MINDENNAPI HELYZETHEZ? 

BÉRES MAGDIT, A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSÁT ARRA KÉRTÜK, HOGY RÖVIDEN ISMERTES-
SE AZ OLVASÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS FONTOSABB ISMÉRVEIT, EREDMÉNYEIT.

– A 2020 elején kialakult világjár-
vány példa nélküli, sohasem látott 
helyzetet teremtett könyvtárunk 
életében, működésében – kezdte a 
választ az igazgató. 

– A járványügyi szabályok értel-
mében intézményünket márciustól 
az olvasók nem látogathatták. Eb-
ben az időszakban munkatársa-
ink– többek között – a százezer kö-
tetes állományunk részletes, gépi 
ellenőrzését végezték el. Mind ne-
künk, mind az olvasóknak nagy 
öröm volt a júniusi nyitás, amelyet 
sajnos november közepétől újabb 
zárva tartás követett. A járvány-
helyzet miatt a nagy népszerűség-
nek örvendő rendezvényeinket sem 
tarthattuk meg. Kollégáink az év 
végén, a könyvtári háttérmunkák 
mellett egyéb szociális feladatokat 
is végeztek. Részt vettünk a duna-
keszi Auchanban tartott adomány-
gyűjtésen, továbbá gyűjtőpontként 
is üzemeltünk a rászorulók meg-
segítését célzó programban. Több 

autónyi adományt gyűjtöttünk, 
és válogattunk szét a könyvtár-
ban. Mindeközben bekapcsolód-
tunk a dunakeszi nyugdíjasok ön-
kormányzati karácsonyi csomagja-
inak kiszállításába is. Ez év január-
jától könyvtárosaink – különböző 
helyszíneken – önkormányzati fel-
adatokat láttak el. Örvendetes hír-
ként jelenthetem be, hogy márci-
us 1-től, a fenntartó engedélyével 
– részleges nyitva tartással, és szi-
gorú egészségügyi szabályokkal – 
újra lehetőséget biztosítottunk a 
központi és a fiókkönyvtárunkban 
könyvek vissza hozatalára és elvi-
telére.

– Mit jelent a könyvtár életében 
a részleges nyitva tartás? 

– Az olvasók a könyvtár épüle-
tébe sajnos továbbra sem léphettek 
be. Az interneten, vagy telefonon 
előzetesen megrendelt könyvek 
átvétele, illetve az olvasóknál lévő 
könyvek átadása az ajtóban történt 

hétfőtől péntekig, 9 és 15 óra kö-
zött – részletezte a módosult mű-
ködést az igazgató. 

– Azt, hogy mekkora igény van 
a könyvtári szolgáltatásokra, és 
mennyire ki voltak már „éhezve” 
az emberek a könyvkölcsönzésre, 
jól mutatja a nyitást követő, napi 
több mint 1000 kötetet meghala-
dó forgalmunk. Ezt a könyvmeny-
nyiséget úgy lehetne szemlélete-
sen bemutatni, hogyha egymásra 
raknánk a köteteket, minden nap 
egy panelház kilencedik emeleté-
ig érne a könyvoszlop teteje. Saj-
nos a koronavírus-járvány elleni 
védekezés részeként március 8-án 

bevezetett újabb intézkedések mi-
att kénytelenek voltunk az ajtóban 
kivitelezett kölcsönzést is meg-
szüntetni. De nagyon bízunk ben-
ne, hogy a járványhelyzet javulá-
sával újra a teljes szolgáltatási pa-
lettánkkal tudjuk majd fogadni 
az olvasóinkat, akik nagyon ra-
gaszkodnak intézményünkhöz. 
Ezért is hatalmas öröm számunk-
ra, hogy a közelmúltban készített 
több száz fős olvasói elégedettség-
mérés alkalmával a válaszadók 99 
% jelezte azt, hogy összességében 
elégedett könyvtárunkkal.

Katona M. István
Fotó: archív

– Az olvasók 2020. augusztus 1. és október 20. 
között 442 kérdőívet töltöttek ki, ez a regiszt-
rált mintegy 4000 könyvtárlátogató 13 %-a. A 
reprezentatív mintavétel során mértük – töb-
bek között – a könyvtár állapotával, berende-
zéseivel, könyvállománnyal, szolgáltatásokkal, 
könyvtárosok munkájával, programokkal, ren-
dezvényekkel való elégedettséget, mely min-
denütt pozitív értékeket mutat. 

A legmagasabb elégedettségi mutatóval ren-
delkező területek:

Az elvégzett olvasói elégedettség-vizsgálat 
remek lehetőséget teremt arra, hogy dokumen-
tálni tudjuk a könyvtárhasználói szokásokat, s 
az eredményeket elemezve korrigáljuk az eset-
leges hibákat, tervezzük a jövőben elvégzendő 
feladatokat.

Általánosságban is kíváncsiak voltunk a 
könyvtár presztizsének, fennmaradásának 
fontosságára. A válaszadók 95 %-a nem ért 
egyet azzal a kijelentéssel, hogy nincs szükség 
könyvtárra, az internet kiszorítja az olvasást. 
94 %-uk nem gondolja úgy, hogy a papír alapú 
könyvek ideje leáldozott, helyükbe a digitális 
olvasmányok lépnek. A válaszadók 95 %-a nem 
ért egyet azzal, hogy a könyvtárba csak azok 
járnak, akiknek nincs otthon elég könyvük. 

A technika fejlődésével, az internet elérésé-
vel, az e-könyvek megjelenésével ugyan vál-
toztak az olvasói szokások, a könyvtár vará-
zsa azonban nélkülözhetetlen azoknak, akiket 
nem csábított el teljesen az internet világa. Az 
emberek szeretik kézbe venni a könyvet, leül-
ni vele egy csendes sarokban, illata, hangula-
ta van, élményszerző mivolta ma is aktuális. A 
könyveket olvasni szeretők a drága könyvárak 
miatt is szívesen járnak könyvtárunkba, ahol 
az újdonságokhoz is hozzájuthatnak. Látogató-
ink döntő többsége a város egyik legfontosabb 
művelődési, információs központjaként tekint 
intézményünkre.

Általános könyvtárügyi kérdéseinkre a vá-
laszadók tehát szilárd megerősítését adták an-
nak, hogy a könyvtárra –akárcsak a papír alapú 
könyvekre – továbbra is szükség van, a könyv-
tár létjogosultsága erős.

A kutatás tanulmánya elérhető a könyvtár 
honlapján (http://dkvk.hu/), valamint a vírus-
helyzet után nyomtatott formában is megtekint-
hető lesz a központi és a fiókkönyvtárunkban.

K. M. I.
Fotó: archív

Könyvtári helyzetkép

A felmérés eredményei
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Tanítási idő után, délutáni szakkör 
formájában citerán és népi furulyán 
tanulhatnak a gyerekek 2. osztályos 

koruktól. 
Az iskolában működő citeraszakkör, ill. 

az ebből felcseperedő Árgyélus Együttes 
indulását, a gyerekek népzene iránti von-
zalmát nagyban elősegítette az a népi ját-
szóház program, amit a két népzene-peda-
gógus vezetett be az iskolában - amíg a ví-
rushelyzet nem tette lehetetlenné - bemu-
tatva a népszokásokat, az azokhoz fűződő 
dallamokat, a gyermekjátékokat, a népi 
hangszereket és táncokat. 

Az évek során egyre több csoport ala-
kult, így ma már 4 korosztályban műkö-
dik népzenei oktatás az Árgyélus Népzenei 
Műhely keretein belül. 

Kezdetben 20-30 éves kölcsönhangsze-
reken folyt a tanítás.

Iskolánk, a Dunakeszi Bárdos Lajos Ál-

talános Iskola 2015 óta rendszeresen foly-
tat pályázati tevékenységet. 

2016-ban megnyertük első pályázatun-
kat a Nemzeti Tehetség Program kerete-
in belül. Ekkor vettük meg az első 10 ci-
terát. Az elmúlt években újabb sikeres pá-
lyázatokat nyújtottunk be már nem csak a 
Nemzeti Tehetség Programhoz, hanem a 
Csoóri Sándor Alaphoz is.

Jelenleg 26 tanítványunk van, és szin-
te mindenkinek tudunk otthoni gyakor-
lásra új hangszert adni. A fellépésekre is 
az alkalomhoz illően fel tudunk öltözni, a 
Lenvirág Műhelynek köszönhetően, ahol a 
fellépőruháink készültek. 

Pályázati keretből az akkor még láto-
gatható Néprajzi Múzeumban jártunk, 
de iskolán belül számos programot tud-
tunk nyújtani a gyerekeknek. Meghívott 
előadók, népzenészek vezetésével kézmű-
ves foglalkozásokat, táncházakat, néprajzi 

filmklubot tartottunk, valamint saját szer-
vezésű 3 napos táborokba is mehettünk.

Számtalan helyen felléptünk már. Duna-
keszi városi rendezvényein (40 éves Duna-
keszi, Nyugdíjas Klub anyák napi és kará-
csonyi műsora). Iskolánkban minden év-
ben számot adunk tudásunkról a Bárdos 
Gálán, de színesítettük a műsort a Magyar 
Kultúra Napján, illetve a karácsonyi mű-
soron. Részt vettünk a Kóta minősítőin, 
egyéb rendezvényeken szerepeltünk már 
Budapesten, Dabason, Veresegyházon is. 

Az ország határait is átléptük, 2019 má-
jusában meghívást kaptunk Szentegyházá-
ra, hogy fellépjünk a FILI napok keretein 
belül. 

Jelenleg is van egy futó pályázatunk, me-
lyet a Csoóri Sándor Alaphoz adtunk be. 
Reméljük, a nyáron újra tudunk táborba 
menni a megnyert összegből. 

Lackóné Fodor Zsuzsanna

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2014 
ÓTA FOLYIK NÉPZENEOKTATÁS, AHOL AZ ISKOLA TANÍTÓNŐJE, 
LACKÓNÉ FODOR ZSUZSANNA ÉS KOVÁCS LÁSZLÓ NÉPZENÉSZ-
HANGSZERKÉSZÍTŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL ISMERKEDNEK A GYERE-
KEK A MAGYAR NÉPZENÉVEL. 

Népzeneoktatás a Bárdosban
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Gérecz Ödön 1895-ben született Sárospatakon, ta-
nulmányait a helyi református gimnáziumban 
végezte. Kiváló tanuló volt, aki számos tanulmá-

nyi versenyen indult, főképp történelemben és esztétiká-
ban ért el sikereket, továbbá tehetségesen sakkozott. En-
nek ellenére – tanárait is meglepve – gépészmérnöknek 
tanult, és az egyetem elvégzése után mérnökként helyez-
kedett el a MÁV-nál. 1921-ben megnősült, Básthy Bar-
nabás helyi földbirtokos lányát, Irént vette feleségül. Az 
1267-ben nemességet szerzett, Gömör vármegyei család 
feje nem engedélyezte az általa rangon alulinak tekin-
tett házasságot, ezért a fiatalok megszöktek és titokban 
házasodtak össze. A dühös apa kitagadta lányát, amit a 
helyi újságok lapjain is közzé tett: „Gérecz Ödönné szül. 
Básthy Irén apai szeretetemre méltatlanná válván, őt le-
ányomnak nem tekintem és tetteiért, valamint esetleges 
kötelezettségeiért semmiféle felelősséget nem vállalok. 
Boldva, 1921. szept. 15. Idb. Básthy Barna” 

1926-ban Dunakeszire érkezett a házaspár Ödön 
(1920) és Árpád (1924) fiaikkal, a legkisebb, Attila, 1929-
ben már itt született. Még ebben az évben vitéz Gérecz 
Ödön megírta darabját. 1929 késő őszén megkezdték a 
Magyarság Dal és Önképző Egyesület tehetséges mű-
kedvelő színjátszói a próbákat. Az Egyesület a MÁV Du-
nakeszi Főműhelyének 1926. évi megnyitását követően, 
szinte azonnal megalakult, a minisztérium 1927-ben je-
gyezte be. Színjátszócsoportja az évek során számos, hí-
res szerzőtől származó darabot állított színpadra. A 
Piróka-Maróka különlegességét azonban az adja, hogy 
teljesen „saját” darab volt, amelyet az egyesület sportbál-
ján mutattak be. A környezet, az élethelyzetek minden-
ki számára ismerősek voltak, hiszen a szerző Műhelyte-
lep mindennapjaiból szerezte az ihletet, maga a darab is 
a telepen játszódott. Vajda Imre magyaros motívumok-
tól gazdag zenéje is elkápráztatta a közönséget.

A kritikusok szerint a „darab cselekményében nagyon 
tartalmas, muzsikájában megkapó, tele kedves, poétikus 
dalokkal és ötletes jelenetekkel”. A közönség örömmel 
látta a színpadon saját életének eseményeit, intimitása-
it, amit jól mutatott az is, hogy a mai VOKE József Atti-
la Művelődési Központ színházterme zsúfolásig megtelt, 
a darabot pedig szűnni nem akaró tapssal jutalmazták; a 
szerzőt, a dalszövegírót, a zeneszerzőt és a színészeket – 
különösen Mihály Sándornét, Halmos Ferencnét, Varga 
Istvánt, Ács Albertet és Fridraut Józsefet – lelkes ováció-
val köszöntötték. 

Az előadáson az államvasutak igazgatóságának képvi-
seletében Gáldy Nándor és Beöthy Kálmán főfelügyelők, 
valamint Kolos Mihály főintéző jelentek meg. A meghí-
vott vendégek között Lóránt Marcel és Novák László fő-
felügyelők vezetésével az északi főműhely mérnöki kará-
nak számos tagja hallgatta végig az előadást. A színda-
rab bemutatása után táncmulatság következett. A darab 
iránt akkora volt az érdeklődés, hogy február 16-án ismét 
műsorra kellett tűzniük. 

Vitéz Gérecz Ödön meghatározó tagja volt a mű-
helytelepi közösségnek, aki műhelyi mérnöki munká-
ja mellett a Magyarság Dal és Önképző Egyesület, vala-
mint a Magyarság Sakkör alapítói és vezetői közé tarto-
zott. 1939-ben előléptették, a család Budapestre költö-
zött, ahol az édesapa hamarosan, 1943. március 15-én 
elhunyt. A fiúk közül Ödön katonai pályára lépett, Ár-
pád világhírű hegedűművész lett és Svájcban telepedett 
le, míg az öttusázó és költő Attila az 1956-os forrada-
lom idején lelte halálát. 

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

„Piróka-Maróka”
Gérecz Ödön színműve Műhelytelep életéről
1930. FEBRUÁR 1-JÉN A MAI VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN MUTATTÁK BE A PIRÓKA-
MARÓKA CÍMŰ, HÁROMFELVONÁSOS SZÍNMŰVET, AMELYNEK 
SZÖVEGKÖNYVÉT VITÉZ GÉRECZ ÖDÖN MÉRNÖK ÍRTA, ZENÉ-
JÉT VADKERTY ENDRE IRODAI SEGÉDTISZT VERSEINEK SZÖVE-
GEIRE VAJDA IMRE FŐMŰHELYI LAKATOS SZEREZTE. A DARAB, 
AMELY A DUNAKESZI MÁV MŰHELYTELEP ÉLETÉT MUTATTA 
BE, ZAJOS SIKERT ARATOTT. A SZERZŐ, VITÉZ GÉRECZ ÖDÖN, 
A KÖLTŐ ÉS ’56-OS MÁRTÍR, GÉRECZ ATTILA ÉDESAPJA VOLT.

A Gérecz család A Gérecz-fiúk Dunakeszin 
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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
• Könyvet, képeslapot, kitüntetést, jel-
vényt, retro játékot, tárgyakat gyűjtök 
és vásárolok. Tel.: 06/20-9244-123

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A NAPOKBAN KICSERÉLTE  
A SZENT ISTVÁN PARK KUTYAFUTTATÓJÁNAK KERÍTÉSÉT. A KORÁBBI, 
DRÓTHÁLÓVAL MEGERŐSÍTETT FAKERÍTÉST MOHA ZÖLD, HORGANY-
ZOTT, MÁSFÉL MÉTER MAGAS FÉM KERÍTÉSRE CSERÉLTÉK, ÍGY TÖB-
BEK KÖZÖTT MEGSZŰNT AZ A PROBLÉMA, HOGY A KIUGRÁLJANAK  
A SZÁMUKRA KIJELÖLT TERÜLETRŐL.

A KUTYÁSOK EGYIK LEGRETTEGETTEBB ELLENSÉGE A KULLANCS. AZ 
ENYHE ÉS RÖVID TÉLNEK KÖSZÖNHETŐEN IDÉN IS JAVÁBAN EL KELL 
KEZDENÜNK KUTYÁINK KULLANCS ELLENI VÉDELMÉT.

A kutyafuttatónak az új kerítés építésével két bejárata lett, 
az északi oldalon meghagyták a régi üzemi, kétszárnyú 
kaput, hogy esetleges munkavégzés céljából a gépek is be 

tudjanak menni.
A kutyaitató csap, amelyet már tavaly telepítettek, a fagyveszély 

elmúltával használhatóvá is válik.
„Kellemes kikapcsolódást és közös időtöltést kívánunk a ku-

tyusoknak és a gazdiknak” - írta Facebook oldalán Dióssi Csaba  
polgármester. Fotó: KesziPress

A kullancsoknak hazánk-
ban is számos, mint-
egy két tucat faja honos. 

A viszonylag nagy méretű (1-6 
mm) ízeltlábúak főleg hüllők, 
madarak és emlősök vérével táp-
lálkoznak. 

Erdőkben (pl. gazdag aljnö-
vényzetű gyertyános-tölgyes), 
valamint bokros-fás sűrű aljnö-
vényzetű területeken fordulnak 
elő nagy számban.  A kullancs 
városi környezetben is megtalál-
ható, különösen az összefüggő, 
kisebb-nagyobb növényzettel 
borított területeken. A kertekbe 
is bekerülnek a háziállatoknak, 
illetve a vadon élő emlősöknek 
és madaraknak köszönhetően.

A kullancsok házi kedvence-
inkre is veszélyes betegségeket 
hordozhatnak. 

Ezek közül az egyik legveszé-
lyesebb a babesiosis, amelyet a 
Babesia canis nevezetű egysej-
tű parazita idéz elő. A kórokozó 
iránt főként a kutyák és a kutya-
félék (róka, farkas, aranysakál) 
fogékonyak. 

A megfertőződött kutyákban 
pár napos (legfeljebb két-három 
hetes) lappangási idő után sú-
lyos klinikai tünetek jelentkez-
nek. A betegségnek a következő 
jelei vannak: magas láz, étvágy-
talanság, bágyadtság, gyenge-
ség, kedvetlenség. Szövődmény-
ként kialakulhat vesekárosodás, 
hasnyálmirigy-gyulladás, auto-
immun-betegség, bénulás, ideg-
rendszeri betegségek. A beteg 
kutyák időben végzett szakszerű 
állatorvosi ellátás híján pár nap 
alatt elpusztulnak.

Kiemelten fontos a kullancs 
elleni védekezés, és erősen java-
solt a kullancs elleni szerek hasz-

nálata. Ezekből többféle is léte-
zik: külsőleg a speciális nyak-
örvek, úgynevezett spot-on ké-
szítmények, valamint belsőleg 
alkalmazható szerek. A szerek-
ről és arról, hogy melyik kutyá-
nak mi az ideális, illetve milyen 

gyakran kell ismételni, az állat-
orvos tud tájékoztatást adni! 

Amit még gazdiként tehetünk, 
hogy az erdős, bokros területe-
ken való sétáltatás után a kutya 
testfelületét gondosan átvizsgál-
juk, és a kullancsot mielőbb eltá-
volítjuk (a kullancsot a bőrfelü-
lethez minél közelebb, csipesszel 
megfogva, folyamatosan húzva). 
A csípés helyének fertőtlenítése 
ajánlott.

Mit tehetünk azért, hogy a 
kertben ne legyen kullancs?

Jól körülhatárolt területeken 
(pl. kertek, városi parkok) kiala-
kíthatunk olyan mikrokörnye-
zetet, ami a kullancsok számára 
kevésbé vonzó. Fontos a fű rend-
szeres nyírása, az aljnövényzet 
és a bokrok metszése, továbbá 
az avar gyakori összegyűjtése. 
A kevésbé gazdag aljnövényzet 
rontja a táplálékkeresésük haté-
konyságát, valamint a kevésbé 
nedves mikroklíma kedvezőtlen 
a kiszáradásra érzékeny kullan-
csoknak. 

Ezen kívül (vagy inkább emel-
lett) érdemes a kertünket öve-
ző területekre olyan növényeket 
ültetni, melyeket a kullancsok 
nem szeretnek, kerülnek. Ezek 
főleg az illatos növények, példá-
ul a levendula, a rozmaring, a 
zsálya, az illatos macskamenta, a 
körömvirág vagy a páfrány. 

ZöldEb Kutyás 
Érdekvédelmi Egyesület

Elkészült a Szent István 
park kutyafuttatójának 

új kerítése 

Kutyák és a kullancs

A Dunakeszi Polgár 
aktuális napi híreit 

az újság Facebookon 
oldalán is olvashatja! 

Kövesse lapunkat 
az FB-n is!
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Egyeztetés a kialakult helyzet megoldása érdekében

A Széchenyi István Álta-
lános Iskola új, halszál-
kás parkolójában egy-

re-másra rongálják meg az au-
tókat ismeretlenek. Az iskola 
feljelentést tett. 

“Visszapillantó tükröket tör-
tek le, végigkarcolták az autók 
oldalát, egy kolléganőnknek 
pedig szándékosan kiszúrták a 
gumiját” – mesélte szerkesztő-
ségünknek az iskola igazgatója.

Klajkó Katalin azt mondja, 
nemcsak károkozásról van szó: 
mindez félelmet is keltett a pe-
dagógusokban. Éppen ezért 
megtették a szükséges lépése-
ket, vagyis feljelentést tettek a 
rendőrségen.

“Nagyon jó kapcsolatunk 
van szerencsére a körzet önkor-
mányzati képviselőjével, Erdész 
Zoltánnal és megbízottjával,  
Juhász Ádámmal (képünkön). 
Ő nagyon sokat segít abban, 
hogy nagyobb figyelmet kap-
jon az iskola környékén az el-
lenőrzés. Belátható időn be-
lül bekamerázhatják a terüle-
tet. Ez az egyháznak is érde-
ke, mert sajnos a szemben lévő 
templomkertben is folyamato-
sak a csoportosulások.”

Valóban nem jobb a helyzet 
a Szent Imre templomnál sem. 
Hol a kapun átsétálva, hol a ke-
rítésen bemászva veszik bir-
tokba ismeretlen fiatalok a ker-
tet. Vadidegenek sajátítják ki a 
Dunakeszi Egyházközség ma-
gántulajdonában álló terüle-
tet, letelepszenek a szaletlinál, 
és akár mise idején is hangos-
kodnak, bandáznak – mondja  

Bodrogi Csaba, a Dunakeszi-
Alag Római Katolikus Egyház-
község akolitusa.

“Rendszeresen szedjük ösz-
sze a szemetet, a csikkeket, és 
már nem egyszer látunk hasz-
nált drogos tűket is szétdobál-
va. Szerintem ez már tarthatat-
lan. Beszéltem egy szomszéd-
dal, aki évek óta panaszkodik 
a hangoskodásra, a fülsiketí-
tő zenére. Ha rájuk szólnak, 
szemtelenek, arrogánsak, meg-
fenyegetik a panaszkodókat. A 
környéken élők félnek tőlük” – 
meséli. A kertet rendeltetéssze-
rűen használni a templom nem 
tudja, pedig az cserkészfoglal-
kozások, beszélgetések, ima és 
elmélyedés helyszíne lenne – 
teszi hozzá.

Az iskola és a templom ve-
zetői, a környék lakói közös 
ügyüknek tekintik a fellépést 
az autórongálók és a templom-
kert-foglalók ellen. Le is ültek 
beszélgetni erről Juhász Ádám-
mal, Dunakeszi-Alag városrész 
alpolgármesteri megbízott-
jával. Azt mondják, a város-
tól szeretnének segítséget kap-
ni. Még nem tudják, mi lesz, de 
már kerekednek a gondolatok – 
írja a dunakeszipost.hu.

“Egy kamerát ígértünk a 
helyszínre, ami rálát a Rákóczi 
úti templomkertre és a parko-
lóra is. Az önkormányzat ne-
vében már írtunk levelet Tóth 
Csaba rendőrkapitány úrnak, 
akit tájékoztattunk a gépkocsi 
karcolásról, kértük a jelenség 
felgöngyölítését, mert a peda-
gógusok, az ott élők durva tá-

madásként élik meg a történ-
teket. Az elkövetők felderítése, 
a terület és parkoló gépjármű-
vek megóvása érdekében segít-
séget kértünk a polgárőrség-
től is, melynek vezetője, Király 
János megígérte, hogy a járőr 
gyakran ellenőrzi az iskola és 
a templom környezetét – sorol-
ja Juhász Ádám, aki hozzátette: 
felvették a kapcsolatot a város 
legnagyobb biztonságiőr-szol-
gálatával is, melynek vezetőjé-
vel a templomkertet pásztázó 
riasztó kiépítéséről kezdemé-
nyeztek tárgyalást.

Juhász Ádám bejelentet-
te, hogy Erdész Zoltán alpol-
gármester megbízottjaként 
aktívan részt kíván venni az 
Alagon élőket foglalkoztató 
kérdések megoldásában. Ezért 
kéri, hogy forduljanak hoz-
zá bizalommal a juhasza@du-

nakeszi.hu e-mail címen, vagy 
a +36-70-797-9054-es telefon-
számon. 

- Össze kell fognunk, nem 
engedhetjük meg, hogy teret 
nyerjen a vandalizmus – húzta 
alá Juhász Ádám. 

SENKI SEM TUDJA, HOGY UGYAN-
AZOK RONGÁLJÁK-E MEG A KOCSI-
KAT A SZÉCHENYI ISKOLÁNÁL ÉS 
BANDÁZNAK ZAJOSAN A SZENT 
IMRE TEMPLOM KERTJÉBEN. DE 
SOKAN TIPPELNÉNEK ARRA, HOGY 
IGEN. AZ INTÉZMÉNYEK ÉS A SZOM-
SZÉDJUKBAN LAKÓK AZ ÖNKOR-
MÁNYZATTÓL KÉRTEK SEGÍTSÉGET.

Kamerával hoznák vissza 
a normális életet a Rákóczi útra

A vandálok nem kímélik 
a templomkertet sem
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2021. MÁRCIUS 4-ÉN, CSÜTÖRTÖK REGGEL ÁTADÁSRA KERÜLT A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTOTT TORNATERME. A MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT, ÁM A KORO-
NAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT SZŰK KÖRBEN ZAJLOTT. 

A két éve tervezett fel-
újítás közös összefo-
gás eredménye volt. A 

Városi Sportegyesület Duna-
keszi a Magyar Röplabda Szö-
vetség által kiírt TAO támoga-
tásból a városi önkormányzat-
tal együtt finanszírozta a pad-
lózat megújítását. Dunakeszi 
Város Önkormányzata a fel-
újítási költség 30%-át átvállal-
ta az egyesülettől, így segítve a 
munkát. 

A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi Röplabda szakosz-
tályának hatalmas előrelépést 
jelentett a felújított tornate-
rem. Az edzések, bajnoki for-
dulókra való felkészülés min-
den korosztály számára kény-
elemesen és modern körülmé-
nyek között folytatódhatnak. 

Temesvári István, a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi el-
nöke a következőket mondta 
az eseményen: „A mai nap egy 

örömteli esemény volt a Kő-
rösi Iskola tornatermének át-
adásával. Városunk egyetlen 
sportiskolája, amelynek torna-
termét a VSD Röplabda Szak-
osztálya intenzíven használta, 
az iskolás gyerekeken kívül, az 
elmúlt években. A TAO pályá-
zatnak köszönhetően lehető-
ségünk nyílt a tornaterem alj-
zatának felújítására. Egy telje-
sen új, modern burkolatot ka-
pott, amely a 21. század egyik 
legkorszerűbb sportpadlóza-
ta. Ez elsősorban labdás sport-
ágaknak alkalmas, de torna-
órákra és más sportra is kivá-
ló. Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni elsősorban a Ma-
gyar Röplabda Szövetség által 
nyújtott lehetőségnek, vala-
mint Dunakeszi Önkormány-
zatának, amely évről-évre tá-
mogatja egyesületünk beru-
házási pályázatait. Nélkülük 
ez a felújítás nem jöhetett vol-
na létre! Köszönettel tarto-
zunk továbbá az iskola igaz-
gatójának, Kárpáti Zoltánné-
nak, aki mindenben támogat-

ta a beruházás lebonyolítását.” 
Dunakeszi városa minden le-
hetőséget megragad a fejlesz-
tésre, aminek nagy része az 
összefogás eredménye, aho-
gyan a tornaterem új borításá-
nak megvalósulása is az.

- Ez a megvalósult beru-
házás egy kis része az elmúlt 
években zajló fejlesztéseknek, 
amik mögött aprólékos munka 
áll. Az államilag adott lehető-
ségek – TAO pályázatok – mö-
gött mindig van városi önrész 
is – mutatott rá Dióssi Csaba 
polgármester, aki örömteli pil-
lanatnak nevezte az új padló-
zat avatását, hiszen ez is a vá-
ros fejlődését mutatja.

,,A lehetőségekkel élni kell, 
amire Dunakeszi nagyon jó 
példa” – mondta elismerően 
Ludvig Zsolt, a Magyar Röp-
labda Szövetség főtitkára.

Az átadáson olyanok jelentek 
meg, akiknek része volt abban, 
hogy megvalósulhasson egy 
régi álom, vagyis a gyerekek 
és a sportolók olyan körülmé-
nyek között edzhessenek, amik 
megfelelőek, kímélik az ízület 
és az izomzat igénybevételét

Az átadón Kárpáti Zoltánné 
iskolaigazgató, Szabóné For-
gács Gabriella a Dunakeszi 
Tankerületi Központ igazgató-
ja, Turányi Balázs a Dunakeszi 
Közüzemi Kft. vagyongazdál-
kodási vezetője és Görög Haj-
nalka, a VSD Röplabda szak-
osztály vezetője is részt vett. 

Bozsó Ivette

Átadták a Kőrösi iskola 
felújított tornatermét

Defekt javítás soron kívül!

Közös összefogással újult meg a város egyetlen 
sporttagozatos iskolájában a tornacsarnok padlózata

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 

a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
Facebook oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DU-
NAKESZI (VSD) RÖPLABDA SZAK-
OSZTÁLYÁBAN IS SIKERESEN EL-
INDULT A 2021-ES ÉV. A BAJNOKI 
MÉRKŐZÉSEK MINDEN KOROSZ-
TÁLYBAN ZAJLANAK, MIKÖZBEN 
MÁR GŐZERŐVEL KÉSZÜLNEK A 
NYÁRI TÁBOROKRA ÉS ÚJ GYER-
MEKEK TOBORZÁSA IS FONTOS 
CÉL. AZ IDEI TERVEKRŐL, FELKÉ-
SZÜLÉSRŐL ÉS A JÖVŐRŐL IS BE-
SZÉLGETTÜNK GÖRÖG HAJNALKA 
SZAKOSZTÁLYVEZETŐVEL. 

- Hogyan indult a 2021-es év a VSD 
Röplabda Szakosztályban?

- Az év pozitívan indult a szakosztály 
számára. Január elején újraindították 
az utánpótlás korosztálynál a bajnoksá-
got, a lányok már túl is vannak egy-két 
mérkőzésen. Szerencsénkre edzéseket is 
tudtuk tartani, ebben nagy segítségünk-
re voltak az iskolák. A Kőrösi és a Katoli-
kus Iskolák, valamint a Fóti úti csarnok 
biztosítottak számunkra helyet. A ser-
dülő és ifi csapataink kezdték elsőként a 
2021-es tornákat. Minden hétvégén ját-
szottak, hogy az elmaradt meccseket be-
pótolják. Az U15-ös és U13 csapataink 
is pályára léptek és folytatták a saját baj-
nokságukat.  

Nem volt egyszerű a sok kihagyás 
után újra formába lendülni a lányoknak, 
de szorgalmas, kitartó munkával vettek 
részt az edzéseken, ami meghozta a sike-
reket is a meccseken. Mindegyikük na-
gyon jó eredménnyel áll a saját bajnok-
ságában. Bízunk benne, hogy nem kell 
még egyszer leállni és végig tudjuk ját-
szani a szezont.

- A VSD labdajáték szekciójába a 
röplabda is beletartozik. Mondanál né-
hány szót a projektről és a célokról?

- Összefogtunk a kézilabdával és a fo-
cival, így sikerült egy közös koncepciót 
kialakítani, amit a Kőrösi Iskola is, akik-
kel nagyon jó a viszonyunk, elfogadott. 
Ebben a röplabda közösen vállal szere-
pet az iskolai torna órák keretein belül a 
másik két szakosztállyal, és mutatja meg 
a gyerekeknek a labdás sportok alapja-
it. Nagyon várjuk már a közös munkát, 
amit szakképzett edzőink fognak tarta-
ni heti 2 órában az iskolában. Délután 
pedig VSD keretein belül mind a három 
labdás sportot kipróbálhatják a gyere-

kek. Nem titkolt cél a programmal, hogy 
megszerettessük velük a labdás játékokat 
és kiválogassuk a szakosztályokba a te-
hetséges gyerekeket.

- A VSD tehetségprogramja a Röplab-
da Szakosztályban is elindul?

- Szeretnénk mi is bekapcsolódni a te-
hetségprogramba a következő szezontól, 
amit az egyesület indított, és még több 
korosztályban versenyeztetni a csapata-
inkat. Olyan játékosokat szeretnénk ki-
emelni a többiek közül, akik elhivatot-
tak a sportág felé. Nem csak azokra a játé-
kosokra gondolunk, akik évek óta velünk 
vannak, hanem, hogy azok is lehetőséget 
kapjanak majd, akikben látunk fantáziát. 
A részletek még kidolgozás alatt vannak, 
keressük a támogatókat a programhoz.

- Folyamatos a toborzás a szakosz-
tályba? Milyen korú gyerekek jelentke-
zését várjátok? Hol és mikor zajlanak 
az edzések?

- Több korosztályban tartunk edzése-
ket, a kezdőktől az U19-es korosztályig. 
Akik először hozzánk érkeznek egy fel-
zárkóztató csoportba kerülnek. Kivé-
tel ez alól az 1-2. osztályosok kezdő cso-
portja. Itt az alapoktól kezdünk foglal-
kozni a gyerekekkel. Ha már elsajátítot-
ták az alapokat, akkor bekerülnek a saját 
korosztályuk csoportjába. 

Az edzések a felzárkóztató csoportnak 
a Kőrösi iskolában zajlanak. 

Hétfőn: 16:30-18:00, Kedden: 16:00-
17:30, ezek a labdás edzései a csoportnak 

Szerdán: 16:45-17:45 kondi edzést tar-
tunk.

A csoport vezető edzője: Katona Sza-
bolcs

Az érdeklődők az egyesület webol-
dalán megtalálják a telefonszámainkat, 

e-mail címünket, várunk mindenkit sze-
retettel.

- 2021-ben is terveztek nyári táboro-
kat? Mikor és hol? Hogyan és kik tud-
nak jelentkezni?

- Tervezünk a nyárra három hét tábort 
is. A Fóti úti Sport Centrumban várunk 
minden gyereket, nem csak a szakosztá-
lyunkból, napközis tábor jelleggel.  Ha 
bármelyik gyermek kedvet kapott, hogy 
egy jó csapatban, megismerkedjen a röp-
labda alapjaival, köztünk a helye. 

A tábor reggel 8:00-16:00-ig tart, díja 
röplabda szakosztályi tagnak 25 000 Ft/
hét, külsős gyereknek 30 000 Ft/hét.  A 
gyermekek meleg ebédet és gyümölcsöt 
kapnak a tábor ideje alatt. Homokon és 
a csarnokban egyaránt lesznek edzé-
sek. Tervezünk még heti egyszer külsős 
programot is. A tábor első hete rögtön 
az iskola befejezését követően, június 16-
18. között lesz. A második hét június 21-
25. között, a harmadik turnust pedig au-
gusztus 2-6.-ig terveztük be.

Jelentkezni a következő linken lehet: 
https://forms.gle/ah2qABL1bgRdwUrs6

- Elkészült a Kőrösi Iskola tornater-
mének aljzata, ez milyen mértékben se-
gíti a munkátokat?

- Két éve terveztük be, hogy a Kőrösi 
iskola tornatermének a padlózatát kicse-
réltetjük. Közösen összefogva az önkor-
mányzattal, az iskolával, az egyesülettel 
és a Röplabda Szövetséggel, mára sike-
rült megvalósítani. Ezúton is szeretnénk 
mindenkinek köszönetet mondani a sok 
támogatásért, segítségért! Nagyon bol-
dogok vagyunk, hogy egy új sportpadló-
val fedett tornateremben edzhetünk to-
vább, és készülhetünk a bajnokságra. 

Bozsó Ivette

Újraindult az élet a VSD 
Röplabda Szakosztályában



28 Dunakeszi Polgár

- Mi lehet az újabb sakkvarázslat 
titka? Hazánkat is elérte a sakk-
őrület? – kérdeztük Solymosi Lász-
lótól, a Pest megyei Sakk Szövetség 
elnökétől.

- Igen. A magyar sakkozás 150 éve 
a versenysakk élvonalába tartozik. 
Sakkolimpiák történetében a magyar 
sakkozók kezdettől mindig részt vet-
tek. Az első két hivatalos sakkolim-
piát, 1927-ben és 1928-ban Magyar-
ország nyerte, 1978-ban ismét nyert 
a magyar férfi csapat. Nőknél a sakk-
olimpián 1988-ban és 1990-ben sze-
rezték meg az aranyérmet a magya-
rok. A sakkozás minden korban űz-
hető játék. 

2019. május 11-én a Magyar Sakk-
szövetség elnökségének örökös tag-
ja lettem. Betekintést nyertem Szabó  
László elnök vezetésébe, aki sokat 
tett az elnökséggel együtt, hogy meg-
kaptuk a 2024-es sakkolimpia rende-
zési jogát. Magyarország első alka-
lommal rendezhet olimpiát, hiszen 
hazánk még soha nem adott otthont 
se nyári, se téli olimpiának. Idén első 
alkalommal kerül sor a Maróczy 
Géza emlékversenyre, amely tisztel-
gés az 1900-as évek legnagyobb ma-
gyar sakkozója előtt. Ez óriási lökést 
adhat a magyar sakkéletnek. Évtize-
dekkel ezelőtt az iskolákban már be-
vezetett sakkoktatásra is inspirálólag 
hathat. Jelenleg Magyarországon 655 
iskolában folyik rendszeres sakkok-
tatás, köztük Dunakeszin a Fazekas, 
Kőrösi és a Széchényi Iskolában.

- Milyen szellemi, kulturális él-
ményt adhat egy nagysikerű játsz-
ma? 

- A játék öröme és szeretete bol-
dogságot és örömet adhat. A sakko-

zó megtanulja az ellenfél megbecsü-
lését, tiszteli játékostársát. Nagysze-
rű rendezvény, látványos és növeli 
a sakktábor színvonalát. Sakkjátsz-
ma írható, lehetőséget ad a sakkpar-
ti elemzésére, és bármikor lejátszha-
tó, egy-egy játszmából sokat lehet ta-
nulni. A sakkozók eljuthatnak egy 
olyan szintre, hogy sakkedzők le-
hetnek, és átadhatják tudásukat má-
soknak. Sakkjátszma elemzését segí-
tik a sakk könyvek, hozzájárulnak az 
eredményes felkészüléshez. A játsz-
mák a laikus közönség körében is 
nagy sikert, általános ismeretséget 
adhatnak. A játszma nem mást, mint 
szellemi párbaj, küzdelem, személy 
vagy csapatok egymás elleni vetél-
kedése, ismert (titkolt) célok elérése.

- A megyei szövetség és az Alagi 
Sakk Klub elnökeként, sportújság-
íróként számos könyvet írt a sakko-
zás alapjairól, szépségeiről. Kiből 
lehet igazán eredményes sakkozó, 
milyen kvalitások nélkülözhetetle-
nek a sikeres versenyzéshez?

- Az emberből egyetlen sportág 
sem hoz ki annyi értékes tulajdonsá-
got, mint a sakk. Egyik sportágnak 
sincs évszázadokra visszanyúló ala-
posan dokumentált története. A sak-
kozásnak jelentős a képességfejlesz-
tő hatása, a siker és kudarc elviselé-
sét segítő egyéniség formáló szerepe. 
Növekszik a koncentrációképesség. 
Önfegyelem, emlékezet, képzeleterő, 
térlátás, tanulásképesség, kreativitás, 
élénk fantázia, mind-mind nélkülöz-
hetetlen a sikerhez. Tetteinek követ-
kezményei vannak, minden megtett 
lépésre van válasz. Küzdőképességet 
növeli. A sakkozó megtanulja a sza-
bály követését, az időbeosztást, amit 

a maga javára tudja fordítani. Kimu-
tatták a sakkozó gyerekek emlékeze-
te jobb, mint a nem sakkozóké. Ered-
ményes sakkozó az lehet, aki örömét 
megtalálja benne, időt és energiát ál-
doz rá. A jó sakkjátékhoz jó alapot 
szerez, kitartó sikerrel jó élményeket 
tud elérni. A kudarc sem veszi ked-
vét, a sikertelenségből is lehet tanul-
ni, levonni a tanulságokat.

- Szűkebb pátriánkban, Dunake-
szin is érződik a világsikerű film po-
zitív hatása? 

- Sakkozó ismerőseim elmondták, 
hogy a tavaly készült hét részes ame-
rikai film jót tett a sakk népszerűsí-
tésének. A sakkozók számára érde-
kes és tanulságos, ismert játszmák 
bemutatásával együtt.

- Önről közismert, hogy peda-
gógusként, újságíróként rajong a 
sportért, melynek ékes bizonysága-
ként több ezer cikket publikált. Kül-
detésének tekinti, hogy egy sporto-
ló, vagy csapat sikerét, eredményét 
megossza az olvasóközönséggel?

- Természetesen. Szerintem az 
írott sajtóban megjelent eredmé-
nyek évtizedek után is megtalálha-
tók, például könyvtárakban, vagy 
saját gyűjteményben. A számítógé-
pen kezelt eredmények, úgy érzem 
hosszú távon nem megbízhatók. Ol-
vasható évtizedek, évszázadok előt-
ti írások, segítséget adhatnak a kuta-
tásokban, a felkészülésben ezt min-
denképen fent kell tartani. A sikere-
ket és tanulságokat meg kell osztani, 
hogy mások is tanuljanak belőle. 

Vetési Imre
Fotó: Koncz István

AZ EGÉSZ VILÁGON TOMBOL A SAKK-
ŐRÜLET. A VEZÉRCSEL (QUEEN'S 
GAMBIT) MIATT! A SAKK-TEHET-
SÉG BETH HARMON TÖRTÉNETÉT 
FELDOLGOZÓ NETFLIXES MŰSOR 
NEM CSAK MINDEN IDŐK EGYIK 
LEGNÉZETTEBB SOROZATA LETT. 
REKORDNAK SZÁMÍTÓ, 62 MILLIÓ 
HÁZTARTÁSBAN STREAMLETÉK 
MINDÖSSZE NÉGY HÉT ALATT, DE 
MEGHOZTA AZ EMBEREK KED-
VÉT IS A JÁTÉKHOZ. AZ AMERIKAI 
WALMART HÁLÓZATOT KISZOLGÁ-
LÓ GOLIATH GAMES SZERINT KÖZEL 
1000 SZÁZALÉKOSRA EMELKEDETT 
A SOROZAT PREMIERE ÓTA A SAKK-
TÁBLÁK ÉS KÉSZLETEK FORGALMA, 
DE A NETES JÁTÉKOK IS ÚJ ARANY-
KORUKAT ÉLIK.

Dunakeszit is 
megérintette a sakkőrület
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A felvétel az egyesület 
szakedzőinek ajánlá-
sára és a szakmai ve-

zetés, illetve a sportági szak-
szövetség jóváhagyásával tör-
ténik. A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi (VSD) támogatásá-
val ezek a sportolók különböző 
juttatásokat kapnak és külön 
szakmai képzéseken vehetnek 
részt, amelyek feltételeit ama-
tőr sportszerződés formájában 
rögzítik. A kiemelt játékosok 
példaként szolgálnak csapat-
társaiknak, illetve a fiatalabb 
sportolóinkra is motiváló ha-
tással lesznek.

A VS Dunakeszi juttatási 
csomagja a tehetségprogram-
ba felvételt nyert játékosok szá-
mára:

- Amatőr sportszerződés, 
amely egy évre szól

- Sportbiztosítás 
- Tagdíj kedvezmény 
- 6 hónap tehetségprogram 

tagság után bérlet támogatás 
- Külön egyéni képzések, elő-

re egyeztetett időpontban
- „VSD Tehetségprogram” 

ruházat 

- Kedvezményes coaching 
A tehetségprogramba felvé-

telt nyert játékosoktól a követ-
kezőket várja el az egyesület:

- Példamutató életmód, sport 
és tanulmányi teljesítmény

- Előre egyeztetett városi és 
VSD rendezvényeken való kö-
telező részvétel

- VSD iskolaprogramban 
való részvétel előre egyeztetett 
időpontban

- Amatőr sportszerződés el-
fogadása

A programról Székely István, 
a VSD Kézilabda Szakosztályá-
nak vezetője, a következőt nyi-
latkozta:

„Az elmúlt év végén válasz-
tottuk ki azt a 9 játékost, aki a 
VSD tehetségprogramjában le-
hetőséget kap a kézilabda szak-
osztályból. 

A játékosok január hónapban 
amatőr sportszerződést kap-
tak, amelyet a szülőkkel közö-
sen egyeztetve kötöttünk meg. 
A kiválasztottak részt vettek 
egy első körös elbeszélgetésen, 
ahol tudatosítottuk bennük a 
program felelősségét, a többlet-

munkával járó áldozatát és ter-
mészetesen az előnyeit. 

Ezután közös fotózás követ-
kezett, hiszen tehetségeinket 
Dunakeszi óriásplakátjain is 
büszkén fogjuk hirdetni. Feb-
ruár első hetében már az első 
külön egyéni képzés is helyet 
kapott a programban, ahol spe-
ciális technikai és erőfejlesztő 
gyakorlatokat végeztünk a dél-
előtti plusz foglalkozás során.

Ezt a foglalkozást kétheten-
te fogjuk megtartani nekik, re-
ményeink szerint a tanultakat 
a pályán is viszont látjuk már a 
tavasz során. 

A Nemzeti Kézilabda Aka-
démiával kötött együttműkö-
dési megállapodás keretein be-
lül hamarosan ellátogatunk 
Balatonboglárra, ahol játéko-
saink különböző felméréseken 
és az adott korosztály NEKA 

edzésén is részt vehetnek. A lá-
togatás célja, hogy tehetségeink 
testközelből is érezzék hová le-
het eljutni kemény edzéssel és 
kitartó hozzáállással.

A Program tehát szépen be-
indult, ennek eredményekép-
pen a VSD többi szakosztá-
lyából is kapunk érdeklődést, 
hogy miként vezettük be a Te-
hetségprogramot a minden-
napjainkba.” – ismertette a 
szakember.

A program első generációjá-
nak kilenc tagja a következő te-
hetségekből áll: Tax Anna, Te-
mesvári Tinetta, Nagy Eszter, 
Fullajtár Adél, Simon Gergő, 
Dobák László, Szórádi Norbert, 
Göcsei Patrik, Rónai Richárd

Sok siker kívánunk a résztve-
vőknek!

Bozsó Ivette

Gyűjtés időpontja:
2021. május 29-én, szombaton 
8 órától 14 óráig az alábbi hely-
színeken.

Elektronikai hulladékgyűjtés:
2120 Dunakeszi Casalgrande 
téren, az OTP mögötti parkoló-
ban, valamint a 2120 Dunake-
szi Szent István utca 1. sz. alatt 
Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. telephelyének parkoló-
jában adhatók le.

Veszélyes hulladékgyűjtés:
Alábbi veszélyes anyagok kizá-
rólag a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft Szent István utca 
1. szám előtti parkolójában ke-
rülnek átvételre:
• Festék és lakk hulladékok
• Irodatechnikai hulladékok
• Fáradtolaj
• Oldószerek és oldószer keve-
rékek
• Szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas szórópalackok

• Vegyszermaradékok
• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
• Étolaj
• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek

A VSD TEHETSÉGPROGRAMJA 2021-BEN INDULT ÚTJÁRA, AMELY-
NEK LEGFONTOSABB CÉLJA, HOGY AZ EGYESÜLETBEN FEJLŐDŐ 
UTÁNPÓTLÁS JÁTÉKOSOKBÓL MINDEN BAJNOKI IDÉNYBEN KI-
EMELJENEK SZAKOSZTÁLYONKÉNT 5 LÁNYT ÉS 5 FIÚT, AKIK HOZ-
ZÁÁLLÁSUKKAL, TELJESÍTMÉNYÜKKEL ÉS NEM UTOLSÓSORBAN 
TEHETSÉGÜKKEL RÁSZOLGÁLNAK A KITÜNTETETT FIGYELEMRE. 
A PROGRAM EGÉSZ ÉVBEN NYITOTT, TEHÁT FELVÉTELT LEHET 
NYERNI ÉS ADOTT ESETBEN KI IS LEHET KERÜLNI BELŐLE. A KÉ-
ZILABDA SZAKOSZTÁLYBAN ELSŐKÉNT INDULT EL A PROGRAM.

A DUNAKESZI 
KÖZÜZEMI NONPROFIT 

KFT. DÍJTALAN 
ELEKTRONIKAI- 

ÉS VESZÉLYES 
HULLADÉKGYŰJTÉST 

SZERVEZ A KORÁBBAN 
KIADOTTÓL ELTÉRŐEN 

ÚJ IDŐPONTBAN, MÁJUS 
29-ÉN, SZOMBATON. 

Elindult a Tehetségprogram 
a kézilabda szakosztályban!

Új időpontban! • Elektronikai- és veszélyes hulladékgyűjtés
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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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MUNKAERŐ FELVÉTEL

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

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.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati 
iroda

Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

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



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

www.passziom.hu 

Üzletünk március 9-21-ig 
vásárlóink előtt zárva tart, 
személyesvásárlásra sajnos nincs 
lehetőség, de mi továbbra is 
dolgozunk a háttérben és készülünk 
a Húsvéti Ünnepekre!
Folyamatosan érkeznek hozzánk vágott 
és cserepes virágok, így telefonon, 
ezért tudjuk továbbra is fogadni 
megrendeléseiket, melyeket házhoz 
kiszállítjuk. Akár egy csokor virágra, 
virágdobozra vagy kiültetési anyagra 
lenne szükségük, hívjanak bizalommal...


