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- TÖBB ÉVTIZEDES ÁLOM VÁLIK 
MOST VALÓRA DUNAKESZIN, 
AMELYNEK TANÚI LEHETÜNK. 
MÁSFÉL ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐ-
DÖTT EL EZ A KOMOLY BERUHÁ-
ZÁS, A SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE 
A MAGYARSÁG SPORTTELEPEN 
– MUTATTA BE A LÁTVÁNYOS LÉ-
TESÍTMÉNYT A SAJTÓ KÉPVISE-
LŐINEK TUZSON BENCE ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ. 

Dióssi Csaba polgármester 
szerint a multifunkcionális 
sportcsarnokkal új lehető-

séget kap Dunakeszi. A több szintes 
csarnok nemzetközi kézilabda, ko-
sárlabda, röplabda, futsal mérkőzé-
sek rendezésére is alkalmas lesz, de 
tenisz versenyeknek is otthont adhat. 
A lelátón 300 néző szurkolhat, a mo-
dern világítástechnika és a korsze-
rű műszaki megoldás lehetővé teszi a 
televíziós közvetítéseket is. 

A multifunkcionális sportcsar-
nok számos sportág versenyző-
it szolgálja ki, ezért közel kétszer 
annyi öltöző épül, mint egy hagyo-
mányos sportcsarnokban.  Ennek 
köszönhetően a most épülő sport-
csarnok mellé – az álmainkban 
szereplő teniszcsarnokhoz - már 
nem kell majd öltözőket építeni – 

utalt egy majdani beruházásra is a 
polgármester. 

A beruházás első üteme idén nyá-
ron elkészül, de nem áll le az épít-
kezés:  68 új parkoló – köztük aka-
dálymentesített -, utak, öltözők 
épülnek még.

Tuzson Bence szerint a csarnok 
építése jó példája a kormányzat és az 
önkormányzat összefogásának. Az 
önkormányzatnál megvolt az elhatá-
rozás, az erő, a kész tervek, és a for-
rás egy része is, ami mellé oda lehe-
tett állni. - Kormányzati segítséggel 
létrejöhetett ez a szép csarnok a du-
nakesziek nagy örömére - mondta. 

Dióssi Csaba ehhez hozzátet-
te, hogy az összefogásban részt vett 
a Városi Sportegyesület Dunake-

szi (VSD), amely sikeresen pályázott 
TAO forrásokra. 

– Az állami források, a TAO pén-
zek mellett az önkormányzat az ön-
részek biztosításával segítette a beru-
házás elindítását. Így állt össze az a 
komoly összeg, ami lehetővé tette a 
sportcsarnok építését. 

A két ütemben megvalósuló be-
ruházás második ütemének közbe-
szerzési eljárását hamarosan kiírják. 
– Bízunk benne, hogy a teljes beru-
házás jövőre elkészül. A két ütemben 
megvalósuló beruházás összköltsé-
ge megközelíti a 3 milliárd forintot – 
jelentette ki újságírói kérdésre Dióssi 
Csaba polgármester.

(Vetési)
Fotó: Ligeti Edina

Épül a multifunkcionális 
SPORTCSARNOK 

Nemzetközi 
mérkőzések 

rendezésére is 
alkalmas lesz 

a sportcsarnok

A korszerű 
műszaki 

megoldás 
lehetővé teszi 

a televíziós 
közvetítéseket 
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Már elkészült 
a kerékpáros 
pihenőhely is

Elkészült az EuroVelo6 
DUNAKESZI SZAKASZA 
ELSŐKÉNT KÉT POLITIKUS, TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, ÉS DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER TESZ-
TELTE MÁRCIUS 23-ÁN, A HAZÁNKON VÉGIG KANYARGÓ EURÓVELO6 KERÉKPÁRÚT LEGÚJABB SZAKASZÁT, AMELY 
ÚJPEST HATÁRA ÉS DUNAKESZI KÖZÖTT ÉPÜLT. 

- Régi álomként valósult meg a hazánkon 500 kilométer-
nél is hosszabb szakaszon kanyargó EuroVelo6 kerékpárút 
hiányzó szakaszának a megépítése, amely Újpest határá-
tól a dunakeszi strand Liget utcai pontjáig épült ki – emel-
te ki Tuzson Bence. A város országgyűlési képviselője sze-
rint az 5 kilométer hosszú új szakaszon jó élmény volt vé-
gig tekerni.

-  Polgármester úrral végigmentünk a hamarosan átadás-
ra kerülő új kerékpárúton, ami jó élmény volt. Az embernek 
talán a gyerekkorát hozza vissza, azzal a különbséggel, hogy 
nem zötyögős utakon kell tekerni, hanem sima aszfalton le-
het biciklizni – mondta. 

„A bicikliúttal hozzájárulunk ahhoz, hogy egy élhetőbb 
országban, többet mozogva, egészségesebben, kiegyensúlyo-
zottabban éljünk. Bízom benne, hogy ennek a lehetőségnek 
köszönhetően mindenki egy kicsit többet fog mozogni!” – 
hangzottak az országgyűlési képviselő optimista szavai.

A közismerten rendszeresen sportoló Dióssi Csaba arra bíz-
tatott minden kerékpározni szerető dunakeszi polgárt, hogy 
próbálja ki a nemsokára átadásra kerülő új kerékpárutat.  

– Egészen új szemszögből lehet megismerni Dunakeszi 
csodálatos részeit, talán olyanokat, amivel még nem is ta-
lálkozott az itt lakók nagy többsége – fogalmazott a polgár-
mester, aki elmondta, hogy a beruházás az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós forrásból va-
lósult meg. A fejlesztéshez a területet az önkormányzat adta. 

- Az önkormányzat az EuroVelo6 kerékpárúthoz egy vá-
rosi becsatlakozó szakaszt épít saját forrásból – ismertette 
Dióssi Csaba, aki hozzátette: az ideérkezőket szép és kultu-
rált környezet fogadja. 

– A dunakeszi strandnál már épül a modern és család-
barát mosdó, a kisbabáknak öltöztető helyiség készül, lesz 
kerékpáros megállóhely is, és már készen van a városi vízi 
sporttelep. Nagyon színvonalas körülményekkel várjuk a 
városunkba érkezőket és a helyi lakosságot – hangsúlyozta 
Dióssi Csaba polgármester.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Ligeti Edina és KesziPress
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Tuzson Bence: A vakcina és a lakosság megfelelő mértékű átoltottsága 
teszi majd lehetővé, hogy fokozatosan visszatérjen a korábbi 

megszokott életünk, és derűvel, optimistán várhassuk a nyarat

TAVASZ VAN, S AHOGY AZ IDŐ-
JÁRÁS MEGENGEDI EGYRE 
TÖBBEN VESZIK ELŐ A KERÉK-
PÁROKAT, NEM IS CSAK AZOK, 
AKIK REKREATÍV CÉLLAL BRIN-
GÁZNAK, HANEM ELSŐSORBAN 
AZOK, AKIK KÉT KERÉKEN MEN-
NEK DOLGOZNI – FOGALMAZOTT 
A LAPUNKNAK ADOTT NYILAT-
KOZATÁBAN TUZSON BENCE, A 
PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁ-
LASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰ-
LÉSI KÉPVISELŐJE, AKI NÉHÁNY 
HÉTTEL EZELŐTT DIÓSSI CSABA 
POLGÁRMESTERREL EGYÜTT 
TEKERT VÉGIG AZON A MOST 
ELKÉSZÜLT BICIKLIÚTON, AMI-
VEL DUNAKESZI IS BEKAPCSO-
LÓDOTT EURÓPA KERÉKPÁROS 
VÉRKERINGÉSÉBE.

Mindenki, aki végighalad 
ezen az útvonalon, egy új 
szemszögből ismerheti meg 

Dunakeszit – mondta lapunknak Tu-
zson Bence: „A bicikliúttal hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy egy élhetőbb or-
szágban, többet mozogva, egészsé-
gesebben, kiegyensúlyozottabban él-
jünk. Bízom benne, hogy ennek a 
lehetőségnek köszönhetően minden-
ki egy kicsit többet fog mozogni!”

Térségünk országgyűlési képvise-
lője felhívta a figyelmet arra is, hogy 
a fejlesztések, a beruházások nem 
álltak le a járványhelyzetben sem, a 
kormány nemcsak a vírus elleni küz-
delmet, de a gazdaság stabilitását, új-
raindítását is fontosnak tartja. A ko-
ronavírus terjedését egyetlen módon 
tudjuk megállítani: a védőoltással – 
hangsúlyozta a politikus, aki úgy fo-
galmazott, hogy éppen ezért most 
„minden erőnket a vakcinára össz-
pontosítjuk. Arra kérek hát ezúton 
is minden dunakeszi lakost, hogy ha 
még nem tette volna meg, akkor mi-
hamarabb regisztráljon az erre a cél-
ra létrehozott Vakcinainfo.gov.hu 
internetes oldalon. A vakcina éle-
teket menthet! Kiváló eredmény-
nek tartom azt is, hogy épp a napok-
ban léptük át a két és fél milliós szá-

mot, vagyis ennyi honfitársuk kapta 
már meg a vakcinát, és az egymillió-
hoz közelít közöttük azok száma is, 
akik már a második védőoltást is fel-
vették. Minden okunk megvan hát, 
hogy megköszönjük az orvosok és 
ápolók fáradhatatlan munkáját. En-
nek köszönhetően megkezdődhet 
a fokozatos nyitás, kinyithatnak a 
szolgáltatók, de a vendéglátó üzletek 
például továbbra sem működhetnek 
normál üzemben, és egyelőre még a 
szállodák sem fogadhatnak vendége-
ket. A vakcina és a lakosság megfe-
lelő mértékű átoltottsága teszi majd 
lehetővé, hogy fokozatosan vissza-
térjen a korábbi megszokott életünk, 
és derűvel, optimistán várhassuk a 
nyarat” – mondta lapunknak térsé-
günk országgyűlési képviselője.

A kormány célja, hogy Magyar-
országon minden vágyott gyermek 
megszülethessen, s minél jobb le-
gyen hazánkban élni, dolgozni, 
gyermeket várni és nevelni, meg kell 
hát erősítenünk a családok helyze-
tét, hogy ezt biztosítani tudjuk a szá-
mukra – válaszolta kérdésünkre Tu-
zson Bence, amikor a családokat 
érintő újabb kedvezményes lehetősé-
gekről kérdeztük. Mint mondta, eb-
ben az igyekezetben a koronavírus-

járvány sem okozott megtorpanást, 
és úgy értékelte, hogy a családszer-
vezetek ebben a feladatvállalásban 
a kormány megbízható szövetsége-
sei, ezért is kötött stratégiai megálla-
podást nemrég a kabinet a hazánk-
ban működő családszervezetekkel, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tével és az Egyedülálló Szülők Klubja 
Alapítvánnyal.

Gondolunk a fiatalokra, de az idő-
sebbekre is, hiszen a nyugdíjasok is 
számíthatnak Magyarország kor-
mányára – tette hozzá Tuzson Ben-
ce, aki hangsúlyozta, hogy hamaro-
san minden nyugdíjas postaládájába 
megérkezik a JóKor című magazin 
legújabb száma, amelyben bemutat-
ják a nyugdíjasokat érintő legfonto-
sabb intézkedéseket, mert a család-
barát Magyarország azt is jelenti, 
hogy mi egy idősbarát társadalom-
ban élünk. Mi megígértük a magyar 
nyugdíjasoknak, hogy megőrzik a 
nyugdíjak reálértékét, és ezt az ígé-
retünket nemcsak megtartottuk, ha-
nem valamelyest még emelni is tud-
tuk a nyugdíjak reálértékét az elmúlt 
tíz évben – mondta lapunknak Tu-
zson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

„A vakcina életeket menthet!”
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Kétmilliárd forintból újul meg 
a Radnóti gimnázium és sportcsarnok 
energetikai rendszere
JAVÁBAN TART A DUNAKESZI RADNÓTI 
MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SPORTCSAR-
NOK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA, MELY-
RŐL SZABÓ JÓZSEFET, A DUNAKESZI 
TANKERÜLETI KÖZPONT MŰSZAKI KO-
ORDINÁTORÁT KÉRDEZTÜK.

- Értesüléseink szerint már rég-
óta aktuális volt az oktatási intéz-
mény és a sportcsarnok energeti-
kai felújítása, melyre tervek is ké-
szültek korábban, ám időközben ki-
derült, hogy jóval súlyosabb a baj, 
mint gondolták volna. A sportcsar-
nok tető beázása miatt számtalan-
szor más helyszínen kényszerültek 
megtartani a testnevelési órákat, 
a versenysportágak bérlői is más-
hol játszhatták mérkőzéseiket, de 
a szalagavatót is a város másik in-
tézményében rendezhették meg. Mi-
lyen pénzügyi forrásból valósul meg 
a nagy volumenű energetikai felújí-
tás?

- Az épület 1990-ben épült az ak-
kori kornak megfelelő technológi-
ai színvonalon. Mostanra a határo-
ló szerkezetek és az elavult, helyen-
ként rosszul záródó nyílászárók és 
gépészeti berendezések már nem fe-
leltek meg a jelenkor hőtechnikai 
és épületszerkezettani követelmé-
nyeinek. Ebből adódóan a Radnóti 
Miklós Gimnázium jó ideje jelentős 
hőveszteséggel működik.

Bár korábban már sikeresen pá-
lyázott energetikai rendszerének 
megújítására a Radnóti Gimnázi-
um, ám a kiviteli tervek készítése-
kor kiderült, hogy nagyobb volume-
nű beruházásra van szükség, mint 
amivel korábban számoltak. Az ere-

detileg tervezett pénzügyi forrá-
sokhoz a többletet Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő, kormányza-
ti államtitkár közbenjárásával si-
került biztosítani. Így már minden 
akadály elhárult a felújítás elől. A 
beruházás értéke több mint 2 mil-
liárd forint.

- Mikor kezdődtek a munkála-
tok, mit foglal magába a fejlesztés, 
a korszerűsítés?

- A beruházás 2020 novembe-
rében kezdődött. A sikeres pályá-
zat keretében megújul a teljes fűté-
si és hűtési, valamint szellőző rend-
szer. Az állami támogatás kiterjed a 
külső határoló fal-és födémszerke-
zetek hőszigetelésére, a hő-és füst-
elvezető rendszer kiépítésére, vala-
mint egy villamos energiát terme-
lő napelemrendszer telepítésére is, 
amely az épület tetejére kerül. Így 
ezzel is hozzájárulva az épület gaz-

daságosabb működéséhez. Az épület 
homlokzati nyílászáróit is korszerű, 
hőszigetelt elemekre cserélik.

- Várhatóan mikorra készül el a 
kivitelező a sportcsarnok és a gim-
názium felújításával? Az energeti-
kai korszerűsítésnek köszönhetően 
mennyivel lesz gazdaságosabb a két 
intézmény működtetése?

- A beruházás előre láthatólag 
2021. III. negyedévére készül el. A 
korszerűsítésnek köszönhetően kül-
sőleg egy látványosan megújult épü-
letet, belsőleg egy, a mai kor techno-
lógiai színvonalának megfelelő be-
rendezések által működtetett épüle-
tet vehetnek birtokba a pedagógusok 
és a tanulók. Konkrét számokat majd 
a felújítást követő üzemeltetésnél fo-
gunk látni, de annyi biztos, hogy a 
felújítás jelentős költségmegtakarí-
tást fog eredményezni.

Vetési Imre
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A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS SEGÍTÉSE ÉR-
DEKÉBEN DUNAKESZI POLGÁRMESTERE, A 
JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE ÉS A SZAKORVOSI 
RENDELŐINTÉZET IGAZGATÓJA KONZULTÁCI-
ÓT FOLYTATOTT A HÁZIORVOSOKKAL, MELY-
NEK EREDMÉNYEKÉNT AZ ÖNKORMÁNYZAT 
INFORMÁCIÓS TELEFONVONALAT LÉTESÍTETT 
A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN. 
EMELLETT AZ OLTÁSRA VÁRÓK TÁJÉKOZTA-
TÁSÁT SEGÍTIK A VÁROS INTÉZMÉNYEIBEN 
DOLGOZÓ MŰVELŐDÉSSZERVEZŐK ÉS ÓVO-
DAPEDAGÓGUSOK IS, HOGY AZ ORVOSOK KI-
ZÁRÓLAG GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÜKRE, AZ 
OLTAKOZÁSRA TUDJANAK KONCENTRÁLNI. 

- Mióta segítik a háziorvosok Covid-19 
elleni oltással kapcsolatos tájékoztató 
tevékenységét? Egyáltalán mik a teendő-
ik? – kérdeztük Csoma Attilától, a József 
Attila Művelődési Központ igazgatójától.

- Március elején kaptuk a felkérést 
Dióssi Csaba polgármestertől, amikor a 
beadott oltások száma kezdett felfutni és 
a háziorvosok is bekapcsolódtak az oltá-
si folyamatba. Nem volt számunkra kér-
dés, hogy segíteni fogunk, mivel a jelen-
legi helyzet senkinek nem jó, nekünk a 
közművelődésben dolgozóknak meg kü-
lönösen nem. Szeretnénk már minél ha-
marabb visszatérni a régi életünkhöz. A 
feladatunk az, hogy segítsük a körzeti or-
vosok munkáját abban, hogy a páciense-
iket egy megadott időpontra a váci oltó-
pontra vagy a háziorvosi rendelőbe irá-
nyítjuk. Ez úgy zajlik, hogy a háziorvo-
soktól megkapjuk a behívandók listáját és 
azt, hogy hány embert hívhatunk oltás-
ra. Természetesen a pontos hely és időbe-
osztás mellett a vakcina típusát is közlik 
az orvosok. A mi feladatunk tehát, hogy a 
megadott keretek között felhívjuk az em-
bereket és időpontokra osszuk be őket.

- Hány háziorvos adminisztrációs, in-
formációs tevékenységét segít?

- Eddig három körzetből kértek segítsé-
get. Dr. Tordasi Éva, Dr. Bognár Ágnes és 
Dr. Tóth Ilona háziorvosi körzetében vé-
geztünk betegirányítást. Az orvosok ké-
résére néhány alapkérdést is felteszünk az 
embereknek. Megkérdezzük, hogy az el-
múlt három hónapban átestek-e a beteg-
ségen, volt e lázuk, hőemelkedésük az el-
múlt 7-10 napban, illetve van e gyógy-
szerérzékenységük. Ezek kizáró okok le-
hetnek.

- Mit tapasztalnak, hogyan fogadják a 
tájékoztatást az emberek? Naponta hány  
személlyel kerülnek kapcsolatba?

- Azt hiszem, az emberek nagyon örül-
nek a megkeresésnek, mert már vár-
ják az oltást. Aki regisztrált az valóban 
be szeretné oltatni magát. Kevesen van-
nak olyanok, akik meggondolják magu-
kat és mégsem kérik az oltást. Persze kü-
lönböző élethelyzetek léteznek és van-
nak olyanok, akik mondjuk, valamilyen 
ok miatt nem tudnak eljutni Vácra, ha-
nem mindenképpen helyben szeretnének 
oltakozni. Ezeket a kéréseket is rögzít-
jük és továbbítjuk az orvosok felé. Akadt 
olyan felkeresett személy is, aki az adott 
időpontra nyúlpörköltet tervezett készíte-
ni ezért nem vállalta az oltást. Ez az ő sa-
ját döntése, ilyenkor rögzítjük, hogy sze-
retne oltakozni, de nem tud megjelenni az 
adott időben és hívunk mást helyette. Ál-
talában heti egy-két háziorvosi körzet kér 
segítséget. A határidők általában szűkek, 
ilyenkor 24 órán belül kell elérnünk és be-
osztanunk 40-50 embert. 

- Hogyan fogadják a felajánlott vakci-
nát? Vannak, akik mást kérnek?

- A tapasztalatunk az, hogy az embe-
rek nagy többsége elfogadja a felajánlott 
vakcinát. Természetesen van, aki mást 
szeretne, és nem fogadja el a felkínált le-
hetőséget. Egy előszűrt listát kapunk, 
melyen azon páciensek nevei szerepel-
nek, akiket a háziorvos megfelelőnek tart 
a felajánlott vakcinára. Elutasítás esetén 
mi azonban nem tudunk telefonban más 
lehetőséget felkínálni, mert egy adott 
időpontra egy adott vakcinához szervez-
zük az embereket. A mi tapasztaltunk 
alapján a leginkább kedvelt vakcina az 
amerikai Pfizer.

- A rendkívüli helyzetből adódó plusz 
feladat igényes ellátása milyen hatással 
van a művelődési központ mindennapi 
szervező, előkészítő munkájára?

- Amennyire látjuk az oltások heti cik-
lusban zajlanak, azaz a körzeti orvosok 
hetente kapják kézhez azoknak a listá-
ját, akiket az adott héten be kell oltani-
uk, vagy oltóközpontra kell irányítani-
uk. A kiértesítésekre nincs sok idő, végez-
nünk kell többnyire 24 órán belül, hogy 
az orvosok még ellenőrizni tudják az el-
készült beosztást és, ha kérdés merül fel 
bennük, azt tisztázzák velünk vagy a pá-
ciensükkel. Előfordult, hogy délután ne-
gyed ötkor kaptuk meg a hívandók listá-
ját, amelyet másnap délre el kellett készít-
sünk. Ilyenkor nem kérdés a számunkra, 
hogy munkaidőn túl is folytatni kell a fel-
adatot. Három kollégám, Ceglédi Gabri-
ella, Mangol Tamás és Vörös István vég-
zik a hívások jó részét, de volt már, hogy 
én is telefont ragadtam. Beosztjuk a mun-
kát, az a lényeg, hogy mindig legyen vala-
ki ügyeletes, akit riasztani lehet, ha segít-
ségre van szükség.

(Vetési)

Összefogott a város 
a koronavírus elleni védekezésben

Ceglédi Gabriella és Csoma Attila

Mangol Tamás Vörös István
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IDÉN ISMÉT A RÉGI-ÚJ HELY-
SZÍNEN, A VÁROS GYÖNYÖRŰ 
DUNA-PARTJÁN, AZ EGYKORI 
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR TE-
RÜLETÉN ÉPÍTETT IMPOZÁNS 
NYÍLTVÍZI EDZŐKÖZPONTBAN 
ÉLVEZHETIK A NYÁRI VAKÁ-
CIÓ ÖRÖMEIT HÉT HÉTEN ÁT A 
DUNAKESZI FIATALOK. A NAP-
KÖZIS TÁBOR JÚNIUS 28-ÁN 
NYITJA MEG KAPUIT A DIÁKOK 
ELŐTT, ÁM DIÓSSI CSABA POL-
GÁRMESTER VEZETÉSÉVEL 
EGY NAGY LÉTSZÁMÚ SZAK-
MAI STÁB TARTOTT HELYSZÍNI 
BEJÁRÁST, HOGY IDŐBEN FEL-
KÉSZÜLJENEK A NYÁRI NAP-
KÖZIS TÁBOR ZAVARTALAN 
MŰKÖDTETÉSÉRE.

Mint közismert két évig – 
a modern edzőközpont 
építésének ideje alatt – 

a Szent István Általános Iskolá-
ban rendezték meg a tábort, amely 
idén visszakerül a régi, közkedvelt 
vízparti környezetbe. 

- Már az új edzőközpont tervei-
nek kialakításakor nagy figyelmet 
fordítottunk arra, hogy a létesít-
mény a sportolók és a táborozó fi-
atalok igényeit egyaránt kielégítse 
– hangsúlyozta Dióssi Csaba az áp-
rilis 7-i bejárás után. A polgármes-
ter elmondta; határozott célként 
fogalmazták meg, hogy az új léte-
sítményben is helyet biztosítsanak 
a közel két évtizede nagy sikerrel 
működő nyári napközis tábornak. 

- A terület teljesen megújult, új 
funkciót kapott, ám továbbra is 
kiválóan alkalmas a nyári táboro-
zók fogadására is. A bejárás során 
-, melyen részt vett többek között 
a tábor új vezetője, Rákos Niko-
letta, Tóth Eszter városi főkertész, 
Szabóné Ónodi Valéria, a Duna-
keszi Óvodai és Humán Szolgálta-
tó Központ és Könyvtár vezetője, 
a létesítményt működtető Városi 
Sport Kft. vezetője, Horváth Péter 

– megállapítottuk, hogy minden 
az eredeti terv szerint készült el. 
Csupán kisebb kültéri munkála-
tokra van szükség, rendezzük a te-
repet, parkosítjuk az udvart, hogy 
a legoptimálisabb környezetben 
fogadhassuk a táborozó fiatalokat 
– jelentette ki Dióssi Csaba.

A polgármester megemlékezett 
a tábor korábbi főszervezőjéről, 
a napokban elhunyt Roska Péter-
ről, aki pedagógus társaival együtt 
hosszú éveken át maradandó él-
ménnyel ajándékozták meg a du-
nakeszi fiatalokat. 

Rákos Nikoletta arról beszélt, 
hogy amit Roska Péter megálmo-
dott és a város közreműködésé-
vel és segítségével létrehozott, azt 
folytatniuk kell. 

- A gyerekek számára a tábor 
nem egy „megőrző hely” volt, ha-
nem olyan közösségi tér, amely 
életre szóló élményekkel ajándé-
kozta meg őket. Nagyon-nagyon 
sok gyerek jár vissza úgy, hogy 
már régen nem általános iskolás, 
de még jön, mert kicsit a családjá-
nak tekintett minket. Mi azt sze-
retnénk, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat, hogy élmények-

Már készülnek a nyári napközis táborra

Mindenre kiterjedő volt a szakmai konzultáció 

Elhunyt Roska Péter
(1961-2021)

SAJNÁLATTAL TUDATJUK, HOGY 60 
ÉVES KORÁBAN ELHUNYT ROSKA 
PÉTER, A DUNA-PARTI NYÁRI 
NAPKÖZIS GYERMEKTÁBOROK 
FŐSZERVEZŐJE. AZ ELMÚLT 10 
ÉVBEN AZ Ő VEZETÉSÉVEL VÁL-
TAK SZÍNESSÉ ÉS ÉLMÉNYDÚSSÁ 
A GYEREKEK SZÁMÁRA A TÁBORI 
NAPOK. 

Szeretettel, határozott-
sággal fordult a legkiseb-
bek felé, akik szüleikkel 

együtt viszont szerették és tisz-
telték őt. Nyaranta 5-600 kis-
korú dunakeszi gyermek fel-
ügyeletét és foglalkoztatását 
biztosította munkatársaival.

Betegsége miatt idén már 
nem vállalkozott a tábor meg-
szervezésére, de arra nem szá-
mítottunk, hogy végleg itt 
hagy bennünket. Dunake-
szi Város Önkormányzata ne-
vében ezúton is együttérzése-

met és részvétemet fejezem ki 
a gyászoló családnak. Részvét-
nyilvánításunkat postai úton is 
megküldtük.

Nyugodjon békében!
Dióssi Csaba 

polgármester

kel gazdagodjanak, és amit Péter 
megálmodott, az tovább tudjon 
élni – hangsúlyozta a tábor új ve-
zetője.

A jelentkezésekkel kapcsolat-
ban Szabóné Ónodi Valéria azt 
emelte ki, hogy a korábbi évek-
ben bevált gyakorlat szerint az is-
koláknak megküldik a tájékozta-
tókat, illetve minden önkormány-
zati médiafelületen is megjelenik 
majd a felhívás. 

Bejelentette, hogy a hét hetes tá-
bort június 28-án nyitják meg és 

augusztus 13-ig fogadják a 6 és 14 
év közötti fiatalokat. 

- A tábort idén is 150-200 fősre 
tervezzük turnusonként, 10-12 pe-
dagógussal és közösségi szolgála-
tos diákok segítségével – hallhat-
tuk Szabóné Ónodi Valériától, aki 
hozzátette: idén is rendkívül gaz-
dag program várja a táborozó gye-
rekeket a megszépült Duna-parti 
környezetben

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Gyönyörű Duna-parti környezetben táborozhatnak a tanulók
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Tisztelt Lakótársaim!

Beruházások

Gimnázium felújítása
Az elmúlt év végén megkezdődött a Rad-
nóti Miklós Gimnázium energetikai felújí-
tási beruházása. Ennek keretében a nyílás-
zárók és a tetőszigetelés cseréjére kerül 
sor. Az épületbe új kazánok kerülnek. Cse-
rére kerülnek a légtechnikai rendszer ele-
mei is. Az energia felhasználás hatékony-
ságát az épület tetejére telepített napelem 
rendszer is segíteni fogja. A Sportcsarnok 
tetőszigetelése, nyílászárók cseréje már 
elkészült, jelenleg az épületrész új pala-
tető borítása történik. A tervezett üteme-
zés szerint már a külső falak szigetelése is 
megkezdődött.

Köszöntések
Tudom, hogy sokaknak nem úgy teltek a 
húsvéti ünnepek, ahogy szerették volna. Re-
ményemet fejezem ki, hogy hamarosan min-

denki találkozhat családjával, barátaival, is-
merőseivel. 
Nagy örömömre ismét köszönthettem kör-
zetünk öt új lakóját: Olíviát, Tamást, Attilát, 
valamint egy ikerpárt Dalmát és Olivért. Isten 
éltesse őket.

Úthibák
A fagyok elmúltával előbukkannak a régeb-
ben és az újonnan keletkezett úthibák, mely-
nek felmérése és javítása szakaszosan, de ez-
zel együtt ütemezetten történik. Ezzel kap-
csolatban ismételten arra kérem kedves la-
kótársakat, hogy az úthibákat jelezzék az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, vagy számom-
ra a lenti elérhetőségemen.

Zöld Dunakeszi Program a körzetben
Megkezdődtek a tavaszi szokásos kertészeti 
munkák városunkban. Nagyon sok virág került 
kiültetésre. Megszépült a Fő tér és a körzet ki-
sebb nagyobb terei.  A közterületek faültetési 
programja a vegetáció megindulásával, a szak-
emberek javaslatára őszig szünetel. Természe-
tesen, aki jelzi számomra faültetési igényét, an-
nak az őszi ültetési időszakban biztosítjuk igé-
nyét. A faültetéssel kapcsolatban most is arra 
buzdítom Önöket, hogy tegyük szebbé környe-
zetünket egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az 
Önkormányzat által megbízott szakemberek 
végzik el. Az Önök feladata csak az, hogy a kéré-

seikkel együtt vállalják az ültetett fák gondozá-
sát, melyre ezúton is kérem Önöket.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel ol-
dalamat a Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyekszem szolgál-
ni a körzetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom 
az alábbi elérhetőségeken: joszabo61@gmail.
com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt 
Lakótársaim!

Bízom benne, hogy a koronaví-
rus-járvány ellenére valamennyi 
lakótársam számára kelleme-
sen telt a Húsvét, a keresztény-
ség legfontosabb ünnepe, ami 
a feltámadásról, az újjászületés-
ről szól. Hiszem, hogy a mi éle-
tünk is újjá fog születni a vírus 
után. Az adakozás pedig a ke-
resztény hit egyik alapja. Ezért 
szeretném megköszönni a leg-
nagyobb tisztelettel Kajos Gyu-
lának, a Fenyő Lakópark Egye-
sület elnökének és családjának, 
hogy az ünnep alkalmából egy 
bőséges élelmiszer csomaggal 
ajándékoztak meg egy családot 
a körzetünkben. Valamint Tá-
pai Leventének és Gombkötőné 
Szabó Eszternek, akik a DÓHSZK 
munkatársai, hogy az adomány 
jó helyre került.

A márciusi hónap is sűrű-

re sikeredett a körzetünkben, 
a főkertész asszony irányítá-
sa mellett a Vértesi Erdőgazda-
ság munkatársai elkezdték az 
Alagligeti lakóparkok közötti er-
dősáv tisztítását, rendbetéte-
lét. Ez a terület sajnos nem a vá-
ros tulajdona, de most lehetősé-
günk nyílt rendbe tenni. 

A Konrád Ignácz utcai DMRV 
szennyvízátemelő sajnos újra 
meghibásodott, ismét olyan 
tárgyak kerültek a zárt rendszer-
be a háztartásokból, amik nem 
odavalók. 

Több figyelmes lakótársunk 
is jelezte, hogy a Brusznyai utca 
teljes, és a Repülőtéri út egy 
szakaszán az utcai közvilágí-
tás nem üzemelt pár alkalom-
mal. Személyesen jeleztem az 
EuroVill Kft-nek, akik egyeztet-
tek az ELMÜ-vel. A meghibáso-

dást egy transzformátor állo-
más okozta. 

A KisPiac melletti területen 
egy ismeretlen helyi kortárs „mű-
vész”, graffitivel rongált meg be-
ton elemeket. Keressük, hogy 
„megjutalmazhassuk”. Nemso-
kára kihelyezésre kerül a körze-
tünkben is egy komposztáló, ami 
edukációs céllal is fog szolgálni. 
Május 15-én ismét lesz önkéntes 
köztisztasági nap. Ismét három 
helyszínen fogok szemetet szed-
ni. Ez már a jubileumi 10. alkalom 
lesz! Várom azok jelentkezését, 
akik ebben ismét szeretnének se-
gíteni nekem, hogy egy tisztább 
Dunakeszin éljünk. Aznap reggel 
08:00-10:00-ig az Alagligeti lakó-
parkot tisztítanánk meg. Utána 
10:00-12:00-ig a Fenyő lakópar-
kot. Majd 12:00-14:00-ig a Határ 
utat és környékét.

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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Túl vagyunk a Húsvéti Ünnepe-
ken, remélem mindenki szűk csa-
ládi körben, boldogan tudott ün-
nepelni.  Sajnos azonban nagyon 
sokan vannak, akiknek szomorú-
ságot hozott az ünnep, elvesz-
tették családtagjukat, barátjukat, 
ismerősüket. Nekik nagyon sok 
erőt, jó egészséget kívánok és ké-
rem, fogadják őszinte együttér-
zésemet.

Városunkban egyre növek-
vő ütemben zajlanak az oltások, 
most már nem csak a háziorvo-
si rendelőkben, hanem az SZTK-
ban is oltópontok nyíltak. Bízom 
benne, hogy nyár közepére, de 
legkésőbb őszre elérjük Dunake-
szin a közel teljes átoltottságot 
és megállítjuk a járvány dühön-
gését.

A járvány elleni küzdelemmel 
párhuzamosan folytatódik város-
unk építése, szépítése; újabb és 
újabb szolgáltatásokkal bővülnek 
az eddig meglévők. Kitakarítás-

ra kerülnek parkok és terek, most 
éppen az uszoda mögötti rész 
lett kitakarítva, nagyon szép a te-
rület a virágzó fákkal és a rende-
zett, tiszta gyeppel. Itt autóforga-
lom nincs, ez a darabka zöld terü-
let viszont mindannyiunk örömé-
re rendezett formát öltött.

Ha szemben állunk az uszodá-
val, a bal oldalán egy új, szabad-
téri edzőközpont épült, melyben 
a jelenlegi korlátozások feloldása 
után a sportolni vágyók edzhet-
nek akár úszás előtt vagy után. 
Erre sajnos most még nincs lehe-
tőségünk, de később biztosan so-
kan fogják felkeresni új, szabad-
téri edzőtermünket.

Folyamatosan történik az új, 
közterületi fák ültetése, vigyáz-
zunk rájuk, közvetlen környeze-
tünket szépítjük, óvjuk velük.

Továbbra is folyamatosan jár-
ják a közterület felügyelők az ut-
cákat és figyelmeztetik az ingat-
lan tulajdonosokat, hogy az utak 

mellé elhelyezett sziklákat és 
egyéb, a közlekedőkre veszélyes 
forgalomterelő, a járda és az út-
test közötti terület egyéni védel-
mét ellátó tárgyakat távolítsák el. 
Kérem, vegyük komolyan a fel-
szólításokat, súlyos baleseteket 
előzhetünk meg eltávolításukkal. 
A járda és az úttest közötti terü-
let különböző növényekkel törté-
nő beültetése megengedett, de 
az ültetés előtt, kérem kérjék ki a 
városi főkertész szakvéleményét.

Lakóhelyünk, közvetlen kör-
nyezetünk tisztaságához szeret-
nék hozzájárulni egy takarítási 
akcióval, melyben az érdeklődők-
kel együtt összeszednénk az el-
dobált hulladékokat a vasút men-
tén végig, a Kosztolányi Dezső 
utca felett lévő erdősávban, a ját-
szótereken, illetve előzetesen il-
letve a  helyszínen Önök által ja-
vasolt területeken.

Kérem, hogy részvételi szán-
dékukat szíveskedjenek jelezni a 
ferencbilinszky@gmail.com email 
címen. Kesztyűt és hulladékgyűj-
tő zsákokat biztosítunk a tisztasá-
gi akcióban résztvevők számára.

Találkozási pont a Tábor utca – 
Klapka György utca keresztező-
désében, a kerékpár tároló mel-
lett, 2021. június 12-én, reggel 9 
órakor. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várok.

Mobil számom: 
06 20 336 9294
E-mail címem: 

ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Tisztelt Lakótársaim!
Szerencsére felgyorsult ütem-
ben halad továbbra is az oltá-
sok beadása a lakosság köré-
ben, amely számomra külö-
nösen fontos, hiszen a Prog-
ramiroda vezetőjeként nagyon 
várom már, hogy rendezvé-
nyeinkkel örömet szerezhes-
sünk a lakosságnak. A kormány 
tervei szerint nyárra visszatér-
het a maszk nélküli élet. Július 
végére már készülünk rendez-
vénnyel, az utolsó hétvégé-
re ütemezzük V4 Air Show re-
pülőtéri programot. Két napos 
rendezvénnyel nyitjuk a sze-
zont. Emellett szervezzük az öt 
éve rendszeresen megrende-
zett Mozdulj, Dunakeszi! sza-
badtéri edzéseket is, de termé-

szetesen mindent a járvány-
helyzettől teszünk függővé.

Ha a rendezvények zöld utat 
kaphatnak, a Dunakeszi Kár-
tya is használatba kerül. Amel-
lett, hogy több helyi vállalko-
zás már kedvezményes vásár-
lást biztosít a kártyatulajdo-
nosoknak, a rendezvényekre 
csak Dunakeszi Kártyával lesz 
ingyenes vagy kedvezményes 
a belépés. Ez a dunakesziek ki-
váltsága lesz. A Dunakeszi Kár-
tya elfogadóhelyeiről pedig a 
www.dunakeszi.hu honlapon, 
valamint a Dunakeszi Kártya 
– Válaszd a helyit! elnevezésű 
Facebook csoportban tájéko-
zódhatnak.

A tóvárosi csapadékcsator-

na építése továbbra is rendü-
letlenül zajlik. A szakembe-
rek két irányból dolgoztak, a 
Huszka Jenő utcai csapat már 
végzett, ők jelenleg az Esz-
terházy Pál utcában dolgoz-
nak. A Kolozsvár utcában fo-
lyó munka pedig elérte a nagy 
háztömböt, így hamarosan ki-
érnek a Kossuth Lajos utcáig. 
A Kossuth utcát fúrással ke-
resztezik majd, ennek előké-
szítése is a napokban törté-
nik. A kész szakaszokon pe-
dig megkezdődött a végleges 
helyreállítás, a Tisza utca és a 
Kismarton utca között be is fe-
jeződött már, a Kismarton és a 
Kassa utca között zajlik most a 
helyreállítás. Az egész csapa-
dékcsatorna építésből mint-
egy 200 méternyi szakasz van 
már csak hátra. A kivitelező 
tartja az ütemtervet, az épít-

kezés nyár elejére, a helyreál-
lítási munkák nyár végére fe-
jeződnek be.

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

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. válaszókerület 

képviselője
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Város- és így körzet-szerte foly-
tatódik a lakóingatlanok csapa-
dékvíz-elvezetésének ellenőr-
zése, ennek kapcsán sok meg-
keresést kapok. A polgármes-
teri hivatal városüzemeltetési 
osztálya településüzemeltetési 
csoportjának munkatársai jár-
ják a város utcáit, és írásban 
szólítják fel azon ingatlanok 
tulajdonosait, ahol az esővíz 
szemmel láthatóan kifolyik – 
vagy ahonnan azt szándéko-
san kivezetik... – a közterületre. 
Az ilyen megoldások azon túl, 
hogy szabálytalanok, megnö-
velik a közterületen összegyű-
lő csapadék mennyiségét, sok 
esetben komoly gondokat, ká-
rokat előidézve a mélyponto-
kon lévő kertekben, házakban. 
A felszólított lakók természete-
sen vitathatják az észrevételt, 
bizonyítékokkal alátámasztva 
igazukat. Indokolt esetben – a 
tulajdonos írásbeli kérésére – a 
hivatal rugalmas póthatáridőt 
biztosít a szükséges átépítések 
elvégzésére.

Lakossági igény alapján már-
cius utolsó hetében elkezdték 
és néhány napon belül be is 
fejezték az Eurowill Kft. mun-
katársai a Trianon tér délkeleti 
oldala és a Spartacus utca kö-

zötti járdaszakaszon a közvilá-
gítás-bővítést. A fejlesztésre – 
amelynek megvalósítását még 
korábban kezdeményeztem – 
azért volt szükség, hogy ezen, 
esténként igencsak sötét sza-
kaszon is megfelelő látási vi-
szonyok között közlekedhesse-
nek a gyalogosok.

A Trianon térhez kapcsoló-
dó, régóta húzódó probléma 
az ott elhelyezett szelektívhul-
ladék-gyűjtő sziget használa-
tának igencsak zavaró jelen-
sége. Rendkívül nagy mennyi-
ségű, gyakran nem is odavaló 
hulladékot helyeznek el ott a 
– mint a hatósági eljárások so-
rán kiderül: sokszor nem is du-
nakeszi illetőségű... – lakók. A 
szigetet ugyan szinte napon-
ta tartják karban a Közüzemi 
Kft. munkatársai, ennek ellené-
re a szél rendszerint széthord-
ja a környéken a szemetet, ért-
hetően bosszúságot okozva az 
ott élőknek. A probléma meg-
oldása érdekében Nyíri Márton 
környezetvédelmi ügyekért fe-
lelős társadalmi megbízatású 
alpolgármesterrel is egyeztet-
tem: vele és a hivatal illetékes 
osztályvezetőjével is feltérké-
peztük a környéket, a jelenle-
ginél alkalmasabb helyet ke-
resve a szelektív gyűjtőknek. 
Úgy fest, az állomás melletti 
P+R-parkoló – annak az épülő 
járási hivatal felőli – szélén le-
het majd az új helye a sziget-
nek: ehhez a MÁV hozzájárulá-
sát kéri a polgármesteri hivatal.

A körzet tőzegtavi (kül)te-
rületén élők közül jelezték fe-
lém, hogy a Compó utcai ingat-
lanok tulajdonosait a szomszé-
dos természetvédelmi terület 
tulajdonosa (Ceetrus Kft.) fel-
szólította, hogy az utca másik, 
már a cég területére – feltehe-
tően engedély nélkül... – létesí-
tett műtárgyakat (fatárolókat, 
tűzrakó helyeket stb.) bontsák 
el. A cég a jövőben kerítéssel 
kívánja megvédeni az „ex lege” 
védett lép minősítésű területét 
– ezzel ugyanakkor nem céljuk 
a lakók megszokott közlekedé-
si útvonalának szűkítése.

Ugyancsak a Tőzegtavakat 
érintő hír, hogy Húsvét előtt 
lakossági jelzésből értesült ar-
ról az önkormányzat, hogy a 
DMRV területéről kétes erede-
tű, erős szaghatású – feltehető-
en szennyezett... – anyagot en-
gednek ki a terület szélén futó 
Óceán-árokba. (A DMRV az elő-
írásoknak megfelelően tisz-
tított szennyvizet egyébként 
jogszerűen vezeti be oda.) Az 
önkormányzat – hatósági jog-
kör híján – haladéktalanul je-
lentette az esetet a Belügymi-
nisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság és 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztálya felé; 
előbbiek ki is mentek a hely-
színre.

Április 7-én Dunakeszi ösz-
szesen nyolc, a Budapest–Vác 
vasútvonal menti területen ka-

pott lángra a zöld növényzet, 
feltehetően egy elhaladó gőz-
mozdony után. A helyszínek-
re az újpesti és az angyalföldi 
hivatásos, illetve a Fóti Aqua 
ÖTE önkéntes tűzoltói vonul-
tak. A Dunakeszi alsótól Gyár-
telepig terjedő szakaszon a 
lángokat időben sikerült meg-
fékezni, mielőtt még komo-
lyabb károkat okoztak volna. 
A tűzoltók munkáját Alsón két, 
éppen arra sétáló fiatal is se-
gítette. Köszönet valamennyi 
közreműködőnek!

Mint ahogy az országban – 
sőt: jóformán az egész világon 
–, úgy körzetünkben is közpon-
ti beszédtémát, és szerencsé-
re tényleges, folyamatos cse-
lekvéssorozatot jelent a koro-
navírus-fertőzés elleni védő-
oltásokra való regisztráció, az 
oltakozás szervezése és a vak-
cinák beadása. Erejüket megfe-
szítve dolgoznak a háziorvosok 
és asszisztenseik, a védőnők, 
valamint az adminisztrációs 
munkában segítséget nyújtó 
önkéntesek annak érdekében, 
hogy az oltásra jelentkezők mi-
előbb megkaphassák a vakci-
nát. A védekezésben résztve-
vők által végzett megfeszített, 
szüntelen munkáért ezúton is 
szeretnék köszönetet monda-
ni valamennyi lakótársunk ne-
vében.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Védőoltás, tűzoltás: köszönet a közösségért 
végzett odaadó munkáért!

Közösségi komposztáló a lakótelepen
A HASZNÁLATRÓL: • annak érdekében, hogy minél hamarabb 
használható komposztot kapjunk csak a háztartásban keletkező köny-
nyen komposztálható anyagokat tegyük a komposztra - gondolok itt 
elsősorban a zöldséghéjra, gyümölcshéjra, teafilterre, kávézaccra.
• a kihelyezett táblán megtalálható, hogy mely anyagokat lehet, és me-
lyeket Tilos! a közösségi komposztálóba helyezni! - kéri a városi fő-
kertész.

KIHELYEZÉSRE KERÜLT A SZENT ISTVÁN PARKBA DUNAKE-
SZI ELSŐ KÖZÖSSÉGI KOMPOSZTÁLÓJA! TÓTH ESZTER VÁ-
ROSI FŐKERTÉSZ ARRA KÉRI A LAKOSSÁGOT, HOGY CSAK 
A TÁBLÁKON FELTÜNTETETT ANYAGOKAT HELYEZZÉK EL A 
KOMPOSZTÁLÓBA. 
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Az Önkormányzat a tavasz fo-
lyamán benyújtja három utca 
aszfaltozása érdekében pályá-
zatát. A körzetben lévő Klap-
ka utca, gyártelepi aluljáró és 
a Zápolya utca közötti szakasz 
felújítására is sor kerül

- A Tábor utca elején lévő 30 
férőhelyes gépjámű parkoló 
kátyúzási munkálatait a Penta 
elvégezte

- A fásítási program kereté-
ben a főkertész asszonnyal kö-
zös helyszíni szemlét tartot-
tunk a Klapka és a Zalán utca 
találkozásától kezdődően a 
gyártelepi megállóig. A terület 
a MÁV tulajdona, ezért behatá-
rolt ez a szakasz. A fák számát, 
ültetésének helyét a közművek 
befolyásolják

- Közös helyszíni szemle az 
osztály illetékesével 7 folya-
matban lévő ügyben, mely-
nek eredménye igazolta a kért 
munkálatok elvégzését  

- A Tábor utca elején lévő 
parkoló kátyúinak megszünte-
tése megtörtént   

- A Kálmán utca 91-93. szaka-
szon a DMRV-sek kamerázták 
a csatornarendszert. Megálla-
pításra került, a csatorna ép, jó 
állapotú, lejtése rendben van. 
Nincs nyoma talaj bemosódás-
nak, ami a talaj alatti üreg ki-
alakítását előidézhette volna

- A Báthory és Bulcsú, ill. a 
Rákóczi és Báthory utca sar-
kon a megsüllyedt szegélyek 
kiemelése megtörtént

- A Hunyadi utca 34/B előt-
ti aknafedélen való gépjár-
mű forgalom miatt az ott la-
kók nem tudnak pihenni. A kö-
zös helyszíni szemle igazolta a 
várandós kismama állítását. A 
DMRV illetékese tájékoztatott, 
hogy tömítést cserélnek, és ha 
továbbra is fennáll a probléma, 
akkor a fedlap cseréjét elvég-
zik. Galambosi Máté műszaki 
előadóval tartott közös szem-
le eredményeként az aknafe-
dél komplett cseréjét, közvet-

len közelében lévő terület asz-
faltozását elvégezték    

- Hasonló problémát okoz 
a Rákóczi út 40. előtt lévő 
aknafedelélen való áthaladás, 
mely probléma idő közben 
megoldódott   

- A körzet ellenőrzésének 
erednényeként 14 címen kér-
tem a kátyúk megszüntetését

- Öt címen szükséges az utca 
névtáblák pótlása, a kérelmet 
az osztály illetékeséhez címez-
tem. Értesítettek, hogy a listát 
elküldték a kivitelező cégnek, 
akik pótolják a táblákat  

- Továbbra is erőlködöm 
a Kálmán utca 42. előtti tel.
közp.i állomás földalá vitelé-
nek kérelmével. Egyelőre nincs 
apparátusa az Invitelnek, egy-
re kevesebb ember dolgozik a 
cégnél. Jelenleg 11. alkalom-
mal kértem az Invitel intézke-
dését 

- A Klapka és Kádár sarkon 
lévő utca névtábla oszlopá-
nak rögzítését, mélyebb alap-
ba való betonzását kértem. 
Az oszlopon csüngő gyerekek 
lazzították ki. Balesetveszé-
lyes, mivel a gyerek oszlopos-
tul kidőlhet a járdára vagy akár 
az ott közlekedő gyalogost ve-
szélyezteti. Pár nappal a meg-
keresést követően a helyreállí-
tás megkezdődött

- A rendőrség állásfoglalásá-
nak eredményeként a Rákóczi-
Báthory utca kereszteződésé-
be kért zebra kialakításának 
kérelme elutasításra került 

- A Hunyadi utca, és a Zápolya 
utca, Hunyadi-Mányoki  
Ádám tér közötti szakasz 
viacolorral való járdaépítés 
folytatásának időpontja felől 
érdeklődtem írásban az osz-
tályvezető úrtól 

- A Báthory utca 11. előtti cső-
törés végleges helytreállítása 
megtörtént

- Előzőleg jeleztem, hogy 
a Báthory utca 1. előtt meg-
süllyedt aszfalt helyreállítá-

sa másodszorra eredménye-
sebb lett. Sajnos pár napon 
belül beigazolódott, hogy 
most sem az igazi. Ismét a 
DMRV műszaki előadójához 
fordultam.

- Az Óvoda köz közlekedé-
si anomália megszüntetése ér-
dekében kértem, írásban szó-
lítsák fel a Magyar Közút illeté-
kesét, tegyen eleget az Útügyi 
Osztály kérésének annak érde-
kében, hogy még az idén ren-
deződjön az Óvoda köz közle-
kedése

- A Krúdy és a Klapka utca 
találkozása előtt megsüllyedt 
aszfalt hibáját jeleztem az osz-
tály felé

- Ismét közös szemle a kör-

zetben 14 címen keletkezett 
kátyúk bejelölése végett. 

 Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

Megújulhat a Klapka utca egy rövid szakasza 
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Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről. 

Még február hónapban felmér-
tem és összeírtam a lekopott út-
burkolati jeleket a körzetben és 
kértem az új festést a Városüze-
meltetési Osztálynál. Az útburko-
lati jelek megújítása márciusban 
elkezdődött, a munkák az Ifjúság, 
Liget, Hársfa, Kisfaludy, Stromfeld, 
Tavasz, Katona József, Munkás, 
Kagyló, Eper, Kisdobos, Pozsonyi 
és Kiscsurgó utcákat érintik.

Az elmúlt hónapban a Strom-
feld utca és a Rév út sarkán ki-
cserélésre került a vízgyűjtő rács. 
Az eszközre sok panasz érkezett, 

mert minden ráhajtásnál nagyot 
csattant. Az eszköz annyira elhaj-
lott már, hogy javítani, hegeszteni 
nem lehetett, az egész víznyelő rá-
csot újra kellett telepíteni.

Március elején eltávolították a 
tavalyi vihar által kicsavart fák gyö-
kereit a Katonadomb parkjából. 
Minden évben igyekszünk javítani 
a városi strand színvonalán, márci-
us közepén megkezdődött a Kato-
nadombot és a strandot egyaránt 
kiszolgáló családbarát mosdóépü-
let építése, amely az eddigi mobil 
wc-ket fogja felváltani. A kulturált 
mosdóépületben két baba-mama 
szoba, gyerekmosdó és akadály-
mentes mosdó is kialakításra kerül 
majd. A beruházással nagyot fo-
gunk előrelépni a látogatók kiszol-
gálásában, az átadást júliusra vár-
juk. Az Eurovelo 6 kerékpárút kato-
nadombi gyalogos átvezetéseihez 
terelőkorlátok kerültek kihelyezés-
re, amely a gyalogosok figyelmét 
hívja fel a körültekintő átkelésre, 
mivel az átkelésnél a kerékpárút-
nak van elsőbbsége.

A hónap folyamán még szintén 
a tavalyi nagy vihar okozta káro-
kat számoltuk fel a Kiscsurgó Üdü-
lő utcai végén a terület rendezésé-
vel. A kidőlt fák és lombok eltávolí-
tása mellett ugyanitt felújításra ke-
rült a Kiscsurgó áteresze is. Cserére 
került az áteresz beton fejrésze, és 
két surrantót is kialakítottak, amely 
az úton keletkezett vizet vezeti a 
mederbe, hogy a víz ne erodálja a 
meder partját.

Márciusban elkészültek a bel-
ső térkőutak a Malomárok játszó-
téren és a hónap utolsó napjaiban 
a kétszáz tő cserje is telepítésre ke-
rült a területen, amelyeket locsoló-
rendszer segítségével fogunk ön-
tözni. Áprilisban még füvesíteni fo-
gunk, hogy a játszótér elnyerje a 
kívánt arculatát.

Márciusban lakossági kérésre 
padot helyeztünk ki a Kiserdő utca 
végén lévő kis dombhoz.

A hónap folyamán a Duna-par-
ti fák újra-telepítése kapcsán egy 
húsz égerfából álló fasor került te-
lepítésre a strandon, negyven fűz-

fából és nyárból álló populációt te-
lepítettek a Duna sorra, valamint 
tizenöt fűz- és nyárfát a Kiscsurgó 
völgyébe.

Már most szeretném felhívni 
a figyelmet két közösségi akció-
ra. Április 24-én szombaton a Föld 
napja alkalmából szemétgyűjtést 
szerveznek a Duna-parton mű-
ködő éttermek. Találkozó 10 óra-
kor a révnél. Május 10-én szom-
baton pedig a Dunakeszi Köztisz-
tasági Napot tartjuk meg, amely-
re a rendezettvarosert@freemail.
hu email címen lehet jelentkezni. 
Legyünk minél többen mindkét al-
kalommal!

Márciusban egy babacsomagot 
kézbesítettem. Isten hozta Zorkát 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 Lakótelep Szívében 
élő polgárok!

Megérkezett a tavasz, de saj-
nos még nem a megszokott mó-
don örülhetünk neki, remélem 
hamarosan már teljesen vissza-
térhetünk a normál, hétköznapi 
életmódhoz, programokhoz.

Fontos azonban, hogy sok 
munka ebben az időszakban is 
folytatódik! Ilyen a fák kezelése, 
gondozása, ültetése, ami meg-
szépíti, élhetőbbé teszi környe-
zetünket. főkertész asszonnyal 
és Nyíri Márton alpolgármester 
úrral, napi szinten kapcsolatban 
vagyok, s látom azt a szaksze-
rű és lelkiismeretes munkát, ami 
mindnyájunk örömére, zöldíti, 
üdévé varázsolja lakótelepünket 
és környékét is.

Nagy örömömre folyamatos a 
fák kiültetése, főkertész asszony 
felügyeli, így sikerül biztosítani, 

hogy olyan fák, bokrok kerülje-
nek kiültetésre, amelyek bírják a 
helyi adottságokat is. A facebook 
oldalamon mindig jelzem, ha eb-
ben valami aktuális történik.

Az idénre tervezett felújítások 
ügyében azt tudom mondani, 
hogy néhány területen csúszást 
okozott a járvány, de sok fejlesz-
tés marad és indul be így is kör-
zetünkben. Zajlik az egyeztetés a 
társasházakkal a Panel Park Prog-
ram ügyében, vannak, ahol már 
meg is indult, vagy nagyon kö-
zel vagyunk hozzá. S természe-
tesen a kulturált szemétgyűjtő 
helyek kialakításában is egyez-
tetések zajlanak. Ezzel is össze-
függésben, nagy örömömre si-
keres pályázatunk eredménye-
ként, a térfigyelő kamerák száma 
is növekedni fog hamarosan itt 
a Lakótelep Szívében. Remélem 
gyorsan kiépítésre kerül, s a még 

szükséges helyeken is folytatód-
hat majd! Ezek az érintett helyek:

Barátság útja 1-3. - lakossági 
kukatároló mellé.

Barátság útja 14-16. közötti te-
rületen: a szelektív sziget és a 
zárt lakossági kukatároló mellé.

Barátság útja 5-7. - lakossági 
kukatároló mellé.

Barátság útja 9-11. - lakossági 
kukatároló mellé.

Barátság útja, a temető mel-
lett– szelektív szigethez.

Garas utca 18. szám elé - lakos-
sági kukatároló mellé.

Iskola utca 11-13. – lakossági 
kukatároló mellé

Iskola utca 3-5. – lakossági ku-
katároló mellé.

Iskola utca 7-9. – lakossági ku-
katároló mellé.

Barátság útja - Kiserdő utcai 
nagy parkolóhoz.

Idén is lesz Köztisztasági nap, 
remélem még aktívabb lesz a 
mi közösségünk is, s folytatódik 
a Tiszta Udvar, Rendes Ház, Zöld 

Balkon programja is, s egy új kez-
deményezés a közösségi kom-
posztáló kihelyezése a Szent Ist-
ván parkban, a megszépülést, 
környezetünk védelmét segíthe-
ti a jövőben.

Mindig akad probléma a köz-
világítással, de szerencsére jó az 
együttműködés a javításban köz-
reműködők közt, így hatékonyan 
tudunk segíteni a megoldásban 
is. Az Iskola utcánál és Nap utca 
környékén is sikerült elérni az 
eredményes javítást az illetékes 
cégtől. Köszönet azoknak, akik 

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Legutóbbi beszámolómban ej-
tettem szót a Szent István parki 
kutyafuttató jelzett igények sze-
rinti felújításáról. Azóta a terület-
tel kapcsolatban több megkere-
sést is kaptam, melyek szerint - 
mondhatni időről-időre visszaté-
rő problémaként - a közterületi 
alkoholfogyasztás tilalmára vo-
natkozó szabályokat megsértő 
csoportok e tevékenységük cél-
jából használják naponta hosszú 
órákon keresztül a kutyafuttatót 
- kétségtelenül kutyákkal együtt 
egyébként. Egyes bejelentések 
szerint szóváltásra is sor került a 
területen.

Ezzel kapcsolatban a Húsvét 
utáni első munkanapon, ked-
den reggel rögtön a városházán 
kezdtem a napot, hogy elkezd-
jünk megoldást keresni a kérdés-
re. Ez egy hosszabb folyamat lesz, 
melybe a kutyatulajdonosok és 
képviselőik bevonását is terve-
zem természetesen.

Ezen kívül általában a közterü-
leti, másokat zavaró “összejövete-
lek” a jó idő beköszöntével várha-
tóan újra egyre több problémát 
fognak okozni és nem csupán a 
járványügyi szabályok megsérté-
se, hanem ennél közvetlenebb, a 
lakosok nyugalmát, pihenését sú-
lyosan zavaró hatásuk okán, mely 
miatt újra egyre szorosabban fo-
gom figyelemmel kísérni a “góc-
pontokat” és a hatóságokat is új-
fent kérni fogom erre.

A márciusi ülésen Dióssi Csa-
ba polgármester megbízásából 
végzett egyeztetésem eredmé-
nyeként az önkormányzat sike-
resen, per és jogi eljárás nélkül 
megegyezett egy olyan bérlő-
vel, aki szerződés nélkül használt 
egy önkormányzati tulajdonú te-
rületet és nem fizetett bérleti dí-
jat érte. A megállapodás ered-
ményeként az önkormányzat 
per nélkül hozzájut a megille-
tő bérletidíj-hátralék őt megille-

tő részéhez, beszámítva azon, a 
használó által elvégzett munká-
latok árát, melyet egy szokásos 
bérleti jogviszony keretein belül 
is a tulajdonosnak és nem a bér-
lőnek kell elvégeznie. Az önkor-
mányzat ezen kívül egy nagyobb 
kezdőrészlet megfizetése esetén 
a további összegre részletfizetést 
is engedélyezett, melyért cse-
rébe a használó vállalta, hogy a 
megállapodást per és jogi eljárás 
nélkül végrehajtható közjegyzői 
okiratba foglalja az önkormány-
zattal. Bár ez az ügy kevesebb 
embert érint, azokat is inkább a 
Tabán területén, e feladatomról, 
illetve elvégzéséről annak súlyá-
ra tekintettel, e hasábokon is be 
szerettem volna számolni.

A jobb idő közeledtével elkez-
dem emlékeztetni az önkormány-
zatot azon, korábban jelzett prob-
lémák megoldására tett ígérete-
ire, melyeket jellegükből adódó-
an csak a tavasz beköszönte után 

lehet elvégezni, ezekről tényleges 
elvégzésük után adok tájékozta-
tást.

Elérhetőségeimen továbbra  
is várom megkereséseiket. Köz-
vetlen telefonszámom: 06-70-
379-92-11, elektronikus levél-
címem: zpvarga.dunakeszi@
gmail.com vagy varga.zoltan@
jobbik.hu. Elérhető vagyok a 
közösségi médiában, alábbi hi-
vatalos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, illetve 
www.twitter.com/zpvarga. Pos-
tai levelet a 2120, Dunakeszi, Ko-
lozsvár utca 33/B. alatti irodánk-
ba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Ha ilyen tempóban halad a la-
kosság koronavírus elleni 
oltakozása, bízom benne, hogy 
nyárra visszakaphatjuk korábbi 
életünket. A részleges nyitással 
a városban működő boltok és 
szolgáltatók is fogadhatnak újra 
vásárlókat, így végre használ-
ni lehet a Dunakeszi Kártyát az 
elfogadóhelyeken. Arról, hogy 
hol lehet érvényesíteni a ked-
vezményt, a www.dunakeszi.hu 
honlapon vagy a Dunakeszi Kár-
tya – Válaszd a helyit! Facebook 
csoportban tudnak tájékozódni.

Többen tapasztalhatják 
Alagon, hogy személyes kap-
csolatot tartunk Juhász Ádám al-
polgármesteri megbízott kollé-
gámmal a lakossággal. A 3. hul-
lám kitörésekor is több száz te-
lefonhívást bonyolítottunk le, 
hogy megtudjuk, szüksége 
van-e a körzetben bárkinek is 

segítségre. De ugyanígy Önök is 
keressenek bennünket nyugod-
tan a lenti elérhetőségek vala-
melyikén.

A Rákóczi közben egy ide-
je húzódó közvilágítási problé-
mát a DMRV segítségével vég-
re véglegesen elhárítottuk, az 
utcát bevilágító mindkét lám-
pa működik. Így ezúton bíz-
tatok mindenkit, aki használ-
ja a DunakeszApp alkalmazást, 
a gyorsabb ügyintézés érdeké-
ben ott jelentsen be ilyen jel-
legű fennakadást, esetleg ká-
tyú javítási kérelmet, vagy akár 
úton lévő felfestések hiányát. Az 
ott történt bejelentésekről az il-
letékes kollégák azonnal jelzést 
kapnak.

Városi fórumainkon láthatták, 
hogy Köztisztasági Napra készü-
lünk. Május 15-én 10 órától tart-
juk Nyíri Márton környezetvéde-

lemért felelő társadalmi megbí-
zatású alpolgármester szerve-
zésében. Természetesen bárki 
jöhet, de érdemes előre jelent-
kezni, hogy szerszámot, eszkö-
zöket tudjunk biztosítani min-
denki számára. Kérem, figyel-
jék majd a kiírásokat, mert a jár-
ványhelyzet teszi ezt is függővé.

Kérdéseikkel és észrevételeik-
kel továbbra is keressenek biza-
lommal! Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu 
+36 20 970 8469
Üdvözlettel: Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!időben jelezték felém a problémát, s 
természetesen minden szakember-
nek, aki a megoldásban segített. A kö-
zös képviselőkkel jó munkakapcsolat-
ra törekszem, ők nagyban tudják segí-
teni a munkám eredményességét. Kö-
szönet érte!

Vigyázzanak magukra, és egymásra, 
talán már hamarosan megszabadulunk 
a nehezen viselhető járványtól, de ad-
dig tartsuk be a szabályokat! Jó egész-
séget mindenkinek!

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 oldalamon és csoport-
jaimban, s természetesen személye-
sen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője
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ELÉRKEZETT A TAVASZ, TÉLI ÁLMÁBÓL LASSAN ÉBREDEZIK A TERMÉSZET. 
MÁR NYÍLNAK A KERTI VIRÁGOK, EGYES FÁK LÁTVÁNYOS VIRÁGDÍSZBE 
ÖLTÖZTEK. A KISKERT TULAJDONOSOKRA IS A FELADATOK VÁRNAK, HOGY 
KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜK MINÉL SZEBB LEGYEN. DE MIK IS A TENNIVA-
LÓK, ERRŐL KÉRDEZTÜK TÓTH ESZTERT, DUNAKESZI FŐKERTÉSZÉT.   

Tóth Eszter városi 
főkertész szakmai 

tevékenységével 
jelentősen 
hozzájárul, 

hogy Dunakeszi 
folyamatosan  

szépül

– Ahogy a városban, úgy a kis-
kertekben is el lehet kezdeni a ta-
vaszi munkálatokat. Az első fűnyí-
rás után a gyepet szellőztetni, illet-
ve indító műtrágyázni lehet. Eze-
ket meg lehet vásárolni bármelyik 

kertészetben. A cserje felületeket – 
amelyek a nyár folyamán vagy ősz-
szel virágoznak – most kell visz-
szametszeni. A tavasszal virágzó-
kat viszont csak az elvirágzás után 
metsszük vissza. 

– A rózsákat a fagyok elmúltá-
val visszavághatjuk a végleges mé-
retükre. A termő gyümölcsfák kö-
zül most, virágzás előtt kell vissza-
metszeni a csonthéjasokat, a szil-
vát, a barackot, a meggyfát. Fontos 
a permetezés monília és a tafrina 
ellen, és a lemosó permetezést is el 
lehet végezni gombaölő szerrel, en-
nek most van az utolsó időpont-
ja. A monília ellen az első perme-
tezést virágzásnál kell megtenni a 
sárgabarackoknál, erre később még 
többször vissza kell térni. Az örök-
zöldeknél a kiegészítő tápozást el 
lehet végezni, a cserjefelületeket is 
műtrágyázzuk azért, hogy később 
minél jobban növekedjenek.  

– A virágfelületeknél a gyomlá-
lást is el kell kezdeni. Az ősszel vi-
rágzó hagymás növényeket, példá-

TAVASZI MUNKÁK 
a kiskertekben és a városban

ul a kardvirágot és a dáliát ilyen-
kor lehet elültetni. Most már, 
amint az látható a Fő téren is, bú-
jik a nárcisz, és a tulipán. Ezeket 
majd a virágzás után vissza lehet 
vágni, és ha megtrágyázzuk, több 
tápanyag jut vissza a hagymákhoz 
és jövőre sokkal dúsabban fognak 
virágozni. A közterületi növények-
nél a napokban elvégezzük a for-
mára metszést.

– A városban már elindult a ház-
hoz menő zöldhulladék elszállítá-
sa. Kérjük, hogy az ágakat összekö-
tözve rakják ki, az apró zöldhulla-
dékokat pedig a Közüzemi Kft.-nél 
és egyes üzletekben megvásárol-
ható zöld zsákokban helyezzék ki. 
Így áll módunkban elszállítani. 
Egyszerre maximum egy köbméter 
zöldhulladékot visznek el a mun-
katársaink, ha ennél több keletke-
zik, – sövényt metszenek, vagy fát 
vágnak ki – és nagyobb mennyisé-
gű zöldhulladék keletkezik, akkor 
díjazás ellenében többféle méretű 
konténert lehet rendelni.

– Mivel elhúzódott a tavasz – a 
tavalyi évhez képest két hét elma-
radásban vagyunk – a köztéri fa-
ültetések még zajlanak, konténe-
res földlabdás fákat helyezünk ki. 

A Duna-part rehabilitálása is fo-
lyamatos, a napokban ültettünk el 
nyolcvan darab, a vízparti társu-
lás részét képező fűzfákat, nyárfá-
kat, égereket. Emellett a város több 
pontján, így a Katonadombon, a 
Rákóczi úton és a Mátyás király 
úton az elkövetkezőkben új faso-
rokat fogunk kialakítani – mond-
ta végezetül a főkertészünk.

Katona M. István
A szerző felvétele
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10 éves a Dunakeszi 
Önkéntes Köztisztasági Nap

TISZTELT DUNAKESZIEK! MIVEL TÖBB FELHÍVÁSUNK IS VAN A HÓNAPBAN, 
IGYEKSZEM RÖVIDRE FOGNI ÉS A LÉNYEGRE TÉRNI:

1. Május 15-én (amennyiben 
a korlátozások nem szigo-
rodnak) ismét megtart-
juk a Dunakeszi Önkén-
tes Köztisztasági Napot 
(részletek a felhívásban), 
amelyet éppen 10 évvel ez-
előtt szerveztünk meg elő-
ször. Az eddigi mérleg: közel 
90 helyen számoltunk már fel il-
legális hulladéklerakást Dunakeszin, a 
tíz év alatt összesen több száz önkéntes 
lakótársunk segítségével, valamint he-
lyi egyesületek, lakóközösségek, cégek 
támogatásával. Bízom benne, hogy idén 
is eredményes munkát fogunk végezni!

2. Közkívánatra április 16-ig hosz-
szabbítottuk meg a „Víz világnapja” al-

kalmából kiírt önkormányza-
ti rajzversenyt, amelyet ki-

fejezetten óvodásoknak 
és általános iskolásoknak 
hirdettünk meg. (Rész-
letek a dunakeszi.hu-n, a 
keresőbe írják be: „rajzpá-

lyázat”)

3. Idén másodszor indítottuk 
útjára a városi fecskevédelmi progra-
mot, amelynek keretében a város több 
pontján táblával megjelölt sárgyűjtő 
platformokat helyeztünk ki, hogy a fecs-
kék fészkelését elősegítsük. Kérjük, eze-
ket ne mozdítsák el, és a készülő fész-
keket se verjék le. A fecske védett állat, 
emellett nagyon hasznos is: példányon-
ként 1-1,5 kg kártékony rovart pusztít el 

egy-egy idény alatt. Emellett mesterséges fecskefészkeket is 
kihelyezünk. Ebbe azonban szeretnénk bevonni a lakossá-
got is: ha olyan helyen él, ahol előfordulnak fecskék, és sze-
retne a programban részt venni, korlátozott darabszámban 
igényelhet mesterséges fészket a rendezettvarosert@duna-
keszi.hu e-mail címen, vagy a 70-385-4404-es telefonszá-
mon.

4. A „Föld napja” alkalmából idén is meghirdettük a vá-
rosi természetfotó pályázatot. Ezúton biztatok minden 
profi- és amatőr fotóst, hogy a tavasz legszebb pillanatai-
ban ne hagyják otthon kamerájukat, hanem örökítsék meg 
valamennyiünk számára a „zöldülő Dunakeszit”. (Részle-
tek: dunakeszi.hu, a keresőbe írják be: „Föld napja fotópá-
lyázat”).

5. Az előző, 28 millió Ft-os keretösszegű, illegális hulla-
déklerakó felszámolását célzó sikeres pályázat után a Tech-
nológiai Minisztérium pályázatán nyert a város több mint 
60 millió Ft-ot a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. (Ez-
úton köszönjük mindazon kollégáknak, akik folyamatos, 
magas színvonalú munkával járulnak hozzá Dunakeszi so-
rozatos, sikeres pályázati szerepléseihez!) Így lehetővé vá-
lik, hogy az illegális lerakásokkal veszélyeztetett területeket 
(kül- és belterületek egyaránt) még hatékonyabban lehessen 
figyelni. Ezúton hívom fel a figyelmet arra is, hogy január 
1-től az ide vonatkozó szabályok szigorodtak, így aki illegá-
lisan rak le hulladékot már több százezer forintos büntetés-
re számíthat, a veszélyeshulladék-lerakást pedig akár sza-
badságvesztéssel fenyegeti a törvény.

6. Márciustól újraindult a „Tiszta udvar, rendes ház” 
program is, a részleteket keressék a városi honlapon. (A ke-
resőbe írják be: „tiszta udvar”)

Végül köszönöm az eddigi lakossági észrevételeket, ké-
rem továbbra is keressenek a rendezettvarosert@freemail.
hu e-mail címen, vagy a 70-385-4404-es telefonszámon!

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, alpolgármester
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MAGASÁGYÁS KÉSZÍTÉSI 
ÚTMUTATÓ
A magaságyás nemcsak kényelmes és praktikus megoldása 
a haszonnövények ültető helyének, de ékesíti is a kertünket.

i    Amire érdemes odafigyelni:
 1. Tervrajz készítése az anyagbeszerzés céljából.
2. Leggyakrabban fából épül, de használhatunk hozzá követ, 
    téglát, gumiabroncsot, hullámlemezt.
3. Ha fából készítjük, legalább 50 mm vastag pallóra lesz 
    szükségünk. Vegyszerrel nem szabad kezelni a fát, hiszen 
    élelmezésre szánt növényeket nevelünk majd benne. Elég lenolaj 
    kencével átkenni egy nappal azelőtt, hogy feltöltenénk földdel. 
4. A hely kijelölésénél vegyük figyelembe, hogy néhány óra 
    közvetlen napfényre szüksége lesz az ágyásunknak, valamint 
    azt, hogy minden oldalról körbejárható legyen.

Elkészítése házilag:
• Ássuk fel a területet, ahova telepítjük, hogy jobb legyen a vízelvezetés és 
  kialakíthassuk a vízszintet.
• Vaskosabb gerendákkal (50x50 cm) merevítsük. Ezeket egyharmadig ássuk 
  a talajba a sarokpontokon. Ha 2 méternél hosszabb lesz az ágyás, érdemes 
  közbülsőket is beásni, hogy ne nyomja ki a föld súlya az oldalát.
• Alulról felfelé szintenként összeszereljük a merevítőkhöz csavarozva.
• Ha kész, ötödéig komposzttal töltsük fel, hogy a későbbiekben tápanyagot 
  biztosítson a növényeinknek.
• Majd jöhet a jó minőségű, jó vízáteresztő képességgel rendelkező virágföld.

A tavasz a természet kibomlásának, a vi-
lág színekbe borulásának időszaka. Amint 
a fagyok elmúlnak, új erőre kap  az élet, 
kinyújtóznak a télre rügyekbe gondosan 
becsomagolt levelek, virágszirmok. Feléb-
rednek kertünk lakói is, egyre több rovarral, 
bogárral, pillangóval találkozhatunk, több 
feladat vár ránk is! Kertészkedjünk sokat, 
töltsünk minél több időt a szabadban: 
a vízparton, a parkokban. A szabadban töl-
tött idő feltölti a testet és a lelket egyaránt! 

Nyíri Márton
környezetvédelemért felelős társadalmi

megbízatású alpolgármester

Az új tavasz mindig új reményt hoz: 
a párás, borús, sáros téli hónapok után 
megújul a természet, ismét kizöldül, ki-
virágzik a kert és a város. Megkezdődnek 
a kerti és zöldterületi munkák Dunake-
szi-szerte. Érkeznek a költöző madarak, 
hamarosan itt vannak a fecskék. Zöld 
Dunakeszi kiadványunkban összeszedtük 
azokat a tanácsokat, ötleteket, informáci-
ókat, amelyek segítségünkre lehetnek a 
megújulás hónapjaiban.

Tóth Eszter
Dunakeszi Város 

Főkertésze

MÁRCIUSTÓL ÚJRA „TISZTA UDVAR, 
RENDES HÁZ” ÉS „ZÖLD BALKON” AKCIÓ

Dunakeszi Város Önkormányzata idén újra pályázatot hirdet
„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” címmel

Fontosnak tartjuk, hogy a rendezett város-
kép érdekében ismerjünk el és követendő 
példaként hivatkozzunk olyan ingatlanok-
ra, amelyek tulajdonosai gondot fordítanak 
arra, hogy Dunakeszi szép, rendezett város 
legyen a magántulajdonú ingatlanok te-
kintetében is.

Pályázható kategóriák:
· „Tiszta udvar, rendes ház”
· „Tiszta, rendes társasház/lépcsőház”
. „Zöld balkon”

Az elismerésben mindenki részesül, aki meg-
felel a pályázati kiírásnak (bővebben: www.
dunakeszi.hu, a keresőbe írja be: tiszta udvar). 
A sikeres pályázók 15 x 20cm-es, Dunakeszi cí-
merrel és a kategóriának megfelelő felirattal 
ellátott táblát kapnak, amelyet kihelyezhet-
nek ingatlanjuk utcafront felőli felületére. 

Pályázat ideje: 
2020. március 1-jétől 

folyamatosan beadható
Pályázni, a letölthető pályázati 

adatlap beadásával lehet. 
Kitöltve és aláírva, a fotókkal 

együtt elküldhetik az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 

címre vagy személyesen is 
leadhatják a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

KOMPOSZTÁLÁS
Nem csak a szelektív hulladékgyűjtéssel tehetünk a Föld megóvásáért, háztartásunk hulla-
déktermelését komposztálással is csökkenthetjük. Ez családonként 300 kilogramm is lehet 
évente. Komposztáló telepítését a kertes házban élők könnyebben megtehetik, de a társashá-
zak lakói is összefoghatnak a közös, jó ügy érdekében.

A komposztból három-tizenkét hónap alatt lesz jó minőségű humusz, amelyet aztán ker-
tünk, cserepes növényeink földjének javítására, tápanyag dúsítására használhatunk.

Dunakeszi Város Önkormányzata egy-egy közösségi komposztálót helyez el a Szent 
István parkban és az alagligeti Napsugár Bölcsődével szemben. Az egyenként 
7 m3 zöldhulladék tárolására alkalmas, hálóval bélelt faszerkezetű edényeket Dunakeszi 
főkertészének szakmai irányítása mellett építik meg. Míg a zöldhulladék-gyűjtő zsákba a 
konyhai növényi hulladék nem tehető be, a komposztálóba bárki elhozhatja.

Mi kerülhet a komposztra?

• zöldség- és gyümölcsmaradék
• kávézacc, teafű
• virág
• tojáshéj apróra törve
• frissen vágott fű (kis mennyiségben  
  gyomok is, de csak kiszárítás után)
• apróra vágott ágak, gallyak, fűrészpor
• kevés fahamu a kályhából, 
      kandallóból

!

TAVASZI MUNKÁK A KERTBEN

1. Metszés

Az idős gyümölcsfák ritkító metszése, a fiatal fák alakítása és a szőlőtőkék termőre metszése is 
elengedhetetlen. Ezek azért fontosak, mert a napsütötte, átlátható, szellős koronában a gom-
babetegségek kevésbé képesek elszaporodni, a permetezés pedig 
eredményesebb, hatékonyabb lesz.

2. Télvégi lemosó permetezés

Érdemes elvégezni a fák tavaszi lemosó permetezését. 
Ezzel megakadályozzuk azoknak a kifakadó, kis leve-
leknek a károsodását, amelyeknek kulcsfontosságú 
szerepük van a fák életének a beindításában. A ta-
vaszi lemosás nem váltja ki a nyári kezeléseket, de 
megalapozza a fák egészségét. A növények fejlődést 
lassító éjszakai fagyok, nappali lehűlések hatására 
elhúzódóan fakadnak a fák, még nem késtünk el a 
munkákkal.
Forrás: Zsigó György, NMNK

3. Csíkcsapdák

Övszerűen ragasszunk a fa törzsére készen kapható úgyne-
vezett csíkcsapdát, ebbe beleragadnak a törzsön le-fel mászkáló 
kártevő rovarok, tetvek, atkák, hangyák. Gazdaboltokban beszerezhető, ragacsos hernyófo-
gó övnek, vagy hernyó elleni enyves övnek ismeri.

  4. Talajfertőtlenítés

Fontos, tavaszi feladat a talajfertőtlenítés, mert a ta-
lajban többféle kártevő (drótféreg, cserebogár pajor, 
lótücsök, stb.) él és szaporodik. Ezek roppant falán-
kak és különösen tavasszal minden, zsenge növényi 
részt megrágnak, tönkretesznek. A kiszórt szereket 
sekélyen be kell művelni a talajba és – ha az száraz, 
akkor – meg kell öntözni, mert száraz talajban a 
vegyszerek nem oldódnak fel.
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Juhász Ádám - Dunakeszi 
Alag városrész alpolgármesteri megbízottja

Munkában az alpolgármesteri megbízott

A nyáron már közel 
200 térfigyelő kamera 
vigyázza a várost

Modern, többfunkciós 
mosdó épül a strandon

JUHÁSZ ÁDÁM 15 ÉVE DOLGOZIK 
A VÁROSHÁZÁN, A SZERVEZÉS ÉS 
KULTÚRA TERÜLETÉN. A SIKERES 
PROGRAMIRODA ALAPÍTÓ TAG-
JA. FEBRUÁR ELEJE ÓTA KORÁBBI 
FELADATAI MELLÉ ALAG VÁROS-
RÉSZ ALPOLGÁRMESTERI MEGBÍ-
ZOTTJAKÉNT ÚJ FELADATOT KA-
POTT. ELMÚLT KÉT HÓNAPJÁRÓL 
KÉRDEZTÜK.

DUNAKESZIN ÚJABB 29 HELYSZÍ-
NEN LÉTESÜL A KÖVETKEZŐ HE-
TEKBEN TÉRFIGYELŐ KAMERA, 
AMELYEK ELSŐDLEGES CÉLJA A 
KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 
ÉS A KÖZBIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE.

MÁRCIUS VÉGÉN ELKEZDŐDÖTT A RÉSZBEN PÁLYÁZATI PÉNZBŐL FINAN-
SZÍROZOTT MOSDÓ ÉPÍTÉSE A VÁROSI SZABAD STRAND TERÜLETÉN. A 
NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVENDŐ STRAND KIALAKÍTÁSA PÁR ÉVE KEZ-
DŐDÖTT EL, AMELY FOLYAMATOSAN  SZÉPÜL, ÚJABB ÉS ÚJABB FEJLESZ-
TÉSEKKEL SZOLGÁLJA KI A VÁROS POLGÁRAIT.

- Hogy telt az elmúlt két hónap? 
Mennyi és milyen ügyekkel keres-
te meg Önt a lakosság?

- Megbízásom szerint Erdész 
Zoltán alpolgármester úr munká-
ját segítem, az Alagi városrész la-
kóinak ügyeiben, problémáinak 
megoldásaiban, a helyi fejlesz-
tések előre haladásában. Mint-
egy 30 megkeresést kaptam tele-
fonon, emailen és Facebookon. 
Volt köztük csapadékvíz-elveze-
tési- és közvilágítási probléma, 
fásítási program, tűzifa kérelem. 
De nagy érdeklődést eredménye-
zett az újság korábbi hasábjain 
megjelent rendszeres Rákóczi úti 
gyorshajtásokkall kapcsolatos hír 

is, mert az ott élők féltik gyerme-
keiket, idős szüleiket és magukat 
is. Örültek, hogy a elkezdtünk fog-
lalkozni a számukra mindennapos 
és veszélyes problémával. 

- Ön vette kézbe a Széchenyi 
István Általános Iskola parkoló-
jában történt gépkocsi rongálá-
sok, és a szomszédos Szent Imre 
templom kertjében történt zajos, 
drogos, italos randalírozások ese-
teinek „kinyomozását” is. Van 
előrelépés az ügyben?

- Az iskola igazgatónőjével és 
helyettesével, az atyával és a pol-
gárőrség vezetőjével történt egyez-
tetés után a rendőrkapitányt is tá-

jékoztattuk a történtekről. A pol-
gárőrség és a rendőrség szúró-
próbaszerű ellenőrzéseket tartott. 
Ezúton köszönöm a munkájukat. 
Egyebek mellettilátásba helyez-
tük, hogy térfigyelő kamera tele-
pítése a helyszínen megoldás lehet 
a helyzetre. A rendőrség is támo-
gatja a felvetést, így bízom benne, 
hogy mihamarabb kihelyezhet-
jük a készüléket. Dolgozom azon, 
hogy az idei kameratelepítések 
egyik helyszíne ez a pont legyen.

- A járvány kapcsán is lehet 
Önre számítani…

- Több száz telefonhívást bo-
nyolítottam le a járvány 3. hul-

lámának kitörésekor. Az összes 
olyan alagi lakost felhívtam, aki-
nek megvan az elérhetősége, hogy 
tudok-e bármiben segíteni. Hálá-
san fogadták a megkeresést. En-
gem pedig megtisztel a bizalmuk.

- Mikor és milyen fórumokon, 
elérhetőségen kereshetik Önt az 
alagi lakosok?

- Facebook: Juhász Ádám - Du-
nakeszi Alag városrész alpolgár-
mesteri megbízottja, 06 70 797 
9054 , juhasza@dunakeszi.hu

- Keressenek bármikor, örülök, 
ha tudok segíteni. Szívesen dolgo-
zom a közösségért!

Szeredi Helga

A „Tisztítsuk meg az 
Országot!”- projekt 
2020-ban megva-
lósítandó I. ütemé-

hez kapcsolódóan az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium által meghirdetett pályá-
zati kiíráson városunk sikerrel 
indult. A felhívás célja, hogy 
a Kormány Klíma- és Termé-
szetvédelmi Akciótervében 
foglaltak alapján sor kerüljön 
az ország területén elhagyott, 
vagy jogellenesen elhelyezett 
hulladékok és hulladéklerakók 

felszámolására, hulladékok le-
rakásának megelőzésére.

Dunakeszin már összesen 
157 kamera van telepítve vá-
rosszerte, a mostani lehetőség-
gel nyárra közel 200 készülék 
szolgálja majd a rendet és a biz-
tonságot az utcákon. Az új ka-
merákkal a belterületi helyszí-
nek mellett külterületi helyszí-
neket is bekamerázunk.

Óvjuk együtt városunkat, 
környezetünket! – írja közös-
ségi oldalán Dióssi Csaba, Du-
nakeszi polgármestere.

- A strand és környezete na-
gyon népszerű, melyet egy 
nyári napon akár ezren is láto-
gatják, ezért jelentős igény volt 
egy kulturált mosdó építésére 
– tájékoztatott Somodi István.

- A polgármesteri hivatal vá-
rosüzemeltetési osztályvezető-
je elmondta, hogy a tervezésnél 
fontos szempont volt az eszté-
tika.

– Olyan épületet szerettünk 
volna, ami a környezetbe is il-
lik, illetve az elhelyezésnél fon-
tos szempont volt, hogy a Duna 
ne öntse el áradáskor. Így esett 
a választás a Katonadombhoz 
közeli részre, ami így a kato-
nadombi játszóteret is ki fog-

ja tudni szolgálni. De itt épült 
ki a mosdóhelyiség mellett el-
haladó EuroVelo6 kerékpárút 
pihenőállomása is. Az épület 
két nagyobb részből áll majd. 
Az egyik részben alakítják ki a 
női mosdót, külön bejárata lesz 
a baba-mama szobának, de kü-
lön bejáraton lehet majd meg-
közelíteni gyermek WC-t is. A 
másik épületrészben lesz a fér-
fi mosdóhelyiség, valamint a 
mozgássérültek részére kiala-
kított szintén egy külön bejá-
ratú mosdó is épül. Az épüle-
tet nyáron már tudja használni 
a lakosság – tájékoztatott So-
modi István.

 V. I.
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Imre Zsolt, 
a Dunakeszi Járási 

Hivatal vezetője 
aktívan kiveszi 

részét az oltások 
megszervezéséből

Dunakeszi szemmel

IMRE ZSOLT, A DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE FRONTVONALON VESZ RÉSZT A VÁROSBA ÉS A JÁRÁSBA 
ÉRKEZŐ VAKCINÁK SZÉTOSZTÁSÁBAN A HÁZIORVOSI PRAXISOK KÖZÖTT. TAPASZTALATAIRÓL, KÖZHANGULAT-
RÓL KÉRDEZTÜK.

Napjaink legfontosabb feladata a koronavírus 
elleni eredményes védekezés megszervezése 

- Hogy halad Dunakeszi a lakosság 
védelmével? Milyen az oltási haj-
landóság, illetve hol tart az átol-
tottság?

- Erre vonatkozóan egyelőre nem 
áll rendelkezésünkre pontos adat. 
Százalékosan az országos adatok te-
kinthetőek helyi szinten is releváns-
nak. Ha ezt vesszük alapul, majd-
nem 30%-os átoltottságnál tart Ma-
gyarország, akkor ez Dunakeszi vo-
natkozásában is helytálló adat lehet.

- Mi a hatósági tapasztalat? 
Mennyire hatnak a hírek, fórumok 
a lakosokra a tekintetben, hogy vá-
logatnak az oltások között?

- Jelenleg 5 típusú vakcina kö-
zött lehet választani, vannak, akik-
nek jellemzően egészségi állapotuk 
függvényében javasolt vagy éppen 
ellenjavallott valamelyik oltóanyag, 
és olyanok is, akik számára életko-
ruk miatt javasolt valamelyik vakci-
na. Akadnak olyanok is, akik oltá-
si hajlandóságát egy konkrét vakci-
na iránti bizalom, vagy elutasított-
ság jellemzi, de ezek mögött sokkal 
inkább az oltásellenes propaganda, 
mintsem megalapozott orvos szak-
mai érvek állnak.

- Milyen visszajelzések érkeznek 
a háziorvosoktól, nekik milyen ta-
pasztalataik vannak?

- Erről leginkább a háziorvo-
sok tudnának beszámolni. Mi a kö-
zös munkából csak azt az erőfeszí-
tést látjuk, amellyel az adott oltási 
programra történő szervezést vég-
zik. Minden elismerésem ezért ne-
kik, hiszen a rendelés mellett kell a 
szervezést és az oltást is megszer-
vezniük. Néhány orvos már külső 
segítséget is kér a pácienseik telefo-
non történő tájékoztatására. Mi úgy 
érezzük, a lakosság hálás a segítők-
nek is. S bár az adminisztrációs fel-
adatok elvégzésében kérésükre az 
önkormányzat sok segítséget nyújt, 
de az oltási program végrehajtása, 
az orvos-beteg kapcsolatot megala-
pozó bizalom, a háziorvosok szemé-
lyes munkája nélkül nem lehetne si-
keres.

- Milyen a lakossági visszhang?
- Az eddigi lakossági részről ér-

kező visszajelzések alapján bátran 
mondhatom, hogy a közös munka 
eredményes volt, a lakosság oltása 

a terveknek megfelelő ütemben ha-
lad.

- Sokszor felröppen a tömeges 
oltás híre a médiában, vagy leg-
alábbis feltételes módban érintik. 
Ebbe nagyon sokan kapaszkodnak, 
mert a fiatal korosztály türelmet-
len, hogy mikor kerülnek végre sor-
ra. Várható-e a tömeges oltás elin-
dulása?

- Az oltási program ütemét min-
den esetben a rendelkezésre álló ol-
tóanyag mennyiség befolyásolja. 
Az oltási program irányát az Ope-
ratív Törzs határozza meg, mely 
végrehajtását Pest megye tekinteté-
ben a dr. Tarnai Richárd Kormány-
megbízott által vezetett Megyei Ol-
tási Munkacsoport koordinál. Az 
oltások helyi szinten kórházi ol-
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Dióssi Csaba 
polgármester
kezdeményezésére 
kezdte meg 
működését 
a Call Center 
a polgármesteri 
hivatalban

- válaszol a polgármester

tópontokon és a háziorvosi praxi-
sokban történnek, minden héten 
az Oltási Munkacsoport által allo-
kált vakcina mennyiség függvényé-
ben. Múlt hétvégén már a Dunake-
szi Szakrendelőt is bevonták az ol-
tóközpontokban történő lakossági 
oltásba. Ide a Dunakeszi Járásból 
delegálhatnak elsősorban pácien-
seket a háziorvosok.

- Több mint egy hónapja él ár a 
06-27-542-850-es önkormányzati 
információs Call Center? Segítség 
ez az orvosoknak?

- A helyi orvosok többsége élt az-
zal a lehetőséggel, hogy az oltás idő-
pontjára vonatkozó kérdéseket a 
Call Centeres kollégák fogadhassák, 
hogy ők tudjanak a betegrendelés-
sel, az oltakozással és az oltás szer-
vezéssel foglalkozni. A háziorvosok 
számára az adott oltási program-
ra történő oltandó személyek behí-
vása, az oltóközpontokba történő 
második körös oltásokra való be-
hívások és értesítések tekintetében 
nagyon nagy segítséget tud az ön-
kormányzat nyújtani, tehermente-
sítve az háziorvosokat és a járási hi-
vatalt egyaránt. De a háziorvosok-
tól kapott iránymutatás alapján más 

fontos információkkal és tanácsok-
kal is tudnak szolgálni a Call Center 
munkatársai.

- Hogy halad a pedagógusok ol-
tása. Ők milyen arányban kérték a 
vakcinát?

- A pedagógusok oltása a 
Jávorszky Ödön Kórház Oltóköz-
pontban történt, erre, mivel járáson 
kívül esik, nem volt rálátásunk.

A Call Center Dióssi Csaba, Duna-
keszi Város Polgármesterének ja-
vaslatára indult el a hivatalban. A 
tapasztalatokról kérdeztük:

- A járvány számos területet féke-
zésre kényszerített, de kényszer-
szabadság, elbocsátás helyett meg-
találták, hogyan tarthatják fenn a 
foglalkoztatást. Kik segítenek be és 
hogyan a háziorvosoknak?

- A Dunakeszi Óvodai és Humán 
Szolgáltató Központ, a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ és a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
vesznek részt a háziorvosok teher-
mentesítésében. A VOKE rendez-
vényszervezői több háziorvosnak 
segítenek az oltásra behívásban sa-
ját munkahelyükön, van olyan or-

vos, aki mellé óvónőt tudtunk dele-
gálni, hogy segítse az adminisztrá-
ciót, valamint a hivatali kollégák is 
ott segítenek, ahol tudnak. Az orvo-
sok felkészítették őket, hogy meg-
felelő általános tájékoztatást tudja-
nak adni.

- Beváltotta a reményeket a Call 
Center?

- Örömmel mondhatom, hogy 
igen. Az indulás napjaiban volt, 
hogy más településekről, példá-
ul Budapestről, Nógrád megyéből, 
még Veszprémből is megkerestek 
bennünket, de mi alapvetően a du-
nakeszi lakosoknak tudunk tájé-
koztatást adni a listákkal kapcsola-
tosan. Volt olyan nap, hogy 400 te-
lefonhívást is kaptunk, de ez mára 
normalizálódott, átlagosan 100 hí-
vást kezelnek a kollégák. Többnyi-
re az volt a kérdés, hogy rajta van-
nak-e oltási listán, illetve adott be-
tegség esetén melyik a javallott 
vakcina. Az orvosoktól folyamato-
san érkező háttérinformációknak 
köszönhetően megfelelően tudnak 
tájékoztatni. A lakossági oldalról 
pedig nagyon sok pozitív visszajel-
zést kaptunk.

 Szeredi Helga
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Nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a Mathias 
Corvinus Collegium (MCC) 

és a CaseSolvers csapata az Orszá-
gos Középiskolai Problémamegoldó 
Versenyt (OKPV). A nem minden-
napi megmérettetésen a múlt év nov-
emberi regisztráció után az első on-
line tréninget követően a regioná-
lis fordulót is sikerrel abszolválva a 
március 26-án megrendezett ugyan-
csak online döntőn 32 csapat közül 
első helyezést ért el Szmolár Botond, 
Bagu Ádám és Pifkó Barna (12.b.), 
vagyis a „Deus ex machina” csapat. 
Sikerük rangját növeli, hogy a verse-
nyen több mint háromszáz középis-
kolás fiatal „állt rajthoz”. A győzte-
sekkel beszélgettünk.

Botond: Négy éve már minden 
évben elindulunk ezen a versenyen. 
Két éve megnyertük, idén ismét sike-
rült nyerni. Amikor először belefog-
tunk, a történelem tanárunk hívta fel 
rá a figyelmet.

Ádám: Egy osztályba járunk, Bo-
tond emelt szintű történelem szakos, 
én középszintű történelem szakos 
vagyok, de amikor Boti szólt, hogy 
szükség lenne csapattársra, csatla-
koztam hozzájuk. 

Barna: Minden évben online for-
dulóval indul a verseny, ez nem igé-
nyel felkészülést, de ezt követő-
en a regionális és az országos dön-
tő már igen. Megkapjuk 120 órával 
a verseny előtt az esettanulmányt, 
és elkezdődik a források gyűjtése, 
ötletelése és a prezentáció kidolgozá-
sa. Ez napi több órai munkát igényel. 
Idén a regionális döntő témája a Ve-
lencei köztársaság volt, a döntőn pe-
dig Mátyás király és a cseh trón volt 
a téma. 

Botond: A verseny lényege, hogy 
van egy bonyolult történelmi szituá-
ció, melyet elemezni kell, és megta-
lálni a legjobb megoldást a felmerü-
lő problémákra, kockázatokra. A lé-
nyege, hogy bele kell képzelni ma-

gunkat egy történelmi szituációba, 
és átélve az eseményeket, olyan stra-
tégiát, megoldást kell nyújtani, ami 
sikerre vezet.

Ádám: Ha megkapjuk a témát, 
utána olvasunk a történelmi háttér-
nek, próbáljuk legalaposabban kö-
rüljárni az adott történelmi szituá-
ciót, és ha arra jutunk, hogy a meg-
oldás fedi a valós történelmi esemé-
nyeket, akkor nyilván ezen az úton 
indulunk el. De volt már olyan eset, 
amikor teljesen szembe mentünk az-
zal, ami történt, és ezt próbáltuk meg 
alátámasztani, hogy miért jutottunk 
arra a megoldásra. 

Barna: A versenynek az az alapja, 
hogy az esettanulmány időpontjá-
ig minden, ami megtörtént, szent és 
sérthetetlen, de utána mi írjuk a tör-
ténelmet. Figyelembe vesszük az erő-
forrásokat, az akkori körülményeket 
felhasználva bármilyen irányba elin-
dulhatunk, és szinte végtelen jó meg-
oldás keletkezik, de ezek közül egyet 
kell megfelelően alátámasztani. 
Ezért is problémamegoldó a verseny. 

Botond: A versenyen való rész-
vételhez kell egy alapvető érdeklő-
dés a történelem iránt, mert álta-
lában olyan témákat adnak, ame-
lyek inkább különlegesek. Kitartó-
nak kell lenni, mert nagyon hosszú 
az egy hét, amely alatt elkészül az 
esettanulmány, rengeteg történelmi 
hátteret dolgozunk fel nagyon rövid 
idő alatt. Ha valaki jó történelem-
ből, az nem elég, az is kell, hogy ki-
tartó legyen, tudjon csapatban dol-
gozni. A történelmi tudás csak egy 
része a versenyen való szereplésnek, 
és nagyon sokat számítanak azok az 
apróságok, amitől egy jó prezentáció 
fel tud épülni.

Ádám: A történelem a keretét adja 
a munkának, fontos. hogy ki tud-
junk lépni a saját határaink mögül, 
merjünk kreatívak lenni, de tudjunk 
a valóság talaján maradni. 

Barna: Amint említettük, a dön-

tőben Mátyás király volt a téma. Az 
esettanulmány azt a részt emelte ki, 
amikor a cseh rendek egy része Má-
tyást királlyá választotta, a rendek 
másik része Jagelló Ulászlót hívta be 
az országukba. A döntés számunk-
ra az volt, hogy idehaza rendezzük a 
belpolitikát vagy törekedjünk Cseh-
ország felé. Elég bonyolult esettanul-
mány volt rengeteg európai tényező-
vel, szereplővel, de végül is sikerült 
jól megoldani.

Botond: A versenyt nehezítette, 
hogy online térben kellett dolgoz-
ni hármunk között is. A prezentá-
ció úgy készült, hogy személyesen 
nem találkoztunk, folyamatos vi-
deo hívásban voltunk, ehhez meg-
volt a technikai háttér, de hiányzott 
a személyes együttlét. Az előadásnak 
is az adta a nehézségét, hogy egy ka-
merának kellett beszélni és ezt néz-
te a zsűri. Nem volt közönség, nem 
láttuk a zsűrit, hiányzott a szem-
kontaktus, a jelenlét varázsa. Az első 
hely díja egy négy napos prágai uta-
zás, ami talán a nyáron meg is való-
sulhat. 

Ádám: Feltétlen megemlítjük fel-
készítő tanárainkat, akik időt, ener-
giát áldozva rengeteget segítettek a 
felkészülésben. Lutter Andrásné He-
gedűs Ildikó, Szűcsné Stadler Lilla és 
Molnár Gyula, nekik nagyon sokat 
köszönhetünk. 

Botond: Mivel közeledik az érett-
ségi, a többi tanárunktól is sok se-
gítséget kaptunk, hogy a felkészülés 
mind a versenyre, mind az érettségi-
re zökkenőmentes legyen.

A sikeres érettségi után Szmolár 
Botond közgazdász pályára készül, 
Bagu Ádámot az informatika érdek-
li, Pifkó Barna még nem döntött, 
vagy mérnök-informatikus vagy vil-
lamosmérnök szeretne lenni. 

Katona M. István
A szerző felvétele

MÁR MEGSZOKHATTUK, HOGY „RADNÓTIS” DI-
ÁKOK REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS TANULMÁNYI 
– VAGY SPORTVERSENYEKEN RENDRE KIEMEL-
KEDŐ SIKEREKET ÉRNEK EL. ŐK VALAMENNYIEN 
A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM 
SIKERLISTÁJÁT GAZDAGÍTJÁK. LEGUTÓBB HÁ-
ROM ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ DIÁK ÉRT EL ELSŐ 
HELYEZÉST EGY KÜLÖNLEGES, TÖRTÉNELEMMEL 
FOGLALKOZÓ ORSZÁGOS VERSENYEN.

A „radnótisok” megoldották a „problémát”  

A győztes csapat: 
(balról) Pifkó Barna, 

Bagu Ádám, 
Szmolár Botond
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A szerelvény – a Magyar Királyi Államvasutak első 
világháborúban elszenvedett veszteségei miatt – 
a megmaradt közforgalmú termeskocsikból tevő-

dött össze, és a kormányzó igényeinek megfelelően foly-
ton változott. Az 1930-as évek végén a Turán szerelvény 
felépítése így alakult: kalauzkocsi, a vonatot kísérő tiszt-
viselők kocsija, távirdai kocsi, a kormányzó 1927-ben 
készült hattengelyes termeskocsija, ezt követte a kíséret 
számára készült két termeskocsi, az étkezőkocsi (9. sz.), a 
személyzeti kocsi, végül a kormányzó autóját szállító kü-
lönleges kocsi (12. sz.). 

Dunakeszihez a 9. sz., az étkezőkocsi köthető. Erede-
tileg 1913-ban gyártották, fele-fele részben első- és má-
sodosztályú résszel, ezt alakították át 1937-ben a MÁV 
Dunakeszi Főműhelyében a család céljaira. Helyet kapott 
benne, három hálófülke, egy konyha és egy 14 fő befoga-
dására alkalmas étkező. Horthy-ék kedvelték a Turán vo-
natot, különösen a 9. sz. kocsit: szerették itt elfogyasztani 
ebédjüket vagy vacsorájukat. Úti programjait – ha csak 
tehette – a kormányzó úgy alakította, hogy az étkezések 
lehetőleg a kormányzati vonaton történjenek. Itt tartot-
ták a kormányzóhelyettes, Horthy István 1942. évi halá-
lát követően a halotti tort. 

Sok híres embert ismert meg a Dunakeszin átalakított 
kocsi: ezen látogatott el a I. és a II. bécsi döntést követő-
en visszacsatolt területekre (Kárpátalja, Erdély) Horthy 
Miklós. Vele utazott Imrédy Béla és Teleki Pál miniszter-
elnök, Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano 
olasz külügyminiszter.

A kocsi legérdekesebb útjai közé tartozhatott, ami-
kor 1944. március 17-én Horthy Miklós a Turánnal Salz-
burgba utazott, majd innen autóval a Klessheim kastély-
ba, ahol Adolf Hitlerrel találkozott. Sikertelen tárgyalá-
sukért nagy árat fizetett Magyarország: a Harmadik Bi-
rodalom vezetője haladéktalanul kiadta a parancsot a 

Margarethe hadműveletre, hazánk teljes katonai meg-
szállására. 

1944 őszén a Turán szerelvénnyel utaztak a nyilas ve-
zetők – a budai vár berendezésének és Horthy magán-
vagyonának egy részével – előbb a Nyugat-Dunántúlra, 
majd a határon át a Harmadik Birodalom irányába, de 
csak a cseh területekig jutottak. Itt amerikai kézbe került 
a szerelvény, amelyet 1945-ben a Csehszlovák Államvas-
utak lefoglalt és saját állományként, vagononként lajst-
romba vett. Ettől kezdve csak négy kocsi – a 9-es, a 12-
es és két szalonkocsi – sorsa ismert. (A 12-es kocsit 1955-
ben kapta vissza Magyarország, 2002-ben felújították és 
a Vasúttörténeti Parkba került, Budapestre.) 

A hajdanán Dunakeszin átalakított 9-es számú étke-
zőkocsi sorsa igen kalandosra sikeredett: Csehszlová-
kia kormánya reprezentációs célokra használta, majd 
1970‒1971-ben leselejtezte. Egy szenci (ma: Senec, Szlo-
vákia) lakos vásárolta meg, nyaralótelkén egy betonalap-
ra helyeztette, illetve betonpanel borítást kapott és tető-
vel fedték be, hogy az utcafrontról ne lehessen látni. Ez 
a megoldás kiváló állapotban konzerválta a kocsit, ame-
lyet 2020-ban fedeztek fel ismét: a Szlovák Vasúttörté-
neti Múzeum egyik külső segítője, Darázs László akadt 
rá. Belül felújítható állapotban megvolt a faborítás, sőt, 
az eredeti székek és az asztal is. Természetesen vannak 
olyan darabok, amelyek teljes renoválást igényelnek, és 
olyanok is, amelyeket újra kell gyártani (az eredeti tervek 
alapján). A kocsit a Közlekedési Múzeum vásárolta meg, 
2020. december 21-én pedig megkezdődött a felújítása, 
ami mintegy két évet vesz igénybe.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Mesélő fényképek: Horthy Miklós 
Turán szerelvényének étkezőkocsija
NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS, MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA – A KORABELI ÚTVISZONYOKNAK ÉS 
KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK MEGFELELŐEN – UTAZÁSAI SORÁN SZÁMOS ALKALOMMAL A VASUTAT VÁ-
LASZTOTTA. A „KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG” KORMÁNYZÓJÁNAK VONATA UDVARI SZERELVÉNYNEK SZÁ-
MÍTOTT, DE MEGKÜLÖNBÖZTETŐ NEVET IS KAPOTT: TURÁN. 

Horthy Miklós kormányzó
 átveszi a 9. sz. kocsit Dunakeszin Horthy Miklós kormányzó látogatása Dunakeszin

Ér
té

ke
k 

és
 em

lék
ek

 a
 R

év
és

z I
stv

án
 H

ely
tö

rt
én

et
i G

yű
jte

m
én

yb
en



24 Dunakeszi Polgár

Fazekas Flóra

Gyüre Zsuzsa

Kinczli Emma Luca

Konyicska Tamás

Rangos hazai zenei ver-
senyeken nagysze-
rű eredményeket tud-

hatnak maguknak a tehetsé-
ges növendékek, ám örömteli 
eredmény az is, amikor végzős 
fiatalok a választott művészeti 
szakközépiskolákba nyernek 
felvételt. Ezzel kapcsolatban 
Farkas Pál intézményvezető 
kérdésünkre így fogalmazott:  

– Egy éve már, hogy szokat-
lan változás állt be mindany-
nyiunk életébe, így a mi intéz-
ményünk mindennapjaiba is. 
Mi is áttértünk egy új oktatá-
si formára, mely egy művésze-
ti képzésben különösen nagy 
kihívást jelentett. Szerencsére 
szeptembertől, ha korlátokkal 
is, de a személyes találkozá-
sok új lendületet adtak kezdő 
és haladó növendékeinknek, 
tanárainknak egyaránt. Jelen-
leg ismét online oktatunk, de 
tapasztaltabbak, rutinosab-
bak lettünk mi is és az általá-
nos és középfokú tanulmánya-
ik mellett művészeti képzés-
ben részt vevő növendékeink 
is. Igaz, hogy sok hangver-
seny, meghallgatás, fellépés el-
maradt, de tanáraink ebben a 
kritikus, bizonytalan élethely-
zetben is helytállnak, motivál-
ják növendékeinket. Meg kel-
lett tanulnunk az online verse-
nyekre is felkészülni, igényes 
digitális felvételeket készíteni, 
hogy továbbra is eredménye-
sek legyünk.”

Körkérdést intéztünk a mű-
vészeti tanárokhoz azzal, hogy 
számoljanak be növendékeik 
sikereiről.

Dr. Domoszlai Erzsébet tan-
szakvezető zongoratanárnő és 
Bergl Noémi zongoratanárnő 
tanári különdíjban részesültek 
a Zenevilág Művészeti Alapít-
vány szervezésében megren-
dezett I. Nemzetközi „Zongo-
ramesék” Zongoraversenyen.

– Nagyon örültünk, hogy 
ebben a járvány sújtotta idő-
ben lehetőség volt bemutat-
kozni ebben az újszerű ver-
senyformában – mondta a 
tanszakvezető. – Növendé-
kem, Nyiri Alexander Noel lel-
kesen készült és nagy öröm 
volt, hogy elnyerte a III. kor-
csoportban a „Zenevilág re-
ménysége” fődíjat. Ez továb-
bi motivációt jelentett és ad a 
zongoratanulmányaihoz. Lits 
Barnabás növendékem pedig 
felvételt nyert a Szent István 
Zeneművészeti Szakgimnázi-
umba, szolfézstanára Császik 
Mónika. Bízunk abban, hogy 
a IX. Farkas Ferenc Zongora-
versenyünket hagyományos 
formában tudjuk megrendez-
ni június 16-18. között Duna-
keszin.

– Egészen új kihívásokkal 
nézhettek szembe a verseny-
zők, hiszen a versenyműsort 
vágatlan formában kellett vi-
deóra venni, semmiféle utóla-
gos javítás nem volt megenge-
dett – idézte a különleges ver-
seny lebonyolítását Bergl No-
émi. – Fantasztikus volt látni, 
hogy a növendékek kitartóan, 
magukat kritikusan vissza-
hallgatva, elemezve próbáltak 
megfelelni és a legtökéletesebb 
felvételt létrehozni, amit aztán 
érdemesnek találtunk elkül-
deni a versenyre. Büszke va-
gyok növendékeimre, bízunk 
abban, hogy mihamarabb kö-
zönség előtt is bemutatkoz-
hatnak. A „Zongoramese csil-
laga” különdíjat a III. korcso-
portban Pol Vera, az „Arany-
díjat” az V. korcsoportban 
Konyicska Tamás kapta. 

– Pályám kezdete óta min-
den országos versenyre készí-
tettem fel növendéket – fogal-
mazott Kökény Zsuzsanna gi-
tártanárnő. Az idei nagyon 
más volt, a járvány miatt el-

maradt a szakmai tapaszta-
latszerzés, a sok hasznos esz-
mecsere, nem tanulhattunk a 
versenyzők játékából, mert a 
versenyen csak videó felvétele-
ket értékelt a zsűri. Egy felnőtt 
előadónak is nehéz kétszer 10-
12 perces anyagot vágás nél-
kül hibátlanul felvenni. Ezért 
úgy gondolom, akik vállalták 
ebben a formában is a meg-
mérettetést, azok igazi hősök. 
Tanítványom, Fazekas Flóra a 
XV. Országos Gitárversenyen 
(Vác) ötödik korcsoportban 
szerzett 4. helyezést. Nagyon 
büszke vagyok rá, különösen 
azért, mert ezt a helyezést az 
érettségi évében, kiváló tanul-
mányi eredményei mellett érte 
el.”

A zene mellett a képzőmű-
vész szak növendékei közül 
minden évben többen felvéte-
liznek sikerrel közép- vagy fel-
sőfokú művészeti tanintézmé-
nyekbe. 

– A tehetséges gyermekek 
fejlesztése a grafika szakon is 
kiemelt szerepet kap az oktatás 
során – fejtegette Farkasvölgyi 
Éva művésztanár. – A tanu-
lóknak már az első évben fel-
teszem a kérdést, hogy ki sze-
retné majd művészeti iskolá-
ban folytatni tanulmányait. Ez 
azért fontos, mert ezekbe az in-
tézményekbe nagy a túljelent-
kezés, valamint rendkívül ma-
gas a felvételi követelmény. A 
tehetség önmagában nem ele-
gendő a sikeres felvételihez. A 
tudatos felkészülés évekbe ke-
rül. A 2020 és 2021-es évben a 
járvány, illetve a korlátozó in-
tézkedések rendkívül megne-
hezítették ezt a munkát. Ennek 
ellenére 3 növendékem sike-
res felvételi vizsgát tett a Kép-
ző- és Iparművészeti Szakgim-
náziumba (Kisképzőbe). Ez 
igen nagy eredménynek szá-
mít, ugyanis összesen több 

Újabb sikerek a Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolában
MÁR MEGSZOKHATTUK, HOGY A FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A KIEMEL-
KEDŐ TEHETSÉGŰ NÖVENDÉKEK RENDRE SIKEREKET ÉRNEK EL. BÁR AZ IDEI TANÉVNEK MÉG 
NINCS VÉGE, A BONYOLULT KÖRÜLMÉNYEK ELLENÉRE ÚJABB TISZTELETRE MÉLTÓ EREDMÉNYEK-
RŐL SZÁMOLHATUNK BE. 
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László-Hanzel Alíz

Nyiri Alexander Noel

Lits Barnabás

Pol Vera

mint 700 fő feletti volt a jelent-
kezők száma. A grafika szak-
ra felvették Kinczli Emma Lu-
cát, itt 409 jelentkező volt, 13 
fővel indul majd az osztály. A 
textilműves szakon Gyüre Zsu-
zsa kezdheti el a tanévet, a 90 
jelentkezőből 11 fővel indul az 
osztály. A divat - és stílus szak-
ra felvételt nyert László-Hanzel 
Aliz,  a 225 jelentkezőből 11 fő-
vel indul az első évfolyam. Azt 
gondolom, hogy az online ok-
tatás alatt kidolgozott új kon-
cepcióm nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy az általam nyúj-
tott színvonal megmaradjon.

Az online grafika órákon 
nagy felbontású webkamerát 
használtam, így nem maradt 
el egyetlen magyarázat sem, 
hiszen a monitor ily módon 
pótolta a táblát. Voltak fel-
adatok, amelyek esetében töb-
bet  tudtam adni – bizonyos 
értelemben – mint a szemé-
lyes órákon.  Például csend-
életet festettünk skype-on. 
A modell fotó volt, amit elő-
zőleg kiküldtem a tanulók-
nak. Én festettem, magyaráz-

tam, majd "együtt" alkottunk 
a gyerekekkel. Mivel a tanu-
lás egyik módja az utánzás, 
a növendékek számára köny-
nyebb volt így festeni, mint a 
személyes órán, amikor nagy 
csoportban ez nem volt kivi-
telezhető. Több tanuló a skype 
órán készített munkáját adta 
be a felvételire, ami nagy si-
kert aratott. Azt gondolom, a 
nehéz helyzetekben igyekez-
nünk kell felismerni, hogyan 
tudnánk leginkább minden-
ki előnyére fordítani a kihí-
vást. Nagy öröm mindnyá-
junk számára ebben a helyzet-
ben, hogy életútjuk felé tudtuk 
terelni tanítványainkat.”

Az eredmények önmagukért 
beszélnek. A tehetség önma-
gában fél siker, a teljes kibon-
takoztatásban elévülhetetlen 
érdemei vannak a felkészítő 
tanároknak, akik szakmai tu-
dásuk legjavát nyújtva segítik 
növendékeik művészi „szárny-
bontogatását”.

Katona M. István 
Fotó: A növendékek szülei 

Másfél tonna műanyag 
kupakot gyűjtöttek 

a dunakesziek
SZÁMTALAN PÉLDÁT LEHETNE FELSOROLNI, AMELY BIZONYSÁGA AN-
NAK, HOGY A DUNAKESZIN ÉLŐK KÖRÉBEN KIEMELT HELYET FOGLAL EL 
A KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS, A JÓTÉKONY CÉLOK TÁMOGATÁSA. 

Ezúttal arról ad-
hatunk hírt, 
hogy a köz-

hasznú alapítványok 
támogatása érdeké-
ben kihelyezett két 
kupakgyűjtő szív rend-
szeresen megtelik a duna-
kesziek jóvoltából. 

Pethő Krisztián önkormány-
zati képviselő a minap arról 
számolt be, hogy a Casalgrande 
téren és a MÁV Nagyállomás-
nál kihelyezett hatalmas szí-
vekben az elmúlt időszakban 
1,5 tonna kupak gyűlt össze, 
amit a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. raktárából Csö-
mörre szállított el, amelyért 
108 ezer forintot fizettek.

Egészen pontosan 1440 ki-
logramm, 288000 db kupak 
gyűlt össze.

„A most leadott, csaknem 
másfél tonna összegyűjtésé-
be Vácról is besegítettek Var-
ga Zsuzsa koordinálásával. A 
Közüzemi Kft. raktárában Ba-
logh István és Dr. Dencső Ba-
lázs segített felpakolni a ren-
geteg kupakot a teherautóra, 
amit elvittem Csömörre, ahol 
az ETILÉN 95 Kft-nél leadtam.  
Külön szeretném megköszönni  

Juhász Jánosnak, a 
cég tulajdonosának, 
hogy soron kívül 
átvették tőlünk és 
a legjobb ajánlatot 

kaptuk érte neki kö-
szönhetően.

Szeretném megkö-
szönni Dunakeszi Város Ön-
kormányzatának, és Dióssi 
Csaba polgármester úrnak, 
hogy az önkormányzat a ku-
pakokért kapott 108 ezer forin-
tot ugyanilyen összeggel kiegé-
szítette és így most 216 ezer fo-
rint támogatáshoz jutott a Veni 
Vidi Vici Alapítvány” – írta be-
jegyzésében Pethő Krisztián. 
Az önkormányzat részét az ak-
ció végén, szeptemberben fog-
ják teljes összegben megkapni.

Mint közismert az önkor-
mányzat minden évben más-
más jótékonysági vagy köz-
hasznú alapítványt támogat a 
kupakokkal, az idén a fogya-
tékosokkal foglalkozó dunake-
szi Veni Vidi Vici Alapítvány 
a kedvezményezett. Javukra a 
gyűjtés egészen őszig folytató-
dik. Aki teheti, csatlakozzon a 
jótékony célú akcióhoz. 

V. I.
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2021 FEBRUÁRJÁBAN INDULT ÚTJÁRA KUNDLYA ZSÓFIA IDŐSEBB KOROSZTÁLYNAK SZÁNT TORNÁ-
JA. HONNAN JÖTT AZ ÖTLET? – KÉRDEZTÜK A KÖZKEDVELT PEDAGÓGUSTÓL, AZ EGYKORI KIVÁLÓ 
SPORTOLÓTÓL.

- Jelen helyzetben egyre több 
minden szorul az online tér-
be, úgy is mint a tanulás, mun-
ka és sajnos a sport is. Az inter-
neten egyre több edzésforma 
megtalálható, de azt vettem ész-
re, hogy az idősebbek számára 
kevesebb a lehetőség. A senior 
tornát persze nem én találtam 
ki, mások is foglalkoznak vele, 
de nem túl széles a választék, 
és ezek elérhetősége is nehéz-

kes azoknak, akik nem mozog-
nak otthonosan az interneten. 
Úgy gondoltam, egy könnyed 
átmozgató tornát egy könnyen 
elérhető csatornán szeretnék 
létrehozni úgy, hogy azt min-
denki a saját fizikai állapotához 
mérten el tudja végezni. Ezzel is 
megkönnyítve idősebb társaink 
testi és mentális egészségének 
megőrzését.

- A tornát hol, milyen körül-
mények között készíti, kik segí-
tenek benne?

- A torna, illetve a felvéte-
lek társadalmi munkában, a 
közösség szolgálatának jegyé-
ben készülnek. Dunakeszi vá-
ros vezetése – Seltenreich Jó-
zsef sportigazgató úr és Sípos 
Dávid alpolgármester úr – biz-
tosítja számunkra a helyszínt. 
A Telekeszi TV-től Dobay Már-
ta és Molnár László működnek 
közre a felvételek elkészítésé-
ben és sugárzásában. A tornát 
pedig a 77 éves édesapámmal, 

Kundlya Jánossal csinálom. 
Apukám első hívásra vállalta, 
hiszen aki ismeri, tudja, hogy a 
sport az élete, és pályafutása so-
rán tanárként, valamint edző-
ként rengeteg gyermeket taní-
tott meg a sport szeretetére. Na-
gyon büszke vagyok rá, hogy ott 
van velem.

- Hol lehet a tornát megnéz-
ni, illetve végezni?

- A Telekeszi TV-ben hétfőn-
ként 9 órakor kerül sugárzás-
ra az aktuális új rész, majd hét-
főn 17 órakor, valamint csü-
törtökön 9 és 17 órakor ismét-
lik azt. Emellett a tornának saját 
Facebook oldala is van (Senior 
torna Zsófival), amely egyre 
népszerűbb, köszönhetően an-
nak, hogy az idősebb korosz-
tály is egyre ügyesebben kezeli a 
számítógépet, okostelefont. Az 
oldal ingyenes, nyilvános, nincs 
szükség regisztrációra, tagság-
ra, hanem mindenki szabadon 
megtalálhatja a videóinkat, és 
tornázhat velünk.

- Meddig tervezed ezeket a 
felvételeket, gondolkodsz más-
ban is?

- Még csekély rálátásunk van 
a jövőre, de amíg bírjuk, ad-
dig csináljuk online, tekintettel 
arra, hogy az igény megvan rá, 
amit mutat az is, hogy ország-
szerte is egyre több követőnk 
van. De – ha majd a körülmé-

nyek is megengedik – szeretnék 
egyszer személyesen is talál-
kozni a közelben élőkkel, hogy 
együtt tornázzunk, mert mégis 
más varázsa van az online és a 
személyes óráknak is.

- Mit tapasztalsz milyen né-
zettsége van a senior tornád-
nak, mik a visszajelzések?

- Nagyon hálás és lelkes a kö-
zönség, így minden tornára nagy 
szeretettel készülünk. Rengete-
gen követik, lájkolják az oldalt, 
és sokakat érnek el a videóink. 
Az ország minden szegletéből 
kapom a pozitív visszajelzéseket, 
de már Kanadából is írtak, hogy 
velünk tornáznak. Nagy öröm 
olvasni a kommenteket, sok szív-
hez szóló üzenetet kapok.

A tévés nézettségről pontos 
számokat nem tudok monda-
ni, de sokat elárul, hogy az ut-
cán ismerősök és ismeretlenek 
is mondanak egy-egy jó szót a 
tornáról, illetve a fiatalok to-
vábbítják szüleiknek, nagyszü-
leiknek is. Edzőként kisisko-
lás diákjaimtól is visszahallot-
tam, hogy mama és papa együtt 
tornázik Zsófi néni tornájára. 
Édesapám korábbi tanítványi is 
jelezték már, hogy vagy ők vagy 
szüleik velünk tartanak.

- Milyen mozgásformára 
számíthatnak az idősebbek?

- 2006-ban a Semmelweis Or-
vostudomány Egyetem testneve-
lés és egészségtan szakán végez-
tem. Egész életemet a sport kí-
sérte. Édesapám révén 12 évig az 
atlétika, majd 4 évig az amerikai 
foci volt a fő sportágam, emellett 
4 évig a Testnevelési Egyetem 
pompon csapatában, majd újabb 
4 évig a Cheersy pompon csa-
patánál táncoltam. Ez a sport-
ág most is része az életemnek, 14 
éve edzem az óvodásoktól a kö-
zépiskolás korig a gyermekeket.

A pompon – angol nevén 
cheerleading – sportágban is 
kreatívnak kell lenni, mind a ta-
lajakrobatikában, mind a tán-

cos koreográfiák kitalálásában, 
és ezt a kreativitást igyekeztem 
átvinni a senior torna gyakor-
lataiba is. Olyan tornát szeret-
tem volna, amit az idősebbek is – 
persze fizikai, egészségügyi álla-
potuknak megfelelően – tudnak 
csinálni a saját tempójukban. Él-
ményen alapuló, átmozgatásos 
torna, amellyel igyekszünk a ve-
lünk mozgók napját kicsit színe-
sebbé, közérzetét, fizikai állapo-
tát kicsit jobbá tenni.

A 15-20 perces átmozgatás-
ban pedig olyan részeket is 
megtornáztatunk, amit ma-
gunktól nem mozgatnánk meg. 
Arra törekszem, hogy a gyakor-
latok könnyen kivitelezhetőek 
legyenek, akár otthoni eszkö-
zökkel (szék, vizes palack, zok-
ni gombolyag stb.), és a végén a 
kellemes fáradság mellett vár-
ják a résztvevők az újabb alkal-
mat. Bízom benne, hogy ezzel a 
munkával hozzájárulhatok sok 
ember egészségmegőrzéséhez, 
és ebben a nem megszokott élet-
módban egy kis vidámságot vi-
hetek az otthonukba.

Ezúton is köszönöm Dobay 
Márta, Molnár László és édes-
apám önzetlen segítségét, mun-
káját, hogy ők is látják idősebb 
társaink igényeinek fontosságát, 
és segítik munkámat.

- Mi pedig neked köszön-
jük, hogy önzetlenül segíted 
a senior korosztály tagjainak 
egészségmegőrzését!

(B. Szentmártoni)

Senior torna Dunakeszin
Kundlya Zsófia gyakorlatait Kanadában is követik

Apa és leánya: Kundlya János és Kundlya Zsófia



27Dunakeszi Polgár

Mesterek és tanítványuk

Huller Dániel az egyik legtehetségesebb magyar atléta

HULLER DÁNIEL, A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI KIVÁ-
LÓ ATLÉTÁJA MÉG CSAK 19 ÉVES, AZONBAN MÁR MOST NAGY-
SZERŰ EREDMÉNYEK VANNAK A HÁTA MÖGÖTT. AZ IFJÚSÁGI 
EURÓPA-BAJNOK TEHETSÉG IDÉN A FELNŐTTEK KÖZÖTT SZE-
REPELT A FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁGON, 
TORUNBAN. A KEZDETEKRŐL, IDEI SZEZONRÓL ÉS A JÖVŐBENI 
TERVEIRŐL BESZÉLGETTÜK VELE.

- Mióta atletizálsz, miért ezt a 
sportot választottad?

- 2015-ben kezdtem a spor-
tot 14 éves koromban, nem volt 
különösebb indoka. Édesanyám 
nem szerette volna, hogy a szá-
mítógép előtt üljek és, ha lehet 
mondani, a csoda akkor kezdő-
dött, amikor az edzések elkez-
dődtek.

- Hogyan indult a 2021-es 
éved a VSD színeiben? Hogyan 
érzed magad az egyesületben?

- A 2021-es évben a felkészü-
lési időszak nagyon jól sikerült, 
ez annak is köszönhető, hogy 
csatlakoztunk a Városi Sport-

egyesület Dunakeszihez (VSD) 
és rengeteg pozitív változás tör-
tént szakosztályunkban. Ez ál-
tal jöttek a jó eredmények és 
ezért is szerepelhettem egy fel-
nőtt versenyen ilyen fiatalon. 
Februárban az országos bajnok-
ságon 400 méteres síkfutásban 
bajnoki címet szereztem, amely 
nagyon sok motivációt adott. 
Az egyesületben a hangulat to-
vábbra is családias, akárcsak 
korábban, nagyon szeretek itt 
edzeni.

- Néhány héttel ezelőtt a 
toruni fedett pályás Európa-
bajnokság résztvevője voltál. 

Az EB-t is megjárta 
a VSD atlétája

Vízteres betétekkel is!
Már 40 éve Gödön, 
igény szerinti 
kivitelben is!
Molnár Zoltán
06 27 636 595
06 20 591 0768

CSERÉPKÁLYHA-
ÉPÍTÉS,- TISZTÍTÁS,- ÁTRAKÁS

Defekt javítás soron kívül!

Hogyan sikerült a felkészülés és 
a verseny?

- A toruni fedett pályás Eu-
rópa-bajnokságra legfőkép-
pen tapasztalatot szerezni men-
tem, amely sikerült is. Még szok-
ni kell a légkört, és hogy milyen 
erős egy felnőtt mezőny. Ebbe a 
mezőnybe még bele kell erősöd-
nöm, amelyhez kell még egy-
két év, de büszkén mondhatom, 
hogy én voltam az egyik legfia-
talabb versenyző a számomban, 
szóval még ráérek izgulni, hogy 
továbbjutok-e az elődöntőbe, 
vagy döntőbe. 

- Milyen versenyek vár-
nak még rád az idei évben? A 
Covid-19 megnehezíti a ver-
senyzéseteket?

- Az idei évben az U23-as Eu-
rópa-bajnokságot tűztük ki cél-
nak az edzőimmel, Maracskó 
Pállal és Orosz Ákossal. A ver-
seny Norvégiában lesz a tervek 
szerint július 8. és 11. között, 
de nagyon sok mindennek ösz-
sze kell jönnie, hogy ott is tud-
jam képviselni Magyarországot 
és a VSD-t. Elsősorban abban re-
ménykedünk, hogy a Covid nem 
fog beleszólni, tehát a szervezők-
nek nem kell tolni vagy elhalasz-
tani a versenyt. Ha így lenne, az 

megnehezítené a felkészülésün-
ket, de ha kell, alkalmazkodunk, 
és bárhogy alakuljon is, a legtöb-
bet fogom kihozni magamból!

- Mi a legnagyobb álmod a 
sportolói karrieredben?

- Mint szerintem minden 
sportolónak, nekem is az olim-
pián való szereplés a célom. Még 
fiatal sportolónak számítok az 
atlétikában, de a 2024-es pári-
zsi olimpia akár már szóba jöhet.

- Sok sikert kívánunk a felké-
szüléshez és versenyzéshez!

Bozsó Ivette
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- A korábbi évek hagyományaira épít-
ve ismét rendkívül intenzíven kap-
csolódunk be a nemzetközi verseny-
rendezés vérkeringésébe. Két évvel 
ezelőtt volt először magyar állomá-
sa a Champions Bowl-nak annak kö-
szönhetően, hogy a verseny jogtulaj-
donosa a Nexon Dunakeszi Tenisz-
klub. Nagy örömmel és büszkeséggel 
tölt bennünket, hogy idén is megren-
dezhetjük ezt a versenyt a Magyar Te-
nisz Szövetséggel közösen. A nemzet-
közi torna honi versenyének rangját 
jól mutatja, hogy május 7-9. között a 
szövetség naptárában csak és kizáró-
lag a dunakeszi verseny szerepel, ami 
azt is jelenti, hogy a 2007-ben, 2008-
ban, 2009-ben és 2010-ben szüle-
tett fiúk és lányok legjobbjai nálunk 
lépnek pályára. Bátran mondhatjuk, 
hogy a magyar bajnoksággal egyen-
értékű lesz a verseny, hiszen minden-
ki el fog indulni, hogy ezt a remek le-
hetőséget kihasználja és próbálja ma-

gát kvalifikálni a horvátországi nagy 
döntőre – jelentette ki Bogyó Tamás. 

- Ez egy fantasztikus verseny, me-
lyen két éve már részt vettünk és 33 or-
szágból a nagyon előkelő 4. helyen vé-
geztünk a pontversenyben, az érem-
táblázaton. Ez a remek siker annak is 
köszönhető volt, hogy két különbö-
ző korosztályban, Kincses Kolos (2007-
ben született) és Kardos Lora (2009-
ben született) megnyerte a versenyt. 
Különben mind a két játékos jelen pil-
lanatban is regnáló magyar bajnok és 
a korosztályában a legjobbnak számít 
hazánkban – ismertette Bogyó Tamás, 
aki a közelmúltban elhunyt édesapjá-
tól, Bogyó Lászlótól vette át a negyed-
százados teniszklub irányítását. 

Teniszedzőként és előadóként nem-
zetközi sikerekkel büszkélkedő sport-
ember elmondta, a Champions Bowl 
kiváló lehetőség a magyar fiatalok 
számára, hogy nemzetközi szinten is 
felmérjük tudásukat, tehetségüket, 
mert aki szorgalmas, kellő alázattal 
elvégzi a sikert megalapozó munkát, 
akkor annak előbb-utóbb meglesz a 
gyümölcse. 

A Nexon Dunakeszi Teniszklub el-
nöke, a verseny főszervezője reményét 
fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány 
miatt az elmúlt évvel ellentétben idén 
nem marad el a magyarországi kvali-

fikáció, és az umagi nagy döntő sem.  
A sportvezető nagyon optimista, bi-
zakodással tekint a jövőbe, azt reméli, 
hogy a Champions Bowl után alig tíz 
nappal, május 17-én sikerül megren-
dezni a másik nagy nemzetközi ver-
senyt is. 

- Ez még rangosabb verseny lesz! A 
18 év alattiak világranglista pontszerző 
versenyének mezőnyét fogadjuk Duna-
keszin. Nagyon reméljük, hogy a vírus-
helyzet nem akadályozza meg a feltö-
rekvő tehetséges teniszezők seregszem-
léjét, melyre várhatóan 12-15 országból 
érkeznek 15 és 18 év közötti fiúk és lá-
nyok. Köztük a tehetséges magyar fia-
talok is – mondta. 

Bogyó Tamás köszönetét fejezte ki a 
verseny támogatásáért a klub névadó-
jának, a Nexon-nak, és Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának, amely lehető-
vé tette, hogy a tavaly szeptember meg-
nyílt Duna-parti modern Nyíltvízi 
Edzőközpontban szállásolják majd el a 
versenyzőket. 

- Bízom benne, hogy mindkét ver-
seny nagy élményt jelent majd a tenisz 
kedvelőinek, akiket szeretettel hívunk 
és várunk a Magyarság Sporttelepre, 
hogy minél többen részesei lehessünk 
a magyar teniszezők sikereinek – fo-
galmazott Bogyó Tamás. 

Vetési Imre

Bogyó Tamás vezetésével két éve 
4. helyen végzett az umagi nemzetközi döntőben a magyar csapat 

RÖVID SZÜNET UTÁN IDÉN ISMÉT BEKAPCSOLÓDIK A HONI ÉS A NEMZETKÖZI TENISZÉLET VÉRKERINGÉSÉBE A 
NEXON DUNAKESZI TENISZKLUB, MELYNEK NYITÁNYAKÉNT A RANGOS NEMZETKÖZI CHAMPIONS BOWL MAGYAR-
ORSZÁGI VERSENYÉT RENDEZI MEG MÁJUS 7-TŐL 9-IG – TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT BOGYÓ TAMÁS. A DUNAKESZI 
KLUB ELNÖKÉTŐL MEGTUDTUK, HOGY A FIÚK ÉS A LÁNYOK NÉGY KOROSZTÁLYBAN MÉRIK ÖSSZE TUDÁSUKAT, 
MELYEK GYŐZTESEI SZEPTEMBER 8. ÉS 15. KÖZÖTT A HORVÁTORSZÁGI UMAGBAN 33 ORSZÁG LEGJOBBJAIVAL MÉR-
KŐZNEK MEG A VÉGSŐ GYŐZELEMÉRT. MÁJUS 17-ÉN PEDIG 18 ÉV ALATTIAK VILÁGRANGLISTA PONTSZERZŐ VER-
SENYÉNEK AD OTTHONT DUNAKESZI. 

Champions Bowl nemzetközi 
tenisz verseny Dunakeszin
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- Hogyan indult a 2021-es év 
a vívó szakosztályban?

- A járvány teljességgel fel-
forgatta a felkészülésünket, így 
nehezen indult az év. A vívók 
szezonja szeptemberben kez-
dődik, nyáron a világbajnok-
ság, illetve az esetleges felké-
szülési edzőtáborok töltik ki 
a programot. A problémák el-
lenére idén már indult 8 gyer-
mekünk Magyar Kupa, illet-
ve más felkészülési versenyen, 
ahol szép eredményeket értek 
el; 4., 6 és 7. helyezéseket. Saj-
nos jó néhány versenyt töröl-
tek, de ez szerencsére nem vet-
te el a kedvét gyermekeinknek 
és bízunk benne, hogy az új 
szezon már minden gond nél-
kül megkezdődhet idén szept-
emberben.

- Mikor indult a VSD-ben a 
vívó szakosztály, hogyan mű-
ködtök most?

- 2019 januárjában alakult 
szakosztályunk, mára már 40 
ifjú gyakorolja a fegyverforga-
tást, akik jellemzően 11-17 év 
közöttiek. Kard fegyvernem-
ben kezdtem el az oktatást, 
2019 szeptemberétől csatlako-
zott hozzánk Kolczonay Gábor 
szakedző, akivel tervbe vettük 
a párbajtőr fegyvernem hono-
sítását is. Még ebben a hónap-
ban körülbelül 15 gyermek 
csatlakozott a többiekhez, a te-
remváltozások miatt történt le-
morzsolódás, de idénre kiala-
kult egy 40 fős létszám. 

- Ezek szerint várjátok az új 
jelentkezőket is? 

- Igen, örömmel várjuk az új 
jelentkezőket vívásra, lányokat 

és fiúkat egyaránt, 9-14 év kö-
zött. Valamennyi felszereléssel 
rendelkezünk, ami megköny-
nyíti a kezdést és az edzéseken 
való részvételt. Olimpiai sport-
ág vagyunk, így bízunk ben-
ne, hogy az idei tokiói olimpia 
után sokan kedvet kapnak a ví-
váshoz, és még több verseny-
zőnk lehet.

- Idén is terveztek nyári tá-
bort?

- Balatonakarattyán, július 
31-augusztus 7. között tervez-
zük a vívótábort a városi üdü-
lőben, ahová a haladó vívókon 
kívül a kezdőket is várjuk 10-
14 év között. A Balaton nagyon 
vonzó helyszín, így bízunk 
benne, hogy sokan eljönnek és 
a kezdők is megszeretik annyi-
ra a sportot, hogy csatlakoznak 
egyesületünkbe.

- Milyen terveitek vannak a 
jövőre nézve?

- Szeretnénk egy eredmé-
nyes, jó utánpótlásbázist ki-
alakítani gyermektől a junior 
korosztályig, kard és párbajtőr 
fegyvernemben. Dunakeszi és 
környéke körülbelül 100 ezer 
főt számlál. Ez bőven feljogo-
sít minket, hogy egy hosszútá-
von eredményes vívószakosz-
tályban reménykedjünk. Nagy 
öröm számomra, hogy sikerült 
meghonosítani, megszerettet-
ni a vívást Dunakeszin, amely 
országunk messze legered-
ményesebb olimpiai sportága 
37 aranyéremmel és remélem, 
hogy ez a szám az idei tokiói 
olimpia után növekedni fog.

Bozsó Ivette

AZ EGY ÉVE FENNÁLLÓ KORONAVÍRUS HELYZET MIATT NEHEZEN 
INDULT AZ ÉV A VÍVÓ SPORTBAN IS, AMELY A VÁROSI SPORT-
EGYESÜLET DUNAKESZI SZAKOSZTÁLYÁRA IS HATÁSSAL VOLT. A 
SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE AZONBAN BIZAKODIK, HOGY AZ EDZÉ-
SEK, VERSENYEK ÉS TÁBOROK HAMAROSAN VISSZATÉRHETNEK 
A MEGSZOKOTT KERÉKVÁGÁSBA. FIEDLER FERENCCEL, A VSD 
VÍVÓ SZAKOSZTÁLY VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK.

A VEZETŐSÉGBEN, AZ UTÁNPÓTLÁS CSAPATOKNÁL ÉS A FEL-
NŐTT CSAPATAINKNÁL IS SOKAN ÁTESTEK A FERTŐZÉSEN, VA-
LAKI KÖNNYEBB, VALAKI SÚLYOSABB TÜNETEKKEL.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
felemás döntést hozott a baj-
nokságok folytatásával kapcso-
latban. Az utánpótlás csapatok 
bajnokságait berekesztették, 
azonban a felnőtt csapataink 
amatőr bajnokságát nem.

Ez a döntés klubunkat nehéz 
helyzetbe hozta, hiszen egyike 
vagyunk azoknak a csapatok-
nak, amelyik a felnőtt csapa-
tokban való versenyeztetést ja-
varészt az utánpótlás játékosa-
ink fejlődésére fordítjuk.

Így például a felnőtt fér-
fi csapatunk több hetes kiha-
gyás után, edzés nélkül, hiá-
nyos csapattal kényszerül ját-
szani. A fiúkról csak a legma-
gasabb fokon lehet beszélni, 
hozzáállásukkal és összetartá-
sukkal két nagyszerű mérkő-
zést játszottak olyan ellenfe-
lekkel szemben, akik folyama-
tosan edzésben voltak. Sajnos 
mindkét mérkőzést elvesztet-
tük, de a mi szemünkben ők az 
igazi győztesek! Előfordulhat, 
hogy megfogyatkozott csapa-
tunk nem tudja megőrizni az 
NB II-es státuszt, de csapatunk 
egységes, és ha erre kerül sor, 
célunk az azonnali visszajutás 
lesz.

Felnőtt lányaink a nagyon 
erős NB 1/B osztályban szere-
pelnek. Az év elején úgy indul-
tunk neki a másodosztálynak, 
hogy megpróbáljuk felvenni 
a versenyt a jóval tehetősebb, 
profi játékosokat foglalkozta-
tó ellenfelekkel szemben, és jó 
lehetőség a fiataljainknak a fej-
lődésre. Sajnos a papírformát 
a járványhelyzet is nehezítet-
te, szinte egyetlen alkalommal 
sem tudtunk teljes csapattal 
készülni, játszani. Fiatal, helyi 
játékosokból álló keretünket 
tekintve jövőre reális helyen, az 
NB-II élmezőnyében várhatjuk 
csapatunkat.

Örömteli, hogy utánpótlás 
vonalon serdülő és ifjúsági lá-
nyaink is a harmadosztályú 
bajnoki cím várományosai, így 

nyártól az OSB-II. Illetve az If-
júsági II. Osztályra készülhe-
tünk csapatainkkal!

Fiú utánpótlás csapatainknál 
már korábban elértük a má-
sodosztályú bajnokságot, ahol 
idén a serdülő és az ifjúsági 
csapatunk is stabilizálta helyét. 

Az utánpótlás bajnokságok 
megállítása az eredmények te-
kintetében nem jött jókor, vi-
szont egyesületünk maximáli-
san egyet értett a döntéssel, hi-
szen az egészség a sport alapve-
tő célja.

 Legfontosabb korosztálya-
inknál, a felkészítő és gyermek 
csapatainknál a legnagyobb si-
ker ebben a helyzetben, hogy 
palántáink megszerették a ké-
zilabdát és a járványügyi zár-
lat után szinte mindenki visz-
szatért az edzéseinkre!

 Az utánpótlásunk építkezé-
sét elkötelezett lendülettel foly-
tatjuk, a nyár elején táborokkal 
is várjuk játékosainkat!

Érdemes figyelni a VSD Ké-
zilabda Szakosztály Facebook 
oldalán híreinket, eseménye-
inket. 

Székely István 
szakosztályvezető

Székely István: 
a mi szemünkben fiatal 
játékosaink a győztesek

Nehéz évkezdés a VSD 
vívó szakosztályában
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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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„Öt éve dolgozom az egyesü-
letben, előtte is hasonlóan nagy 
sportegyesületeknél tevékeny-
kedtem, így nem ismeretlen szá-
momra ez a közeg. Jól érzem ma-
gam Dunakeszin, nagyon jó a lég-
kör. Amiatt is fontos a munkám, 
mert a sportolók biztonságban 
érezhetik magukat így, hogy van 
egy profi egészségügyi háttér.” – 
mondta Ulicska Zoltán. 

A sportfizioterapeuta egy ma-
gasan képzett szakember, aki a 
testmozgás következtében fellépő 
gyakori sérülések és betegségek 
kezelésére és megelőzésére szako-
sodott.

 „Különböző jellegű sérülésekkel 
keresnek fel az egyesület sportolói. 
Leginkább a bokaficam, részleges 
bokaszalag szakadás, térd, comb-
izom és vállizületi fájdalmak a jel-
lemzők. Azonban egyre gyakoribb 
a hát és gerinc problémákkal je-
lentkezők száma is.” 

A sportfizioterápia számos gyó-
gyítási technikát és gyakorlatot 
tartalmaz, amelyeket sérülések, 
fájdalmak és kellemetlenségek ke-
zelésére, valamint azok megelőzé-
sére dolgoztak ki. A sport világá-
ban a megelőzés a legjobb gyógy-
mód a sérülésekre, amely Ulicska 

Zoltán szerint is így van: „A leg-
több sérülés alapos bemelegítéssel 
megelőzhető lenne. Ha ez bekö-
vetkezik mégis gyorsabb a rehabi-
litáció. Ugyanakkor, vannak olyan 
sérülések, amelyek elkerülhetetle-
nek, így súlyosabb mértékűek. Itt 
szükség lehet hosszabb terápiára, 
speciális kezelésekre is, amelyek 
következtében a gyógyulási idő is 
megnövekszik.”

A szakember kezeléseit ingye-
nesen vehetik igénybe a VSD iga-
zolt sportolói. „Jelenleg számos 
sportolót kezelek, azonban sajnos 
még mindig kevesen tudnak er-
ről a lehetőségről az egyesületen 
belül. Sokan edzői javaslatra ér-
keznek, de a gyerekeket inkább a 
szülők hozzák és persze, ha vala-
ki már tartós fájdalommal küzd, 
akkor magától is felkeres. A cé-
lom, hogy az edzőkkel is együtt-
működve a bemelegítés és nyújtás 
jelentőségét hangsúlyozzuk. A pá-
cienseimet pedig a lehető legkor-
szerűbb módszerekkel és új reha-
bilitációs eszközök segítségével 
szeretném a jövőben gyógytani.”

Ulicska Zoltán fizio-
terapeutához a képen látható tele-
fonszámon tudnak bejelentkezni

Bozsó Ivette

Az utánpótlás bajnoksá-
gokban U19-es, U17-es 
és U15-ös növen-

dékeink az MLSZ re-
gionális bajnoksá-
gainak középme-
zőnyében foglal-
nak helyet, míg a 
regionális sorozat-
ban szereplő U14-
es csapatunk, illetve 
a kiemelt bajnokságok-
ban induló U13-as és U12-es 
növendékeink számára a hasz-
nos tapasztalatok, játékpercek 
gyűjtése az idény legfőbb cél-
ja az MLSZ kiemelt bajnok-
ságaiban. A kisebb korosztá-
lyok számára megrendezett 
Bozsik Program 2021-es tava-
szi szezonjának rendezvénye-
it, eseményeit (tornákat, fesz-
tiválokat) a Magyar Labdarúgó 

Szövetség döntése értelmében 
határozatlan ideig felfüggesz-

tették.
Futsal szakosztá-
lyunk az elmúlt idő-
szakban szép si-
kereket ért el: fel-
nőtt csapatunk ta-
vasszal veretlen (2 

győzelmet és 2 dön-
tetlent számlálunk), 

amivel dobogós a Regi-
onális Futsal Bajnokság Bu-

dapesti 2. csoportjában. Után-
pótlás tekintetében U17-es nö-
vendékeink megnyerték a Pest 
megyei I. osztályú Futsal7vége 
idei kiírását, míg U15-ös fia-
ink szintén a döntőben van-
nak, ahol az UTE csapatával 
mérkőzhetnek majd a bajnoki 
címért.

Bozsó Ivette

A FIZIOTERÁPIA EGY GYŰJTŐFOGALOM, AMELY A TERMÉSZETES ENER-
GIÁKRA ÉPÜLŐ KEZELÉSEKET FOGLALJA MAGÁBA. A GYÓGYTORNA, 
GYÓGYMASSZÁZS, HIDROTERÁPIA, BALNEOTERÁPIA, GYÓGYVÍZ MIND 
FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉSNEK MINŐSÜLNEK. A FIZIOTERAPEUTA SZE-
REPE EGY OLYAN NAGY SPORTEGYESÜLET ESETÉBEN, MINT A VSD IS, 
ELENGEDHETETLEN. A SPORTOLÓKNAK A FIZIOTERÁPIA AZ EGYIK LEG-
HATÉKONYABB MÓDSZER A FÁJDALOM KEZELÉSÉRE, A SPORTTELJESÍT-
MÉNY ÉS MÉG SOK MÁS JAVÍTÁSÁRA IS. ULICSKA ZOLTÁNT A VÁROSI 
SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI FIZIOTERAPEUTÁJÁT KÉRDEZTÜK MUN-
KÁJÁRÓL ÉS TAPASZTALATAIRÓL.

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYUNK FELNŐTT CSAPATÁNAK CÉLJA 
EBBEN A SZEZONBAN A PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ TAGSÁGÁ-
NAK MEGŐRZÉSE, JELENLEG A 14. HELYEN ÁLL CSAPATUNK. 

Fizioterapeuta a VSD-nél Hírek a VSD 
labdarúgócsapatainak 

háza tájáról



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00

www.passziom.hu 


