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Tuzson Bence: Ahogy újjáéledt a természet, 
úgy kaptuk vissza mi is fokozatosan a szabadságunkat

MINDIG IS FONTOSNAK TARTOTTAM, 
HOGY EGY-EGY JELENTŐSEBB BERUHÁ-
ZÁST, AMELY A VÁLASZTÓKERÜLETEM-
HEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK VALAME-
LYIKÉN MEGVALÓSUL, FOLYAMATÁBAN 
IS LÁSSAK ÉS FIGYELEMMEL KÍSÉR-
JEK – MESÉLTE A LAPUNKNAK ADOTT 
NYILATKOZATÁBAN TUZSON BENCE, 
TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVI-
SELŐJE, AKI KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYNEK 
NEVEZTE, HOGY NEMRÉG IMRE ZSOLT 
HIVATALVEZETŐVEL BEJÁRTA A KÉSZÜ-
LŐ ÚJ DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL ÉPÜ-
LETÉT, AHOL PETŐ ANITA, A PROJEKT 
ÉPÍTÉSVEZETŐJE KALAUZOLTA EL A 
VENDÉGEKET. ÖRÖMMEL TAPASZTAL-
TAM, HOGY NEM IS LEHETNE JOBB KE-
ZEKBEN EGY ILYEN FONTOS FEJLESZTÉS 
– MONDTA A POLITIKUS.

Az új épületben kap majd 
helyet a Dunakeszi Já-
rási Hivatal és a Föld-
hivatali Osztály, vala-
mint három járás – a 

dunakeszi mellett a váci és a szobi – 
szerverközpontjait és a hozzájuk tar-
tozó szakrendszereket is itt helyezik 
el. Az elmúlt másfél évben példamu-
tatóan fogtunk össze térségünkben, 

és együtt küzdöttünk a járvány ellen 
– fogalmazatott Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerü-
let országgyűlési képviselője, aki la-
punknak nyilatkozva megköszönte a 
Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, 
Erdőkertesen, Fóton, Gödön, Veres-
egyházon élő emberek kitartását és 
felelősségteljes magatartását. Enélkül 
ugyanis a járványhelyzetben, a meg-
felelő biztonsági intézkedések követ-
kezetes betartása mellett, nem halad-
hatott volna olyan zökkenőmentesen 
a munka, ahogy ezen az építkezésen 
is történt – tette hozzá a politikus.

A magyar oltási program európai 
viszonylatban is a leghatékonyab-
bak közé tartozik, és ennek köszön-
hető, hogy az átoltottsági arány ná-
lunk kimagasló az Európai Unió töb-
bi országához képest is – értékelte a 
jelenlegi helyzetet a képviselő. Mint 
mondta, továbbra is az a cél, hogy 
minél többen oltassák be magukat, 
hiszen a vakcina az egyetlen eszköz 
ahhoz, hogy ismét a megszokott éle-
tünket élhessük. „Velem együtt az itt 
élők közül is bizonyára nagyon so-
kan gondoltak már arra, hogy iga-
zán megérdemeljük végre az előt-

A példamutató összefogás 
meghozta az eredményét

Dunakeszi legújabb büszkesége 
a Duna-parti nyíltvizi edzőközpont

Épül a Dunakeszi Járási Hivatal törzsépülete
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A kitüntetett Nagy Lászlóné a rendelőintézet vezetőivel 
és az országgyűlési képviselővel 

5

DUNAKESZIN 29 ÚJ HELYSZÍNRE TELEPÍTETTEK TÉRFIGYELŐ KA-
MERÁT VÁROSSZERTE, HOGY VISSZASZORÍTSÁK AZ ILLEGÁLIS 
HULLADÉKLERAKÁST ÉS FOKOZZÁK A KÖZBIZTONSÁGOT.

KÉRJÜK, SEGÍTSE ÖN IS A DUNAKESZI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
MUNKÁJÁT, ÉS AMENNYIBEN VÁROSUNK BÁRMELY PONTJÁN 
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST ÉSZLEL, ÚGY MEGFELELŐ IN-
FORMÁCIÓVAL VAGY FÉNYKÉPES DOKUMENTÁCIÓVAL JELEZZE 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN +36 27 542 
800, VAGY A DUNAKESZI APP MOBILAPPLIKÁCIÓN KERESZTÜL.

Az elmúlt napokban bő-
vítették a térfigyelő ka-
merarendszert Du-

nakeszin, ezúttal a város 17 
pontján lévő szelektív hulla-
dékgyűjtő szigethez és továb-
bi, 4 belterületi és 8 külterüle-
ti illegális hulladék-elhelyezés-
ben érintett helyszínre kerül-
tek a 360°-os, nagyfelbontású, 
infravetős készülékek.

A „Tisztítsuk meg az Orszá-
got!” projekt 2020. évben meg-
valósítandó I. üteméhez kap-
csolódóan az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium ál-
tal meghirdetett pályázati ki-
íráson Dunakeszi is indult. A 
pályázat lebonyolítója az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft. A 
felhívás célja, hogy a Kormány 
Klíma- és Természetvédelmi 
Akciótervében foglaltak alapján 
sor kerüljön az ország területén 
elhagyott, vagy jogellenesen el-
helyezett hulladékok és hulla-
déklerakók felszámolására. A 

67,29 millió forint pályázati tá-
mogatásnak köszönhetően ösz-
szesen 29 helyszínen helyeztek 
ki kamerákat. Ezzel Dunake-
szin már mintegy 80 helyszínen 
csaknem 200 kamera vigyázza 
a rendet és a tisztaságot.

Az utóbbi időben nagymér-
tékben megnőtt a szelektív szi-
getek, vagy kukatároló helyek 
nem megfelelő használata, il-
letve az illegális hulladéklera-
kások száma Dunakeszin. A 
városvezetés bízik abban, hogy 
a már üzembe helyezett kame-
rákkal, valamint a lakosok em-
pátiájával és odafigyelésével 
közösen tehetünk egy tisztább 
és zöldebb Dunakesziért.

Támogatás pontos összege: 
67.299.946,-
Támogató: 
IFKA Nonprofit Kft.
A projekt időtartama: 
2021.03.17. – 2021.05.26.

Térfigyelő kamerákkal az 
illegális hulladéklerakás ellen

Állítsuk meg együtt 
az illegális hulladéklerakást!

tünk álló, élményekkel teli bol-
dog nyarat! Mindannyiunkban 
ott a szabadságvágy, a tettre-
készség. Ahogy újjáéledt a ter-
mészet, úgy kaptuk vissza mi 
is fokozatosan a szabadságun-
kat, a mindennapi életünket. 
Kinyithattak a teraszok, az ét-
termek, szállodák, mehetünk 
újra színházba, moziba, edző-
terembe” – mondta Tuzson 
Bence, aki hangsúlyozta azt is, 
hogy fokozatosan visszatértek 
az életünkbe a várva várt sze-
mélyes találkozások.

Óriási teher hárult a mögöt-
tünk hagyott időszakban az 
egészségügyi dolgozókra, akik 
mindvégig szívvel-lélekkel vé-
gezték, és végzik továbbra is a 
munkájukat, ezért jelentett kü-
lön megtiszteltetést számomra, 
hogy az ápolók napján szemé-
lyesen adhattam át a miniszteri 
elismerő oklevelet Nagy Lász-
lóné szakápolónak, aki immár 

huszonöt esztendeje dolgozik 
a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőben, s így negyedszázados 
pályafutása során igazán volt 
már alkalma megtapasztal-
ni, hogy mit jelent az, amikor 
folyamatosan alkalmazkodni 
kell a változó körülményekhez, 
lelkesedése és hivatástudata 
azonban mindvégig töretlen 
maradt – folytatta a politikus. 
Mint mondta, Nagy László-
né és valamennyi kollégája, az 
ápolók és orvosok áldozatkész 
és alázatos munkájára is szük-
ség volt ahhoz, hogy vissza-
kaphassuk végre a régi életün-
ket, és hamarosan élvezhessük 
majd a nyár örömeit is.

Most, a fokozatos nyitás idő-
szakában lassan mindnyájan 

visszatérhetünk a korábban 
megszokott szabadidős tevé-
kenységeinkhez – nyilatkozta 
a politikus, aki a vízi sportok 
kedvelőjeként nagyon szeret 
evezni, ezért május végén fel-
kereste a tavaly átadott duna-
keszi nyíltvízi edzőközpontot 
is, amely mintegy hétszázhat-
vanmillió forintnyi állami tá-
mogatásból épült fel. A közös-
ségi térként is funkcionáló köz-
pont egyszerre több mint ötven 
fő elszállásolására, száz fő ét-
keztetésére, valamint a sport-
eszközök tárolására biztosít le-
hetőséget. Az edzőközpont el-
sődleges célja, hogy a Dunake-
szire érkező magyar és külföldi 
sportolóknak, egyesületek-
nek olyan szállást biztosítson, 
amelynek a közelében elérhe-
tőek az evezésre, úszásra, spor-
tolásra alkalmas helyszínek, 
de minden adott akár komp-
lett edzőtáborok megszervezé-

séhez is – mondta lapunknak 
Tuzson Bence, aki elégedetten 
összegezte a helyszínen szer-
zett tapasztalatait.

Most az a legfontosabb, hogy 
újra, immár aggodalom nélkül 
átölelhetjük a szeretteinket, de 
nagyon kérem, hogy továbbra 
is cselekedjünk megfontoltan, s 
aki még nem tette volna meg, 
mielőbb regisztráljon a védő-
oltásra a Vakcinainfo.gov.hu 
internetes oldalon, mert ez is 
egyik nagyon fontos eleme an-
nak, hogy mindannyian opti-
mistán, derűvel és megerősöd-
ve tekinthessünk előre – fogal-
mazott térségünk országgyűlé-
si képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Öt és fél méter mélyen fúrtak 
át a Kossuth Lajos utca alatt

Elkészült a dunakeszi „csalagút”

VÉGÉHEZ KÖZELÍT DUNAKESZIN A KÖZEL EGY KILOMÉTER HOSSZÚ TÓVÁROSI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZE-
TŐ CSATORNA KIÉPÍTÉSE, AMELYBEN AZ EGYIK LEGNAGYOBB SZAKMAI KIHÍVÁST A KOSSUTH LAJOS 
UTCA ALATT 5,5  MÉTER MÉLYEN ÁTVEZETŐ 24 MÉTERES CSATORNA ÁTFÚRÁSA JELENTETTE A SZAK-
EMBEREK SZÁMÁRA A KOLOZSVÁR UTCA ÉS A HUSZKA JENŐ UTCA KÖZÖTT.

Tavaly, szeptember első napjaiban kezdtek hozzá a közel egy 
kilométer hosszú csapadékcsatorna építéséhez, amely a leg-
kritikusabb helyről, a Toldi-Dombliget lakóparkban lévő 

Huszka Jenő utca mélypontjáról gyűjti össze a vizet egy meglévő 
befogadóba, ami a Tisza utcától a Kolozsvár utcáig tart – magyaráz-
ta a helyi sajtó képviselőinek adott nyilatkozatában Hegyi Márton, 
a kivitelező Penta Kft. projektvezetője a május 21-i bejáráson, ame-
lyen Dunakeszi polgármestere is megtekintette a munkálatokat.

A rákapcsolódó víznyelőkkel, folyókákkal épített csapadékvíz-
elvezető csatorna kivitelezési határideje 2021 augusztusa, de a vál-
lalt határidőnél jóval korábban végeznek a munkálatokkal – je-
lentette be a projektvezető. Hegyi Márton elmondta: - Már csak a 
Kolozsvár utcát és a Huszka Jenő utcát összekötő 100 méter hosz-
szú csatorna kiépítése hiányzik, melyet a Kossuth Lajos utca alatt 
5 és fél méter mélyen, úgynevezett átsajtolással, átfúrással oldunk 
meg. Ezt a technológiát azért alkalmazzuk, hogy a Kossuth Lajos 
utca forgalmát egy percre se kelljen leállítani.

A szakmai megoldás lényege, hogy a fúrás kiinduló helyét tíz 
méternél hosszabb acéllemezekkel építették körbe, amelyek leg-
alább 4 méter mélyen behatoltak a talajba. A szakemberek ebből a 
munkatérből kiindulva kezdték el kiépíteni a 2×12 méter hosszú 
„dunakeszi csalagutat”, melyben előbb átsajtolják, átfúrják az egy 
méter átmérőjű acél védőcsövet, melyben majd átvezetik a 80 cen-
tis vízelvezető csatornát. A nagy szakmai kihívást jelentő mun-
kálatokat megtekintette a város polgármestere és a körzet önkor-
mányzati képviselője, Sipos Dávid alpolgármester is.

Dióssi Csabát a Penta Kft. tulajdonosa, Nagy Gábor tájékoztat-
ta a kivitelezés állapotáról, ismertette az átsajtolásos technológia 
szakmai megoldásának feltételeit. „Nagyon precíz, pontos előké-
szítést és kivitelezést kíván a szakemberektől, hogy a két irányból 
megkezdett fúrással középen centi pontossággal találkozzanak” – 
mondta a nagy tapasztalattal rendelkező szakember.

A gépészmérnök végzettségű Dióssi Csaba polgármesterben 
felülkerekedett a szakmai kíváncsiság, aki lement a mélyben dol-
gozó műszaki szakemberekhez, hogy közelről vegye szemügyre a 
kivitelezés egyik legfontosabb fázisát.

A polgármester a bejárás után arról beszélt a sajtó képviselő-
inek, hogy a Tóvárosban és a Huszka Jenő utcában élők számá-
ra rendkívül nagy jelentősége van a csapadékvíz-elvezető csator-
na kiépítésének.    

„Aki esős időben látta a Toldi lakópark helyzetét, hogy térdig 
érő vízben álltak a lakók meg a járművek, az tudja, hogy ez bor-
zasztóan fontos beruházás. Mióta megépült a lakópark, a mély-
pontról a vizet sehogy sem lehetett elvezetni. Most egy állami pá-
lyázaton nyertünk 300 millió forintot, melynek köszönhetően az 
új csatornát össze tudjuk kötni a meglévő városi csapadékelvezető 
rendszerrel. Nagyon érdekes műszaki megoldás az átsajtolás, amit 
azért alkalmaznak, hogy ne kelljen leállítani a Kossuth Lajos utca 
forgalmát. Már nagyon közelít a befejezéséhez ez a beruházás” – 
jelentette ki Dióssi Csaba.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a városban egyébként 
sok olyan kisebb terület van, ahol gondot okoz még a csapadékel-
vezetés, ezeket folyamatosan számolják fel.

De mindig keletkezik újabb és újabb, ezért volna fontos, hogy 
senki ne engedje ki a telkéről a csapadékvizet. Ha csak néhány 
házból kiengedik, akkor egészen megváltoznak a viszonyok, és 
olyan helyeken is, ahol évtizedekig nem volt gond, új probléma 
keletkezik – hangsúlyozta a polgármester, aki szorgalmazta, hogy 
az ingatlantulajdonosok építsenek szikkasztót.

Lapzártánkkor szerzett információink alapján a szakemberek 
sikeresen oldották meg a 24 méter hosszú, öt és fél méter mélyen 
haladó egy méter átmérőjű csatorna átvezetését a Kossuth Lajos 
utca alatt.   (Vetési)

Fotó: KesziPress

Dióssi Csabát Nagy Gábor 
tájékoztatta a beruházásról
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A Buczkó 
család kertje

Buczkó Gábor: „a növényekkel beszélgetni kell”
Népszerű a „Tiszta udvar, rendes ház” akció 

DUNAKESZIN NAGY ERKÖLCSI MEGBECSÜLÉS ÖVEZI A “TISZTA UDVAR, REN-
DES HÁZ” KITÜNTETŐ CÍMET ELNYERŐ INGATLANTULAJDONOSOKAT, AKIK 
TEVÉKENYSÉGÜKKEL JELENTŐS MÉRTÉKBEN JÁRULNAK HOZZÁ A VÁROS 
ARCULATÁNAK FORMÁLÁSÁHOZ, A KÖZÖSSÉGI SZEMLÉLET ERŐSÍTÉSÉHEZ. 
IDÉN MÁR SZÁZNÁL TÖBB DUNAKESZI CSALÁD ÉRDEMELTE KI AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMET – TUDTUK MEG NYÍRI MÁR-
TONTÓL, AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS TÁRSA-
DALMI MEGBÍZATÁSÚ ALPOLGÁRMESTERÉTŐL, AKI JUHÁSZ ÁDÁM, ALAG 
VÁROSNEGYED ALPOLGÁRMESTERI MEGBÍZOTTAL MÁJUS 21-ÉN ÚJABB KÉT 
CSALÁDNAK ADTA ÁT A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” TÁBLÁT.

Az elsőt a Tisza utcában élő Elek 
házaspárnak vitték, akik nagyon 
örültek az elnyert kitüntető cím-

nek.  Huszonhat éve élnek Dunakeszin a 
Tisza utcában, saját építésű, igényesen ki-
alakított polgári stílusú házban. A rende-
zett, szép környezethez hasonlóan a há-
zaspárról is sugárzik a harmónia, akik-
nek még a munkahelyük is ugyanaz, hi-
szen mindketten a jó nevű fóti Tímár 
Vaskernél dolgoznak. László telepvezető 
helyettes, a felesége könyvelő. Az emele-
tes házban csak ketten élnek, fiúk már el-
költözött a szülői házból.

 A kertben sokféle fa található: tisza-
fa, cukorsüvegfenyő, vörösfenyő-pálma, 
és van egy kis tó is halakkal. A kert ki-
alakítása közös munka, a gondozás nagy 
részét László végzi, de a beszerzést a fele-
sége intézi.

“Én azt a növényt nagyon szívesen 
gondozom, amit ő megvesz, közös az íz-
lésünk” – fordul a felesége felé László. 
Minden tavasszal megújítják a kertet, de 
amit lehet, átteleltetnek. 

Kis unokánk augusztusban lesz 4 éves, 
neki szeretnénk egy kis játszóteret csi-
nálni a kertben, mászókákkal – mondta 
búcsúzásként a házigazda. 

A másik táblát a Perczel Mór utcá-
ban élő Buczkó Gábornak adta át Nyí-
ri Márton és Juhász Ádám. A kétfős díj-

átadó delegációt és a helyi sajtó képvise-
lőit a kapuban örömmel üdvözölte Bucz-
kó Gábor, amely azt is „elárulta”, hogy az 
ingatlan tulajdonosa reklámdekoráció-
készítéssel foglalkozik.  

- Két gyönyörű gyerekünk van. Itt a 
kertben is minden róluk szól. Miattuk 
vásároltuk ezt csendes, alagi környezet-
ben épített családi házat, ahol hatalmas 
az ő birodalmuk – mondta büszkén az 
édesapa, aki csak azt sajnálta, hogy az 
úszó edzésen lévő gyerekek és a felesége 
nem lehet jelen, amikor átveszik a „Tisz-
ta udvar, rendes ház” táblát, aminek na-
gyon örülnek. 

Gyakran előfordul, hogy az utcából is 
átjönnek a gyerekek, hogy a zöld pázsit-
tal borított kertben felépített játszótéren 
együtt játszanak a Buczkó lányokkal. 

A beszélgetés során Buczkó Gábor el-
mondta, a szép környezet, a szép kert ak-
kor lesz vonzó és szép, ha az ember min-
den nap foglalkozik vele. „A növényekkel 
beszélgetni kell, a növényeket metszeni 
kell” – mondta elégedett mosollyal az ar-
cán, de gyorsan hozzátette: „Ennek a fe-
leségem a ’zászlóshajósa’, és van két kis-
lány kéz is”. 

Az is kiderült, hogy hat éve élnek 
Alagon. „Nagyon szeretünk itt élni, az 
utca csendes, jók a szomszédok, és az 
iskola is közel van a lányok számára” – 

mondta a díjnyertes Perczel Mór utcai 
portál tulajdonosa. 

Juhász Ádám elismeréssel nyilatkozott 
a díjazottakról, akik – mint fogalmazott 
- nem csak önmaguk örömére formálták 
igényessé és rendkívül széppé saját kör-
nyezetüket, hanem hozzájárulnak Du-
nakeszi környezetbarát, hangulatos kis-
városi arculatának kialakításához is. Jó 
érzéssel tette hozzá, hogy az alagi kert-
városban élők lokálpatrióta polgárként 
gondozzák, ápolják a környezetüket, tá-
mogatják az önkormányzat városszépítő 
törekvéseit. 

- Az önkormányzat az utak javítása, 
a csatornahálózat építése, a közterüle-
tek parkosítása, a játszóterek felújítása és 
újak létrehozása mellett térfigyelő kame-
rák telepítésével is igyekszik hozzájárul-
ni a lakosság közbiztonságérzetének nö-
veléséhez, a kulturált lakókörnyezet ki-
alakításához – mondta Juhász Ádám, aki 
Erdész Zoltán alpolgármester megbízott-
jaként segíti az alagiak körében felmerü-
lő várospolitikai kérdések megoldását. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A díjnyertes Elek házaspár, Nyíri Márton és Juhász Ádám

Buczkó Gábor 
és Juhász Ádám
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DUNAKESZI EGYIK LEGPATINÁSABB OKTATÁSI INTÉZMÉNYE A 
BÁRDOS LAJOS – EGYKORON 3. SZÁMÚ – ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IDÉN ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁT. E JELES 
JUBILEUMRA NÍVÓS PROGRAMOKKAL KÉSZÜLNEK AZ ISKOLA 
TANÁRAI ÉS TANULÓI. A SOKRÉTŰ ÉS GAZDAG ÜNNEPI VISSZA-
TEKINTÉS JEGYÉBEN A DIÁKOK KÖZÜL NÉGYEN FELKERESTÉK 
A VÁROS POLGÁRMESTERÉT, AKIVEL INTERJÚT KÉSZÍTETTEK. 

Dióssi Csaba közvetlenségével és nyitottságával azonnal 
megteremtette a jó hangulatú és igazán tartalmas beszél-
getés légkörét. Bevezetőjében ismertette Dunakeszi és 

Gyártelep történelmi múltját, az ezreknek munkát adó Járműjaví-
tó környezetében, a Körönd szomszédságában felépített iskola és 
templom korabeli jelentőségét, a művelődési ház közösségformáló 
szerepét. Büszkeséggel szólt a hazánkban elsőként Budapest – Vác 
között épített vasútvonalról, melyen az első szerelvény 1846-ban 
csak Dunakeszin állt meg a történelmi személyiségekkel.

Felidézte a Zuglóban töltött ifjú éveit, ahol eleinte a barátok, 
majd később a programok miatt szeretett élni, de nagy hatással 
voltak rá a matematika tagozatos gimnáziumi és az egyetemi évek 
is.  Dunakeszit előbb munkavállalóként kedvelte meg, melyet az 
évek múlásával annyira megszeretett, hogy a városban építette fel 
családi házukat.      

Az iskola igazán büszke lehet a Dióssi Csabát kérdező tanulók-
ra, akik okos, és szépen megfogalmazott kérdéseikkel kiérdemel-
ték a városvezető elismerését is. 

Az ifjú „riporterek” kíváncsiak voltak – többek között – arra, 
hogy mikor tervezik felújítani a 100 éves Bárdos iskolát, hol épül 
fel a város két új középiskolája. Miben számít az iskolára polgár-
mesterként? Milyen iskolát választana, ha ma lenne általános is-
kolás? – hangzott a kérdés, melyre válaszként a polgármester kije-
lentette: a tehetséget szolgáló szakmai színvonal minősége számá-
ra fontosabb az épület állagánál és külső arculatánál. 

Kifejezte, hogy nagyra becsüli a Bárdos iskola évszázados okta-
tó, nevelő tevékenységét, a magas színvonalú ének-zenei oktatást. 

Dióssi Csaba reményét fejezte ki, hogy a kormány még a nyáron 
dönt a két új középiskola felépítéséről, melyhez mérhető támoga-
tásban az elmúlt 30 év alatt összesen nem részesült Dunakeszi – 
utalt a több tízmilliárdos beruházás nagyságára.

Elmondta: a tankerülettel együttműködve azon dolgoznak, 
hogy az állami fenntartású Bárdos iskolát felújítsák.

- Remélem lesz rá pályázati lehetőség – tette hozzá Dióssi Csa-
ba, aki a rendhagyó interjúról közösségi oldalán is beszámolt.  

   „Ma felidézhettem diákéveimet, mesélhettem a gyerekkorom-
ról, a városvezetés feladatairól, örömteli pillanatairól, és még to-
vábbtanulási tanácsokat is kértek tőlem a Bárdos Lajos Általános 
Iskola 5.B osztályos tanulói. Az intézmény idén ünnepli fennál-
lásának 100 éves évfordulóját, és rendezvénysorozatuk egyik “ál-
lomása” a polgármesteri interjú készítése volt. Nyitrai Nóra, Vay 
Anna Bianka, Kaspár Balázs és Filó Botond látogatott el hozzám 
Mihály Gyuláné igazgatónő és Keller László osztályfőnök kíséreté-
ben” – számolt be közösségi oldalán a polgármester.

Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy e jeles évforduló alkalmá-
ból a diákok felkeresték, és kíváncsiak voltak az ő tanulóéveire, a 
fiatalságára, a városért végzett munkájára.

„Megtisztelve érzem magam, hogy részese lehetek a 100 éves 
évfordulónak, és hogy engem választottak interjúalanynak. Meg-
ható volt tőlük hallani a város vezetőinek címzett köszönetet, 
hogy már ez a fiatal korosztály is fel tudja mérni a sok hasznos és 
pozitív változást a városban.

Köszönöm az ajándékot, és kívánom, hogy tanuljatok sokat, 
maradjatok Dunakeszin, hogy felnőttként ki-ki a maga szaktudá-
sával, készségeivel tudja városunkat és lakóit segíteni, a fejlődést 
továbbvinni.” – írja Facebook-bejegyzésében Dióssi Csaba.

A találkozó végén Mihály Gyuláné igazgató asszony Bárdos La-
jos-emlékéremmel és jubileumi Bárdos Lajos Évkönyvvel ajándé-
kozta meg a város polgármesterét.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Egy különleges 
jubileumi interjú a polgármesterrel

Mihály Gyuláné és Keller László
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VÁROSUNKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYIK 
FONTOS TÖREKVÉSE, HOGY AZ ÓVODAI EL-
LÁTÁS MAGAS SZÍNVONALON VALÓSULJON 
MEG. AZ UTÓBBI ÉVEKBEN ÚJ ÓVODÁK LÉ-
TESÜLTEK, ÉS AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS 
MELLETT MEGJELENT AZ EGYHÁZI ÓVODA-
LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK IS. A MEGLÉVŐ DUNA-
KESZI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA 
MELLETT SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL ÖRVENDE-
TESEN MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT A DUNAKESZI 
SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA IS. A 
LEGÚJABB GYERMEKINTÉZMÉNYRŐL BUBRIK 
MIKLÓST, A DUNAKESZI SZENT PÉTER ÉS PÁL 
GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM PARÓKUSÁT 
KÉRDEZTÜK.  

 – Ismert a kormányzati szándék a demo-
gráfiai mutatók megváltoztatására. Ennek 
érdekében az önkormányzatokat és az egy-
házakat is támogatták az óvodai férőhe-
lyek bővítésére. A mi egyházunk négy óvo-
dát vállalt a Hajdúdorogi Főegyházmegyé-
ben.  Amikor engem 2017-ben felhívtak a 
püspökségről, hogy mit szólnék egy óvo-
dához, rögtön igent mondtam. A közös-
ségünk létszámában gyarapodik, ugyanis 
amikor tíz évvel ezelőtt ide kerültem, még 
aránylag kevesen voltunk, de a város lét-
számbeli növekedése hatással volt a közös-
ség létszámának növekedésére is. Zömé-
ben fiatal családok érkeztek a városba és 
természetes, hogy óvodával biztosítsunk 
helyet a gyermekeknek. 

A tervezés 2019 októberében kezdődött 
el, az építkezés 2020 szeptemberében. Az 
építtető a Görögkatolikus Metropólia Haj-
dúdorogi Főegyházmegyéje. Tószegi Vero-
nika óvodavezető áll majd a 13 fős neve-
lőtestület élén. Pályázat után az építő cég 
az Optimus Kft. lett. Az önkormányzat, és 
személy szerint Dióssi Csaba polgármes-
ter úr nagyon sok segítséget adott. Ugyan-
is a törvény kötelezi az építtetőt, hogy min-
den gyermek után 10 m2 játszóudvart kell 
biztosítani. A 750 m2 nem jött volna ösz-
sze, ha az önkormányzat nem adott volna 
használatra az óvoda mögötti régi temető-
ből egy plusz 15 méternyi részt a telek tel-
jes szélességében. Ezt a területet szakem-
berekkel exhumáltattuk. Nagy megdöb-
benésünkre 217, 90 %-ban csecsemő- és 
gyermeksírt találtunk. Feltehetően valami 

nagy járvány áldozatai voltak. A feltárást 
követően alaposan dokumentáltunk min-
dent, próbáltunk utánajárni, hogy kik le-
hettek, de nincsenek halotti anyakönyvek. 
Szerettük volna az altemplomban lévő ur-
natemetőben elhelyezni őket, de törvény 
írja elő, hogy ha nem tudjuk beazonosítani 
az elhunytakat, nem lehet elvinni, így egy 
közös sírba helyeztük őket. Az óvoda elké-
szültét követően egy sírkertet alakítunk ki 
és egyházi szertartás, panichida keretében 
megtartjuk a halotti megemlékezést. Így 
visszük tovább az óvodába a gondolatot, 
hogy az élők és az elhunytak összekapcso-
lódnak, mert ez az élet rendje.

Beszéljünk a jelenről. Az épület kétszin-
tes, kétszer 300 m2. A 75 férőhelyes óvo-
da háromcsoportos, van benne egy hetven 
négyzetméteres tornaszoba, és három 50 
m2 csoportszoba a megfelelő kiegészítők-
kel. A fűtés hőszivattyús lesz, az energia 
ellátását később napelemekkel szeretnénk 
megoldani. Ez egy XXI. századi épület.

Az óvodát Szent Miklósról neveztük el, 
aki az óvoda védőszentje, egész életét a 
szegényeknek és az elesetteknek szentelte. 
Az óvodai csoportokat is egyházunk há-
rom fontos szentjének oltalmába ajánljuk: 
Aranyszájú Szent Jánosnak, Nagy Szent 
Bazilnak és Nazianzi Szent Gergelynek. 
Mindhárom szent imádságos, istenlátó 
atya, igazi teológus volt. Világunknak hi-
teles krisztuskövető, keresztény életet élő 
emberekre van szüksége, ezért óvodánk-
ban a legfontosabb, hogy gyermekeink 
vallásos nevelésben részesüljenek.  Június 

30-án átadásra kerül az épület, utána még 
lesznek külső munkák, amit az egyházköz-
ségünk rendelt meg, és kialakul a zöld te-
rület is. Szeptember 1-jén pedig megnyílik 
az óvodánk. 

A parókus gondolkodásában mit jelent 
az óvoda? A pap egy közösségnek a veze-
tője, és minden lehetőséget meg kell ragad-
ni, hogy az embereket Jézus Krisztushoz, 
az üdvösség útjára vezesse. Az óvoda nagy 
kincs, hiszen a szülők önszántukból ránk 
bízzák a gyermekeiket és ez lehetőség arra, 
hogy nevelhetjük őket. Ha hatéves korukig 
kialakul a kötődés a lelki vezetőhöz, Jézus 
Krisztushoz, ez meghatározza az egész éle-
tüket. Sokan kérdezik, mivel ad többet egy 
egyházi intézmény. A válasz: a Lélekkel! 
A parókusnak pedig lehetőség és felelős-
ség, hogy a gyermekek és családjaik a Lel-
ket, „meglássák”, megismerjék és maguk-
ba fogadják. Az óvoda szélesre tárja kapu-
it a gyermekek előtt, és gondoskodik, arról, 
hogy a hitünk szerinti nevelésben része-
süljenek. Reményeink szerint az óvodánk 
görögkatolikus egyházunk, városunk, kö-
zösségünk kincse lesz.

Elérhetőség: www.gorogovi.hu 
Tószegi Veronika, 06-30-113-2673
toszegiveronika@gmail.com 

Elmondta: 
Bubrik Miklós parókus, 

lejegyezte Katona M. István 
A szerző felvételei  

Görögkatolikus óvoda 
nyílik szeptemberben

Bubrik Miklós parókus

75 férőhelyes óvoda épül az egyház beruházásaként
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körzeti képvi  selőink jelentik

Sűrű hónap volt a májusi, kihelyezés-
re kerültek a város új térfigyelő kame-
rái a szelektív szigetekhez. Ezek segít-
ségével már sikerült azonosítani olyan 
személyeket, akik illegálisan, jogosu-
latlanul használták a közterületi hulla-
dék szigeteket. Szeretném, megköszö-
ni a városi mezőőrnek, Rácz Istvánnak 
a segítséget, aki a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. munkatársaival megtisz-
tította az M2 autópálya melletti mező 
területét. Az ott lerakott hulladék szár-
mazása, a lakossági bejelentések ellen-
őrzése folyamatban van. Megvolt a 10. 
lakossági önkéntes köztisztasági nap, 
szeretném megköszönni annak a közel 
30 lakótársunknak a segítségét, akik-
kel minden helyszínen sikerült megtisz-
títani a területet. A tavalyinál kevesebb 
hulladékot gyűjtöttünk össze, ami jó jel. 
Tervben van egy városi kiadvány a sza-
bályos hulladékkezelésről, mert sok la-
kótársunknak sajnos nincsen ismerete a 
különböző hulladéktípusok megfelelő 
rendszerben történő kezeléséről. 

A klímák kültéri egységének – város-
képi szempontból – megfelelő és sza-
bályos kihelyezéséről is lesz egy ismer-
tető. Volt a közelünkben, Újpesten egy 
honvédelmi gyakorlat, ami sajnos ijed-
séget váltott ki pár lakótársunkban. Kér-
tem a Közüzemi Nonprofit Kft-t hogy a 
Repülőtéri úton található, csak üveg-
visszaváltó szigethez még egy gyűjtő 
edényt helyezzenek ki, mert nagyobb 
kapacitásra van szükség. Ebben a hó-
napban befejezik a kitermelt zöld hul-
ladék elszállítását az Alagligeti lakópar-
kok közötti erdősávban. Az új bölcsőde 
melletti mezőre a városi főkertész asz-
szony egy csodálatos méhlegelőt alakí-
tott ki. Május utolsó hétvégéjén volt a 
lakossági veszélyes hulladék gyűjtése. 
Ismét, a körzetünkben három helyszí-
nen gyűjtöttem össze Önöktől a hulla-
dékot. Ősszel már az új Öko-Udvarban 
lehet leadni minden Dunakeszi lakos-
nak az ilyen típusú hulladékokat. Saj-
nos a körzetünkben egy társasházi kö-
zös képviselő elhunyt. A közösségi mé-

diában erről már tettem fel megkere-
sést, azok a társasházak, akikkel a néhai 
Kuti László úr kapcsolatban volt és ed-
dig nem kerestek meg, kérem, jelent-
kezzenek nálam.
Bármilyen kéréssel keressenek bátran 
az alábbi elérhetőségeimen: 
Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képvise-
lő online fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, 
kedves Dunakesziek!

Tisztelt Lakótársaim!
Már látszik az alagút vége, 
még szó szerint is. A napok-
ban ér össze a Tóváros és Told-
Dombliget csapadékcsatorná-
jának két irányból zajló épí-
tése. A Kossuth Lajos út alat-
ti átfúrt részt kötjük össze a 
Huszka Jenő utcával. A Husz-
ka Jenő utca felőli oldalon pe-
dig már a végleges helyreállí-
tási munka folyik a csapadék-
csatorna-építés nyomvonalá-
ban. A felbontott területeken 
az eredeti műszaki tartalmat 
építik vissza. Az utca aszfal-
tozása a helyreállítási munka 
végére marad, a pontos dá-
tumot hamarosan kitűzzük. A 
helyreállítás közelében kisebb 
forgalomkorlátozásokra kell 
számítani, ezért szíves türel-
müket kérjük az esetleges kel-
lemetlenségek miatt.

Jó hangulatban, szép időben 
szedtük a szemetet az önkén-
tes köztisztasági napon. Csa-

ládok, baráti társaságok, lakó-
parki közösségek, kisgyerme-
kek szüleikkel csatlakoztak a 
kezdeményezéshez. Volt olyan 
apuka, aki a tóba is bemá-
szott, és sajnos nem hiába, bő-
ven akadt szemét ott is. Körze-
tünkből főként papírhulladé-
kot, üdítős dobozokat és meg-
számlálhatatlan mennyiségű 
cigarettacsikket szedtünk ösz-
sze. A gyakorlat azt mutatja, 
összességében évről évre ke-
vesebb az eldobált szemét a 
közterületeinket. Köszönjük a 
lakosságnak, hogy odafigyel-
nek környezetünkre, és erre 
gyermekeiket is tanítják.

A tóvárosi játszótér is ka-
pott térfigyelőkamerát a sze-
metelések és a rongálások visz-
szaszorítása érdekében. Ám 

egy jogos lakossági észrevé-
telt kaptam ez ügyben, a térfi-
gyelő elől hamarosan eltakarja 
egy közeli fa a szabad teret, és 
a tavon kívül semmit nem fog 
majd látni. Már intézkedtem 
ezzel kapcsolatban, hamaro-
san korrigálja a kivitelező.

És örömmel számolhatok be 
arról is, hogy a Mozdulj, Duna-
keszi! elkezdődött, a Program-
iroda újra tud érdemben mű-
ködni. Sorra jönnek mostan-
tól a rendezvények. Jövő hé-
ten kezdődik a foci EB, amelyre 
óriáskivetítővel készülünk a 
szabadstrandra. Négyszáz ülő-
hely, jó hangulat, gyönyörű 
környezet, finom ételek, napo-
zó teraszok. Jöjjenek és szur-
koljunk együtt!

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

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. válaszókerület 

képviselője
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Beruházások

Elkészült az SZTK!
Hatalmas eredmény városunk 
életében, hogy elkészült az SZTK 
központi épületének felújítása és 
bővítése. A Szakorvosi Rendelő-
intézet mellett a korábban elké-

szült pszichiátria épülete is ren-
delkezésre áll. Az épületben je-
lenleg az ideiglenesen kiköltöz-
tetett szakrendelések végleges 
elhelyezése zajlik, valamint az 
épület körüli zöldfelületek felújí-
tására kerül sor.

Gimnázium felújítása
Gőzerővel tart a Radnóti Miklós 
Gimnázium energetikai felújítási 
beruházása. Hamarosan az utol-
só nyílászárók is a helyükre ke-
rülnek a központi épületben és a 
külső falak szigetelési munkálatai 
is befejeződnek. A fűtési időszak 

zárásával megkezdődik a kazá-
nok cseréje is. A tanév zárónapját 
követően pedig a konyha épü-
letének felújítását kezdik meg a 
szakemberek. 

Új kerékpár tároló épült 
gyártelepen
A helyi lakosok már igénybe vet-
ték a tervezett ütemezés szerint 
elkészült gyártelepi új P+R parko-
ló a Béke utca- Könyves Kálmán 
utca találkozásánál. A beruházás 
befejezéseként elkészült a fedett 
kerékpár tároló is. Így már az au-
tósok mellett a kerékpárosok is 

igénybe vehetik az új parkolót. A 
beruházás a MÁV Zrt-vel együtt-
működésben valósult meg. 

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyek-
szem szolgálni a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

A végéhez közeledik a Duna 
sori sétány önálló járda-sávval 
történő szélesítése. A járda tel-
jes hosszában elkészült és gömb-
süveg-sorral került elválasz-
tásra az autós-kerékpáros rész-
től. A gyalogos és a kerékpáros 
részt mutató útfestések elkészül-
tek és az útjelző táblákat is kihe-
lyezték már: a Duna sor Liget és 
Rév út közötti szakaszán a jövő-
ben 10km/órás sebességkorláto-
zás lesz érvényes, amelyet mind 
a kerékpárosoknak mind az en-
gedéllyel behajtó autósoknak be 
kell tartania. A járda rév felőli vé-
gén kialakítása került egy lép-
cső, amely a mederbe vezet, e 
sorok írásakor a korlát még nem 
került kihelyezésre. Itt korábban 

egy beton oszlopokból kialakí-
tott lejtés szolgálta a lejutást, így 
ezen a területen mind esztétikai-
lag, mind a biztonság szempont-
jából nagyot léptünk előre. A sé-
tány szélesítésével a parton meg-
változott, és az évtizedek alatt 
megnövekedett igényekre vála-
szolt az önkormányzat, miköz-
ben megújítottuk a területet és 
biztonságosabbá tettük a köz-
lekedést. Kérdezték tőlem, hogy 
miért nem a kerékpárosok halad-
nak az új úttesten, hiszen akkor a 
gyalogosok közvetlenül a fagy-
laltozók mellett tudnának sétál-
ni. A döntés mellett szól, hogy ez 
esetben a gyalogosoknak az au-
tósokkal kellett volna megosz-
tozniuk az úttesten, a padok el-
éréséhez pedig át kellett volna 
haladniuk a kerékpáros sávon, 
valamint eleve fontosabbnak 
éreztük a gyalogosok azon igé-
nyét, hogy a dunai panorámá-
hoz közelebb sétáljanak. A meg-
újuló sétányon a beruházás so-
rán egyébként nyolc új padot he-
lyezünk ki.

A Kiscsurgó utcában is újra-
festették a parkolósávokat, ez-
zel befejeződött az útburkola-
ti jelek felújítása a Révdűlőben, 

amely több mint egy tucat utcát 
érintett tavasszal. Ez a munka fo-
lyamatos, már most gyűjtöm be 
– részben lakossági észrevételek 
alapján - a lehetséges helyszíne-
ket a következő festési körhöz

Május 20-án részt vettem egy 
műszaki bejáráson a katonadom-
bi mosdóépületben. A szerkezet-
kész épületben jelenleg a gépé-
szeti, villanyszerelési és vízszere-
lési munkálatok zajlanak. Az épü-
let átadásával jelentősen javulni 
fog a szolgáltatás színvonala a 
területen. A strandon ezekben 
a napokban hat új padot helye-
zünk ki a sétány mellé. A stran-
don a nyári szezonban komoly 
gondot jelent a hulladékkezelés. 
A helyzet javítása érdekében ki-
helyeznek egy szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetet, ahol a mű-
anyag, a papír és üveg frakciót is 
külön gyűjtik majd.

A közelmúltban új térfigyelő-
kamerák kerültek kihelyezésre a 
körzetben. Egy pályázatnak kö-
szönhetően a közösségi szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek köze-
lébe kerültek kamerák, ugyanis 
elharapódzott az illegális, üzleti 
jellegű szemétlerakás. Nyilván-
valóban minden kuka mellé nem 

helyezhető kamera, de a főbb 
helyszínekre szeretnénk rálátni. 
A legnagyobb probléma a Kiser-
dő utcai szelektívnél volt, de ka-
mera került a Liget utca szelek-
tívhez, a Liget utca – Duna sor 
sarkára, a Kiscsurgó utcába, Pihe-
nő sétány – Fészek bekötő út sar-
kára és az Iskola utcai tízemele-
tesekhez is. A kamerákat a rend-
őrség és a közterület-felügyelet 
szakemberei figyelik.

Május 15-én került sor a Duna-
keszi Köztisztasági Napra. A Rév-
dűlő ismét kitett magáért, hiszen 
huszonöt önkéntes vett részt az 
akcióban a Duna-parton és a Kis-
csurgó völgyében. A hónap fo-
lyamán nyolc babacsomagot 
kézbesítettem, valamint felkö-
szöntöttem egy, a Stromfeld ut-
cában élő 90 éves lakótársunkat 
is. Isten éltesse őket sokáig!

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
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A lakótelepet különösen érin-
ti a képviselő-testület által a 
légkondicionáló-berendezé-
sek kültéri egységeinek össze-
írására irányuló új szabályza-
ta, mellyel kapcsolatban több 
megkeresést is kaptam az el-
múlt napokban. A legkomo-
lyabb aggodalmat itt szeret-
ném jelenlegi tudásom alap-
ján eloszlatni: jelenleg nem 
tudok olyasmiről, hogy adóki-
vetési szándékkal tenné ezt az 
önkormányzat, noha arra el-
méletileg van jogi lehetőség, 
de ilyen szándékot én egyelő-
re nem hallottam. Bár volt egy 
ezzel kapcsolatos egyeztetés 
a városházán, melyre a legin-
kább érintett egyik körzet kép-
viselőjeként engem nem hív-
tak meg, a jelen tudásom sze-
rint a városkép védelme érde-
kében kívánják egységesíteni 
a kültéri egységek kihelyezé-
sének szabályait. Természe-
tesen biztosíthatom a lakoso-
kat, hogy ha mégis fény de-
rülne adókivetési tervekre a 
városvezetés részéről, a leg-
hangosabban tiltakozva "bo-
rogatnám az asztalokat" a tes-
tületi ülésteremben és minden 
követ megmozgatnék az ilyen 
szándék ellen. A részletszabá-

lyokról ebben a beszámolóban 
azért nem írok, mert feltétele-
zésem szerint a Dunakeszi Pol-
gár jelen lapszáma egyéb írá-
sában a városi újság a köze-
li határidőre tekintettel részle-
tesen beszámol ezekről, mely 
miatt én nem szerettem volna 
egyéb fontos közlendőktől el-
venni a helyet ezen informáci-
ók megismétlésével, de termé-
szetesen alábbi elérhetősége-
imen kereshetnek ezzel kap-
csolatosan is.

A lakótelepi körzet több 
pontján is tapasztalhatták a 
lakók, hogy újabb térfigyelő 
kamerák kihelyezésére került 
sor. A Barátság útja 16. mel-
letti szelektív hulladékgyűjtő 
mellett, de a Barátság 1-3., 5-7 
és 9-11. hulladéktárolói mel-
lett is kiépítették a megfigye-
lési pontokat, melyek remé-
nyeim szerint segítenek visz-
szaszorítani a hulladékgyűjtők 
körüli, sokszor áldatlan állapo-
tokat. Korábban ezek szüksé-
gességéről több társasház kö-
zös képviselőjével egyeztet-
tem, szerencsére, ezek most 
megvalósulhattak.

Amikor az új kamerákkal kap-

csolatos rendeletmódosításról 
döntött a képviselő-testület, a 
Szent István parki kutyafuttató 
kapcsán is jeleztem, hogy sze-
retném, ha a rendszer követ-
kező bővítésekor itt is helyet 
kaphatna egy kamera, ezzel is 
megelőzendő a korábbi beszá-
molóimban rendszeresen érin-
tett, a területen állandóan ki-
alakuló konfliktusokat.

A Barátság útja 1-3. számú 
épületnél elhelyezett hulla-
dékgyűjtő mellett a zárha-
tó kukatárolók kialakítása is 
megkezdődött, hogy ezzel 
is visszaszoríthassuk az ezen 
a területen különösen rossz-
nak mondható szemétleraká-
si problémát, mely remélem, 
hogy a kiépített kamerákkal 
együtt már elegendő lesz ezen 
a ponton a máshol lakók ál-
tal itt lerakott hulladékhegyek 
visszaszorításában.

Természetesen mindez mit 
sem ér, ha a hulladéklerakók 
már attól is megtelnek, ha a 
helyben lakók viszik a hulla-
dékot az adott pontokra, így 
figyelemmel fogom kísérni a 
helyszíneken a helyzetet és 
szükség esetén kérni fogom, 

hogy a Közüzemi Kft. gyak-
rabban gyűjtse be a hulladé-
kot azokról a gyűjtőpontok-
ról, ahol ez szükségesnek mu-
tatkozik.

Elérhetőségeimen tovább-
ra is várom megkereséseiket. 
Közvetlen telefonszámom: 06-
70-379-92-11, elektronikus le-
vélcímem: zpvarga.dunake-
szi@gmail.com vagy varga.
zoltan@jobbik.hu. Elérhető va-
gyok a közösségi médiában, 
alábbi hivatalos oldalaimon is: 
www.facebook.com/zpvarga, 
illetve www.twitter.com/
zpvarga. Postai levelet a 2120, 
Dunakeszi, Kolozsvár utca 
33/B. alatti irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 2. 
választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Május második felében Somodi 
Istvánnal, a polgármesteri hiva-
tal városüzemeltetési osztályá-
nak vezetőjével tettünk bejárást 
a körzetben a közlekedésbizton-
ság szempontjából problemati-
kus pontokon, részben lakossá-

gi jelzések, részben régóta meg-
oldásra váró, jól ismert informá-
ciók, jelenségek alapján. Az egyik 
ilyen hely Alagon a Spartacus-ház 
Verseny utcára nyíló garázskijára-
ta, ahol az eleve takarásból érke-
ző autók a járdán haladó kerék-
pár- és gyalogos sávot kénytele-
nek keresztezni. Itt indokolt az itt 
közlekedő biciklisek figyelmét a 
jelenleginél jobban felhívni arra, 
hogy garázskihajtóhoz érnek, 
emellett pedig a kétoldali parko-

lóhelyek használatát is egyértel-
műsíteni kell, hogy a lehető leg-
jobban belátható legyen ez az 
egyébként nehezen észlelhető 
útcsatlakozás.

A Pálya út alsói, Bojtorján utca 
előtti részén lévő társasházak au-
tóval közlekedő lakói ugyancsak 
– érthető és megoldást igénylő – 
az ingatlanukról történő ki- és be-
hajtás nehézségei kapcsán keres-
tek meg, és szemléltük meg az ott 
élők képviselőivel közösen a két-

ségkívül fennálló anomáliát, jele-
sül: a 16 társasházi lakást is érintő 
szakaszon – a Pálya út ezen részé-
nek alapvetően indokolt közleke-
dési rendje miatt – végig záróvo-
nal fut, amely a Budapest felé tör-
ténő ki-, illetve a Dunakeszi fe-
lől érkező behajtását nem teszi 
lehetővé. A jelenség nem csak 
itt okoz gondot városunkban, a 
megoldást mindenesetre joggal 
szorgalmazzák az érintett lako-
sok, amelyet az önkormányzat-

Fókuszban a közlekedésbiztonság



körzeti képvi  selőink jelentik

Tűz volt a Klapka utca 29. sz. előt-
ti MÁV tulajdonban lévő terüle-
ten. A lakók pillanatok alatt ösz-
szefogtak, ezért tűzoltókra nem 
volt szükség, A bejelentő Görgey 
utcai hölgy és párja segítségével 
együtt oltották a tüzet. Az ott lakó 
hölgy tájékoztatott, hogy a váci 
Nosztalgia gőzös közlekedett az-
nap, és elképzelhető, hogy egy 
szikra okozta a vasút melletti kb. 
30 m2-es területen a tüzet. Érdek-
lődésemre a főkertész asszony 
megerősítette az elhangzotta-
kat, a gőzösből kipattanó szikra 
Újpesttől Vácig több helyen oko-
zott kárt a vasút melletti erdősá-
vokban. Engedjék meg, hogy ez-
úton mondjak köszönetet azok-
nak a tisztes lakóknak, akik meg-
gátolták a tűz tovább terjedését, 
gondolok a Klapka u. 29-ben lakó 
hölgyre, illetve a szomszéd lakók-
ra és a Görgey utcai házaspárra, 
akik méltán kivették részüket a 
tűzoltásból.    

- A Báthory utca 1. előtt meg-
süllyedt út helyreállítása máso-
dik alkalommal sem sikerült, ezért 
a hiba újabb kivizsgálását, a hely-
szín kamerázását ígérte a DMRV 
műszaki előadója. A kamerázás 
során nem találtak hibát, sem a 
szennyvízhálózat és bekötőveze-

ték, sem az ívóvíz vezeték és be-
kötések műszeres vizsgálatánál, 
ami útsüllyedést okozna. Elkép-
zelhető, hogy a burkolat alatti ala-
pot kell javítani, tömörítés után 
betonnal, egészen a fentebb lévő 
buszmegállótól kezdődően. A 
megoldás érdekében az osztály 
intézkedését kértem       

- A Klapka és Kádár utca sarkon 
az utca névtábla oszlopának hely-
reállítását, a betonozást elvégez-
ték 

- Több címen a csatornafede-
lek melletti kátyúk megszünteté-
se megtörtént 

- A Kossuth L. utca rekonstruk-
ciója felőli megkeresésre tájékoz-
tattak, hogy újra felkeresik a Köz-
utat és tájékoztatást kérnek. A két 
hónappal ezelőtti érdeklődésem-
re hasonló választ kaptam

- A Klapka és a Görgey utca ta-
lálkozásától kezdődően a gyárte-
lepi megálló irányában 10 db ró-
zsaszín virágú galagonya fa tele-
pítését a vállalkozó elvégezte. A 
Klapka utca lenti szakaszán is vár-
ható telepítés, de mivel a terület 
a MÁV tulajdona, ezért egyeztet-
ni kell az illetékessel, mely behatá-
rolja a díszfák ültetésének számát 

- Térfigyelő kamerák kihelye-
zését három címen kértem ismé-

telten, mely a gépjárműforgalom, 
az illegális szemétlerakás és a be-
törések megfékezése érdekében 
történt

 - Csapadékvíz elvezetés gond-
ja miatt fordult hozzám a Kálmán 
utca 26. számú ingatlan tulajdo-
nosa. A helyszín vizsgálata után 
érdeklődésemre tájékoztattak, 
hogy elsőként a szikkasztót kell 
rendbe hozatni például befolyás 
lejtése, megfelelő szintek, majd 
a kapu elé a járdába egy folyókát 
kell építeni, melyet bekötnének a 
szikkasztóba  

- Újabb utca névtábla pótlásá-
nak kérelme, melyre a Sződi és 
Zápolya utca sarkon van szükség 

- A Dugonics utca 9-ben lévő 
építkezésre szállító teherautó a 
szomszédingatlan előtt találha-
tó szegélyköveket letördelte. Az 
építkezést végző kivitelező már 
másnap elvégezte a helyreállítást. 
Ilyen nincs és még is van!    

- A kátyúk helyreállítása a jel-
zett 14 címen megtörtént 

- A Krúdy és Klapka utca találko-
zásában megsüllyedt aszfalt hely-
reállítása felől érdeklődtem írás-
ban 

- Az Óvoda köz közlekedésének 
rendezése érdekében egy hónap 
elteltével ismét az osztályhoz for-

dultam. A Közút márciusi ígére-
te szerint hamarosan elküldi a hi-
ánypótlást, melyet az Útügyi Osz-
tály még tavaly novemberben 
kért. Újabb megkeresésemre ér-
tesítettek, hogy a Közút hozzá-
járulása megérkezett, várhatóan 
két héten belül az Útügyi engedé-
lye is meglesz  

- Csapadékvíz elvezetés prob-
léma miatt keresett meg a Sző-
di utca 28. tulajdonosa, melynek 
megoldása érdekében intézke-
dést kértem

- A körzet ellenőrzése során 
újabb 13 címen kátyút és 2 helyen 
az aknafedelek mellett keletke-
zett kátyúkat észleltem, melyet az 
illetékesek felé jeleztem

- Idén a Klapka utca gyártele-
pi állomás előtti szakaszán a sző-
nyegezés nem várható, ezért az 
ott keletkezett 22 db kátyú, úthi-
ba megszüntetését kértem bead-
ványomban.

  Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

A lakók gyors cselekvésének köszönhető, 
hogy nem történt nagy baj

tal igyekszünk legalább részben 
megtalálni. Ezen útszakasz – te-
kintettel arra, hogy ez városunk 
egyik ki-, illetve bevezető közfor-
galmú útja – sajnos eleve terhelt 
az átlagosnál intenzívebb forga-
lom és a sebességhatár gyako-
ri túllépése miatt. Mindennek te-
tejébe a Bojtorján utca előtt egy 
eleve rossz fekvésű, kanyar előtt 
elhelyezkedő gyalogátkelőhely 
is van, amelynek ezúttal ismétel-
ten kezdeményeztem a jelenlegi-
nél jobb észlelhetőségének biz-
tosítását, például útburkolati je-
lek felfestésével, további előjelző 
táblák kihelyezésével. Korábban 
már jelentős előrelépés történt a 

zebrát jelző tábla fényvisszaverős 
típusúra cserélése.

Alsón ugyancsak gondot okoz 
– különösen a járványügyi hely-
zet enyhülése után és a nyári sze-
zon beköszöntével – a Gyöngyvi-
rág utca elején üzemelő, szolgál-
tatásai révén igen népszerű kert-
helyiség előtti parkolási helyzet. 
Az üzlet tulajdonosával a helyszí-
nen egyeztettük le, hogy milyen 
kisebb átalakítást célszerű esz-
közölnie annak érdekében, hogy 
az ide érkező vendégek szabály-
talan – és a ki- és bekanyarodást 
gyakorta veszélyeztető – parko-
lásának lehetőségét minimálisra 
csökkentsük.

Szintén Alsót vissza-visszatérő-
en érintő anomália a nagy össztö-
megű tehergépjárművek gyako-
ri áthaladása a belső, szűk utcás 
úthálózaton, útban az Alagi ma-
jorság felé. A 7,5 tonnás teherau-
tók behajtása ugyan Budapest és 
a Fóti úti körforgalom felől is ti-
los, ennek ellenére sajnos sokan 
figyelmen kívül hagyják a KRESZ 
ezen előírásait. Egyeztettem a la-
kosságszolgálati osztály vezető-
jével és munkatársaival, akik arról 
tájékoztattak, hogy az Alsóra be-
vezető út elején rendszeresen el-
lenőrzik a szabálytalanul behaj-
tó tehergépjárműveket, amelyek 
vezetőivel szemben – fénykép- és 

videófelvételek alapján – soron 
kívüli szabálysértési eljárást indí-
tanak. Emellett folyamatban van 
olyan kamerák telepítése, ame-
lyek révén ezen eljárások – és így 
a visszatartó erejű pénzbírságok 
kivetése – automatikusan és so-
ron kívül megindulhatnak.

A Trianon térre is kihelyez-
ték az új, 360°-os, nagyfelbontá-
sú, infravetős térfigyelő kamerát, 
amely elsősorban az illegális hul-
ladéklerakás megakadályozását 
és a közbiztonság fokozását szol-
gálja.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

13Dunakeszi Polgár
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Tisztelt Lakótelep Szívében 
élő polgárok!

Örömmel jelezhetem, hogy a 
kamerák kihelyezésre kerültek! 
A Lakótelep Szívében 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.

Természetesen itt nem ért vé-
get ez a projekt, többen is jelez-
ték, hol lenne még rá nagy szük-
ség, ezeket továbbítottam az ille-
tékesek felé.

Sokakat érintő és érdeklő kér-
dés a klímák kihelyezésével kap-
csolatos akció! A fontos infor-
mációk már több módon is el-
érhetők, ami itt megkönnyítheti 
a szabályos ügyintézést, hogy a 
közösképviselők is segíteni tud-
nak majd, hogyan és hova lehet 
kihelyezni majd az újakat!

Épül az új kutyafuttató park, 
a régi temető melletti fás terü-
leten! Ez egy igazán kellemes 
és hasznos lehetőség lesz a ku-
tyabarátok számára, s azt vá-

rom tőle, hogy csökken, eset-
leg megszűnik a közterületein-
ket néha elárasztó kutyapiszok a 
parkokban, játszóterek mellett, s 
az együttélés is harmonikusabb 
lesz gazdik és nem gazdik közt! 
Továbbra is kötelező a póráz 
használata, ez nem a kutyák mé-
retétől függ! Kértem ennek foko-
zott ellenőrzését a közterület fel-
ügyelettől, s talán a büntetés el-
rettentő lesz majd a szabálysze-
gőkkel szemben!

A köztisztasági napon néhá-
nyan segítettek megszabadulni 
az eldobott szeméttől, de remé-
lem ősszel nagyobb aktivitás lesz 
jellemző, többen vesznek részt 
rajta innen is!

Végre nem kötelező a maszk 
viselése az utcán, tereken, de 
azért továbbra is vigyázzunk 
egymásra, tartsuk be a közössé-
gi normákat, szabályokat!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 

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

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!

Tisztelettel meghívom Önöket 
köztisztasági akciónkra, melyet 
június 12-én tartunk reggel 9 órai 
kezdéssel. A találkozás helye Tá-
bor utca – Klapka György utca ke-
reszteződésében, a kerékpár tá-
roló mellett. Kesztyűt és hulla-
dékgyűjtő zsákokat biztosítunk 
a tisztasági akcióban résztvevők 
számára. Kérem, hogy részvéte-
li szándékukat szíveskedjenek 
jelezni a ferencbilinszky@gmail.
com email címen.

Nagy szeretettel köszöntöm 
a pedagógusokat a Pedagógus 
Nap alkalmából, megköszönve 
kitartó és áldozatos munkájukat; 
köszöntöm a gyerekeket a Gye-
reknap alkalmából, jó szórako-
zást, sok ajándékot kívánok min-
den kis- és nagy gyereknek, érez-
zétek jól magatokat családotok 
körében. Az idei évben nem na-

gyon lehet gyereknapi rendez-
vényeket találni, de azért a Du-
na-parton van lehetőség néhány 
programon részt venni, melyre 
szeretettel várnak benneteket a 
szervezők.

Több megkeresés érkezett 
hozzám az utóbbi időben, fő-
ként a helyi közlekedéssel kap-
csolatban, melyeket továbbítot-
tam az illetékes alpolgármester 
és a városüzemeltetési osztály-
vezető felé. A lakossági kérések-
ről az alábbiakban tájékoztatom 
is Önöket.

- A Molnár Ferenc utca - Szép 
Ernő utca sarkára egy megállni ti-
los tábla felszerelését kértem "20 
méter" kiegészítő táblával, mivel 
a sarkon rendszeren parkol egy 
gépkocsi, mely akadályozza a for-
galmat, kerülgetésre kényszeríti 
mind az uszoda, mind a Fazekas 
utca felől érkezőket.

- A Klapka utca teljes hosszában 
gyalogjáró lett kiépítve, amely 
azonban nem elégíti ki sem a "jár-

da", sem a "gyalogút" jogszabály-
ban meghatározott kritériumait.

Járdának már nem lehet átépí-
teni, illetve hatalmas összegbe 
kerülne az átépítés, viszont térel-
választó oszlopokkal el lehet vá-
lasztani az úttesttől, így már gya-
logútnak várhatóan megfelelne.

Ezzel a járdára parkolást is meg 
tudnánk szüntetni és ami sokkal 
fontosabb, érzékelhetően el len-
ne választva a gépjármű forga-
lomtól a gyalogos forgalom.

- A Madách utca - Berzsenyi 
utca sarkára tervezett gyalogos 
átkelőhely tervezése folyamat-
ban van, de javaslom a Berzsenyi 
utca és Madách utca ezen szaka-
szán egyéb eszközök telepítését a 
forgalom lassítása és a szabályok 
minél maradéktalanabb betarta-
tása érdekében. 

Kaptam egy további észrevé-
telt is, mely a köztisztasági hely-
zettel kapcsolatos, konkrétan a 
Tábor utca – Szép Ernő utca sar-
kán lévő dohánybolt körüli közte-

rület tisztaságával. Már önmagá-
ban a dohánybolt helye is prob-
lémás, közvetlen környezetében 
– 100 méteren belül -orvosi ren-
delő, gyermekorvosi rendelő, 
óvoda és általános iskola is talál-
ható, így joggal merül fel a kér-
dés, hogy mi módon kaphatott 
működési engedélyt a dohány-
bolt. Ezen túl, ami állandósult je-
lenség, hogy a dohánybolt kör-
nyezetében eldobált csikkeket le-
het látni, ez ugyan nem egyedi, a 
város járdáin sok helyen van ez 
így, de itt jóval nagyobb mennyi-
ségben található meg ez a hulla-
déktípus, amelyik veszélyes hul-
ladéknak minősül. Az itt lévő kö-
rülmények megváltoztatására 
megoldást fogok keresni.

Vigyázzunk környezetünk tisz-
taságára!

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

ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
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Megtörténtek a kameratelepítések 
városszerte, sikerült a Szent Imre 
térre ígért térfigyelő kihelyezése 
is. Sokat várunk tőle, belát a temp-
lomkertbe, ahonnan a utóbbi idő-
ben többször kaptunk hírt sze-
metelőkről, hangoskodókról, míg 
a szomszédos parkolóban a gép-
kocsi rongálás vált már szinte heti 
rendszerességűvé.

Körzetünkben a közbiztonságot 
fogja erősíteni a várható rendőri 
jelenlét is a Rákóczi úton és a Fóti 
úton, ahol szúrópróbaszerű sebes-
ségellenőrzésekre készülnek az 
egyenruhások, miután egyre több 
panasz érkezik a kapitányságra és 
az Önkormányzathoz is a gyorshaj-
tók miatt.

Lakossági bejelentés szerint a 
Rákóczi út 71-73. előtt kellemetlen-
séget okoz egy megsüllyedt akna-
fedél. Az észrevételt már jeleztük a 
Városüzemeltetési Osztálynak, ha-
marosan elhárítják a problémát. A 
napokban kezdődik az úthibák ki-
javítása, a Rákóczi út – Szent Imre 
tér sarkán lévő zebra egy része 
esőzés esetén víz alá kerül a meg-
süllyedt útburkolat miatt. A közel-
jövőben tervezett munkálatok kö-
zött ez a helyszín is szerepel.

A Szabadság téri játszótér fej-
lesztése révbe ért, megtörtént az 
ígért fészekhinta és játékasztal te-
lepítése. Egy rugós játékot és a kör-
hintát pedig elszállíttattunk javí-
tásra, hamarosan azok is visszake-
rülnek korábbi helyükre. A játékok 
kiválasztásában és a helyük kije-
lölésében segítségünkre voltak a 
térre járó anyukák és Tóth Eszter 
főkertész asszony.

A Szabadság tér tisztán tartá-
sát egy helyben lakó nyugdíjas há-
zaspár már egy ideje a szívén vise-
li. Saját készítésű köztéri kukát tele-
pítettek az otthonuk közelében a 
gyalogosok útvonalába. Ezt rend-
szeresen ürítették a saját szeme-
tesükbe. Nagyon hálás vagyok az 
eddigi segítségükért, köszönöm a 
város és a környékbeliek nevében 
az önzetlenségüket. Telepítünk 
oda városi köztéri szemetest, ame-
lyet ezentúl a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. ürít majd.

Kérdés és észrevételeikkel to-
vábbra is keressenek bizalommal!

Üdvözlettel: Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Juhász Ádám - Dunakeszi 
Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

Tisztelt Választókerületi Lakosok!

TÁBLA Sor Sír Név Temetés 
dátuma

III. 1. 28. Valent Sámuel 1930.07.03
III. 1. 29. Polonyi Gyuláné 1930.09.22
III. 1. 30. Oláh Gáborné 1930.11.25
III. 1. 31. Freigang Ernőné 1931.11.09
III. 1. 32. István István 1932.07.17

III. 1. 33. Kopriva Alajos 1932.08.31

III. 1. 34. Ismeretlen (sírfelirat: "Édesanyám") Ismeretlen
III. 1. 35. Ismeretlen Ismeretlen

III. 1. 36. Ismeretlen 
(sírfelirat: "Nekem az élet Krisztus") Ismeretlen

III. 2. 29. Szabó Imre 1930.04.24
III. 2. 30. Makulenczky Andrásné 1930.11.02
III. 2. 31. Kovácsik Istvánné 1931.03.28
III. 2. 32. Baranyai Ferenc (1871-1931) 1931.05.13

III. 2. 33. özv. Hradczky Béláné (1849-1932), 
özv. Heffler Tamásné (1847-1932) 1932.

III. 2. 34. Papes István (1858-1933), 
Papes Istvánné (1868-1958) 1932, 1958

III. 3. 26. Szarvasi Sándor (1921-1938), Szarvasi 
József (élt 78 évet) 1938.10.31

III. 3. 27. Binder Lajosné 1941.01.27
III. 3. 28. Hüber Miklós 1941.02.03
III. 3. 29. özv. Csizmarek Mihályné 1941.03.14
III. 3. 30. Ellenbacher János ismeretlen

III. 4. 25. Szabó Rozália (1905-1941) 1941.01.15
III. 4. 26. özv. Gombás Józsefné 1941.03.25

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
infrastruktúra-fejlesztés keretében az alagligeti elkerülő út épí-
tését tervezi, melynek csatlakozó körforgalmi szakasza érinti a 
Dunakeszi Városi Temető (2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.) régi 
Alagi Temető részét, ahol 22 db sírhely felszámolása válik szük-
ségessé. A kijelölt sírhelyek azonosítási adatait az alábbi listá-
ban közöljük. 

A megszűnő sírok felszámolásának tervezett időpontja: 
2022. első negyedéve.

Kérjük, a teendők és lehetőségek további egyeztetése 
érdekében keressék fel a temetői ügyfélszolgálati 

irodánkat 
(2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.), 

vagy érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeinken:
telefon: +36 30 9818 618

e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Hozzátartozók!

A VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. júniusi programjai:
Június 10. csütörtök 18 óra: 

Dunakeszi Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán önálló estje
Június 12. szombat 9-13 óráig: Bababörze

Június 18. péntek 18 óra: Zongora Virtuóz (A Farkas Ferenc 
Zenei Bérlet előadása a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral)

Június 20-24-ig: Színjátszó tábor 
Június 21-Július 2-ig: Önbizalom tábor

Június 25. péntek 10-18 óráig: Városi véradás
Június 25. péntek 19:30 óra: Köröndi Hungarikum est

Június 28-július 2-ig: Angol tábor

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 
+36 20 564 17 56  •  info.vokejamk@gmail.com
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17 helyszínt jelöltünk ki megtisztításra: a Fő út melletti 
zöldterületek, a Gyártelepi állomás és környéke, a parko-
lók és a Klapka utca, a Wass Albert utca környéke, a tel-
jes Duna-part, az Alagi majori templomrom környéke, 
Dunakeszi-Alsó több helyszíne, fenyvesek, a Shejbál ut-
cai kiserdő, a lakótelep több helyszíne, a repülőtér és a kis 
piac környéke, a Fenyő lakópark környéke, a Szabadság 
tér és környéke, a Tóváros hajós játszótér, a Toldi dombli-
get, a Zerkowitz-Lehár-Határ utcák környéke.

Az önkéntesekkel több száz zsákot töltöttünk meg, és 
létrehoztunk 8 deponált lerakatot is. A hulladékot a Köz-
üzemi Kft. munkatársai szállították el, ezúton köszönjük 
Glasza Gábornak az intézkedést. Az eszközöket Dunake-
szi Város Önkormányzata és a Toldi úti Spar biztosította. 

Külön köszönjük a beszerzést Hajnal Zoltánnak, a segít-
séget Somodi Istvánnak. 

Köszönet az önkénteseknek: Diófa Nagycsaládosok 
Bernáth Éva vezetésével, Perényi Dorottya és családja, 
Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Kolcsár István, 
Tóth Zsolt és kisfia, Hircz Tamás képviselő, Csoma At-
tila képviselő és csapata, Hirbek Edina és a ZöldEb Ku-
tyás Érdekvédelmi Egyesület, Élő Reménység Alapít-
vány,   Szentesi József és barátai (Mi hazánk), Lőrincz 
László képviselő (Göd), Lukácsi Bálint képviselő, Pethő 
Krisztián képviselő és csapata, Fenyő Lakópark Egyesü-
let, Sipos Dávid alpolgármester és Bartók Mária csapata, 
Nyíri Eszter családja és barátai, Szerényi Márta, Vekerdy 
János és családja, Kárpáti Zoltán képviselő, a Mi a Ka-
vics Strand Bisztró csapata Bondár Viktor vezetésével, 
Nagy Bandor és a korfball csapat, a Szent István Álta-
lános Iskola diákjai és tanárai Jónyer Angéla szervezésé-
ben, Szabó József képviselő és családja, barátaik, Juhász 
Ádám alpolgármesteri megbízott és csapata, Gálik Eri-
ka és családja, a nyugdíjas klub Antal Ilona vezetésével, 
Balogh Beatrix, Budai János, Dr. Benkovics Boglárka és  

MÁJUS 15-ÉN, SZERENCSÉS IDŐJÁRÁSI VISZONYOK KÖZÖTT KERÜLT SOR AZ IDÉN 10 ÉVES DUNAKESZI ÖNKÉNTES 
KÖZTISZTASÁGI NAP TAVASZI RENDEZVÉNYÉRE. A REGISZTRÁLT JELENTKEZŐK 299-EN VOLTAK, ÖTEN BETEGSÉG 
MIATT LEMONDTÁK A RÉSZVÉTELT, VISZONT 26-AN „MEGLEPETÉS VENDÉGKÉNT” ÉRKEZTEK, ELŐZETES REGISZT-
RÁCIÓ NÉLKÜL. 

A járványhelyzet ellenére is lelkesek voltak a Dunakesziek 
300 fölött volt a résztvevők száma a köztisztasági napon



Fontos információk 
a zöldhulladék-szállításról, 
lomtalanításról, 
és a szelektív szigetek 
használatáról
Lomtalanítás
A lomnak számító hulladékot a szokásos heti szemétszállítási 
nap reggelén (vagy előző este) a hulladékgyűjtő edényük mellé 
kell kihelyezni. A kihelyezhető lomhulladék maximális mérete: 
1 m³/alkalom.

Amikor a kukákat ürítjük, kollegáink felírják az ingatlan cí-
mét, ahol kihelyezésre került a lomhulladék, és aznap vagy a kö-
vetkező napon összegyűjtjük, ezért arra kérjük Önöket, hogy az 
edények leürítése után hagyják kint a kirakott lomhulladékot!

Az apró és ömlesztett lomot a Közüzemi Kft. logójával ellátott 
hulladékgyűjtő zsákokban lehet kihelyezni!

Tilos kirakni: veszélyes hulladékot, építési és bontási anyagot, 
mosdókagylót, ajtót, ablakot, WC-csészét, háztartási szemetet, 
autógumit, valamint a szelektíven gyűjtött anyagokat.

Külön kérjük a társasházak képviselőit, hogy 1m3-t meghala-
dó lomtalanítás esetén ezt előre jelezzék a közszolgáltatónak a 06-
27-341-789-es számon!

Szelektív szigetek használata
A szelektív szigetek gyűjtőedényeibe csak és kizárólag a gyűjtő-
edényen feltüntetett hulladéktípusokat lehet belehelyezni. Mel-
lé halmozni még a szelektív hulladékot is tilos! Ezen túl nem le-
het bármilyen más hulladékot, lomot a gyűjtőbe, vagy a gyűjtő 
mellé rakni, ez illegális hulladéklerakásnak minősül! Ha a sze-
lektív szigetek túltöltöttségét észlelik, ezt jelezzék a 06-27-341-
789-es számon!

Zöldhulladék elszállítása háztól
Az apró zöldhulladékot (például fűnyírásból, gyomlálásból) az 
erre a célra alkalmazott Közüzemi Kft. logós, zöld zsákban ház-
tól elviszi a szolgáltató. A metszésből származó nyesedéket, ágat 
1,5-2 méteresre vágott kötegekbe kérjük kirakni, alkalmanként 
maximum 1m3-t. 

Értelmetlen, fölösleges, káros és büntetendő ezért a zöldhulla-
dékot közterüetre, zöldterületre kihordani!

A 10 centiméternél nagyobb átmérőjű ágak, törzsek elszállítá-
sát egyedi megrendelés alapján végezzük, ehhez keressék a szol-
gáltatót!

Sitt, bontási hulladék
Építkezésből, bontásból származó sitthez vagy konténert kell 
rendelni, vagy – kisebb mennyiség esetén – a Közüzemi Kft. lo-
gójával ellátott zsákot kell vásárolni, ebben az esetben a szolgálta-
tó elviszi háztól a sittet. Zöldterületre, külterületre, szelektív szi-
get mellé, kommunális konténerbe vagy amellé sittet hordani szi-
gorúan tilos! 

Bővebb, részletes információ: www.dkkozuzemi.hu 

Dunakeszin a térfigyelő kamerarendszer újabb fejlesztésen ment 
keresztül, kifejezetten abból a célból, hogy elejét vegyük az illegális 
hulladéklerakásnak, a szabálytalan hulladékkezelésnek, és az eb-
ből eredő fölösleges és magas plusz kiadásoknak! Kérjük a lakossá-
got, hogy a hulladékgazdálkodás szabályait városunk tisztasága és 
környezetünk megóvása érdekében feltétlenül tartsa be, ezzel elke-
rülhetőek a kellemetlen eljárások, és büntetések kiszabása. 

Nyíri Márton alpolgármester

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

Benkovics László, György Lász-
ló, László Erzsébet, Szente Ildi-
kó, Sükösd Klára, Kaiber Adri-
enn és csapata, Benkő Tamás 
képviselő, Móricz Anna és csa-
ládja, Dr. Koós Anna, Kánai 
Zsuzsa és családja, Kovács Il-
dikó, Neuhauser Ágnes és csa-
ládja. Ezen túl köszönet mind-
azoknak, akik bármilyen mó-
don támogatták az eseményt, 
vagy regisztráció nélkül vettek 
részt a programban. 

Más zöld események rövi-
den:

- Óriásplakátokon gratu-
láltunk a „Víz világnapja” 
gyermekrajzverseny első he-
lyezettjeinek

- Zajlik a Barátság u. 1-3-nál 
lévő zárható kukatároló építése

- Javában folyik az ÖKO-
udvar kialakítása

- Június 15-ig lehet pályázni 
a „Föld napja” alkalmából kiírt 
városi fotópályázaton (részle-
tek a www.dunakeszi.hu-n, az 
oldal keresőjébe írják be: fotó-
pályázat) 

- Folyamatos a „Tiszta udvar 
rendes ház” és a „Zöld Balkon” 
pályázat (részletek: www.du-

nakeszi.hu, az oldal keresőjébe 
írják be: tiszta udvar)

- Erdész Zoltán alpolgármes-
ter úr irányításával újabb térfi-
gyelő kamerák települnek a vá-
rosba az illegális hulladéklera-
kás megfékezése céljából

- Elkezdődött az új, Barátság 
úti kutyafuttató kialakítása

- Tóth Eszter főkertész irá-
nyításával számos helyen zajlik 
zöldítés, virágosítás, zöldterü-
let-gondozás

Múltkori beszámolómban 
elmulasztottam megköszönni 
egy önkéntes munkát. Köszö-
nöm Pass Dezsőnek a „Tiszta 
udvar, rendes ház” fotózást! 

Köszönöm az elmúlt hónap-
ban hozzám érkezett jelzése-
ket, észrevételeket, ezúton is 
biztatok mindenkit, ha bármi-
lyen észrevétele van környezet-
védelmi témával vagy egyéb 
mással kapcsolatban, keres-
sen elérhetőségeimen: 70-385-
4404, nyiri.marton@dunake-
szi.hu 

Tisztelettel: Nyíri 
Márton alpolgármester
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Dr. Kodácsy Tamás 

A 2020-AS ESZTENDŐBEN NEM 
CSAK A COVID VISELTE MEG A 
DUNAKESZI REFORMÁTUS EGY-
HÁZKÖZSÉGET, HANEM A LEL-
KÉSZKERESÉS- ÉS VÁLASZTÁS 
FELELŐSSÉGÉT IS HORDOZNUNK 
KELLETT.

Új lelkészt választottak 
a dunakeszi reformátusok

Nagytiszteletű Szőke Attila ve-
zetőlelkész és felesége, Nagy-
tiszteletű Szőke Etelka szep-

tember elsején, dunakeszi szolgálatuk 
10. évében elköszönt a gyülekezettől. 
A Vác-Alsóvárosi Református Misszi-
ói Egyházközség lelkipásztorai lettek. 
Ezúton is kérjük az Úr áldását szolgá-
latukra!

Távozásukat követően a presbitéri-
um, megválasztva a lelkészjelölő-bi-
zottságot, megkezdte az új lelkipász-
tor keresését. A gyülekezeti tagok 27 
lelkész személyét ajánlották a bizott-
ság figyelmébe. A presbiterek szá-
mos istentiszteletet meghallgattak az 
Észak-pesti egyházmegyében, és más 
megyékben is. Több jelölttel folytat-
tak személyes beszélgetést családjuk 
körében, hogy megtalálják azt az el-
hívott pásztort, aki jó reménység sze-
rint az Úr küldötte lesz.

Mire a COVID újabb hulláma mi-
att újra bezártak templomaink, nov-
ember 7-re megvolt az a három jelölt, 
aki a presbitérium előtt beszámolt el-
képzeléseiről, válaszolt a kérdésekre. 
November 8-án estére megszületett 
a presbitérium kétharmados döntése: 
dr. Kodácsy Tamást javasolják az egy-
házmegye és az egyházközségi köz-
gyűlés számára, mint leendő lelkészt.

Ezután be is kellett zárnunk a 
templomot május 2-ig, míg a jelölt fel-
mehetett a szószékre és megtartot-
ta úgynevezett bemutatkozó igehir-
detését. Azért „úgynevezett” , mert 
Tamás 2014 óta beosztott lelkészünk 
volt és már jól ismertük őt előadása-
iból, prédikációiból, magánéletéből. 
Május 9-én a közgyűlés résztvevői 
nagy többséggel megválasztották őt a 
vezető lelkészi szolgálatra.

Dr. Kodácsy Tamás (1975) refor-
mátus lelkész és programozó mate-
matikus. 2000-ben szentelték fel, a 
Debrecen-Nagyerdői/Nagyerdei gyü-
lekezetben lett segédlelkész. Rend-
szeres teológiát tanított a Debreceni 
Református Hittudományi Egyete-
men, majd egyetemi lelkész volt a Ká-

roli Gáspár Református Egyetemen 
2004-2014-ig. A Dunakeszi Reformá-
tus Egyházközség beosztott lelkésze 
2014-2020 között.

2018-tól a KRE ETKI Teremtésvé-
delmi Műhelyében főmunkatárs. Szá-
mos cikk és tanulmány szerzője. Ha-
zai és nemzetközi szervezetekben 
dolgozott vezetőként, szakértőként.

2008 óta Gödön él családjával. Fe-
lesége, Kodácsy-Simon Eszter evan-
gélikus teológus, hittanár, matema-
tika-fizika tanár. Három gyermekük: 
Anna, Máté, Dávid.

A nyitást követően már együtt ün-
nepelhettük pünkösd mindkét napját 
a templomban és a kertben egyaránt. 

Következő ünnepségünk a Duna-
keszi Polgár nyomdába kerülésével 
egyidőben volt, június 4-én. Tavaly, a 
trianoni békediktátum 100. évfordu-
lójára elkészült emléktáblánk,  a duna-
keszi reformátusok emléktáblája is. A 
Nagy-Magyarországot formázó grá-
nitba Dsida Jenő Psalmus Hungaricus 
című verséből vésettük az idézetet:  

„Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, 
üljetek mellém! Magyarok ott a Tisza 
partján, magyarok ott a Duna part-
ján, magyarok ott a tót hegyek közt s a 
bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mel-
lém.”

A tábla a református templom 
homlokzatán lett elhelyezve, a vá-
rosi ünnepség után avattuk fel. Kö-
szönetet mondunk a megvalósí-
tásáért Szucsányi Károly kőfaragó 
testvérünknek. Karcsi bácsi a be-
regi Barabáson él, a gelénesi egy-
házközség megbecsült presbitere, a 
Presbiteri Szövetség Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei elnöke. Továb-
bá köszönettel tartozunk a gyüle-
kezet támogatásáért és a presbite-
rek adományaiért. Az ősz folyamán 
újra hallatni fog magáról gyüleke-
zetünk: idén lesz 100 éves az önál-
lósodott Alag-Dunakeszi Reformá-
tus Egyházközség! Isten, áldd meg 
a magyart!

Varga István
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Igazi közösségként dolgoztak együtt: 
Tóth Tamás, dr. Mervald Anna, Pethő Krisztián 

Dr. Mervald Anna 
Dunakeszi meg- 
határozó közéleti 
személyisége volt

FÁJÓ SZÍVVEL TUDATJUK, HOGY DR. MERVALD ANNA, A DUNAKESZI NÉ-
MET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖRÖKÖS ELNÖK ASSZONYA, HOSSZAN 
TARTÓ, MÉLTÓSÁGGAL VISELT SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN 75 ÉVES KORÁBAN 
MEGTÉRT TEREMTŐJÉHEZ.

Dr. Mervald Anna emlékére

Csömöri sváb családban született 
1946. február 28-án. Szülei által apai 
és anyai oldalról is német nemzeti-
ségi felmenőkkel rendelkezett, gyer-
mekkorától kezdve a német nemze-
tiség életvitele szellemisége szerint 
nevelkedett, szigorú, tiszta erkölcsi 
rendben. Már akkor megismerte, és 
magáénak vallotta egész élete során 
a tisztességes, becsületes, példátlan 
kötelességtudattal rendelkező szor-
galmas értékeket.

Szüleitől az élet szépségét, annak 
megélését is ajándékul kapta. Édes-
apja kórusban énekelt, nagyon so-
kat hallgatott rádión énekeket, da-
lokat, rendszeresen a Magyar Álla-

mi Operaház és a Zeneakadémia lá-
togatói voltak. 

Az irodalom, a költészet szeretete 
az édesanyjától származott, tőle örö-
költe ezirányú állandó érdeklődését, 
melyhez számtalan színházi élmény 
társult. 

Az építészet, a képzőművészet is 
élénken foglalkoztatta, egyetemi évei 
alatt csodálattal szemlélte a budapes-
ti csodálatos építményeket. A köny-
vekből megismert művészeti infor-
mációkat utazásokon keresztül lát-
ta élőben, Európán belül nagyon sok 
helyen töltött el hosszabb-rövidebb 
időt.  Dunakeszi városban a Német 
Kisebbségi Önkormányzat dr. Ga-
lántai Ambrus javaslatára 2006-ban 
jött létre, elnöke 2010-ig néhai Prof. 
Dr. Mádl Antal úr volt, elnökségi 
tagjai kettejükön kívül Hoffer Ottó, 
Mayer János és Windháger Károly 
urak voltak. 

Dr. Mervald Anna 2008-ban köl-
tözött Dunakeszire és egy, a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárban tartott 
rendezvényen találkozott néhai Dr. 
Mádl Antal professzor úrral, 2009. 
évben tagként vett részt a Dunake-
szi Német Kisebbségi Önkormány-
zatban és 2010-ben a képviselőtársai 
megtisztelték az elnöki tisztség be-
töltésének támogatásával.

Tevékenysége a német nemzetiség 
hagyományőrzése, annak ápolása 
és átadása, a tárgyi, szellemi kultú-
ra történelmi megismertetése, illet-
ve a német nemzetiség identitásának 
megőrzése volt. Számtalan rendez-
vényt szervezett német nemzetiségi 

hagyományőrző ének- és táncegyüt-
tesek részvételével Pest megye és a 
Dunakanyar régió településeiről, 
bemutatta és népszerűsítette a sváb 
népi hagyományokat.

A hagyományőrző rendezvénye-
ken kívül képzőművészeti, zenei ese-
mények létrejöttét támogatta, célja 
volt, hogy az ifjúság részére lehetősé-
get teremtsen azon alkotások megis-
merésére, ami széppé és boldoggá te-
szi az életüket. Úgy gondolta, hogy 
ezek az élmények a nehéz életszaka-
szokban óriási erőt adnak, a pozitív 
körülményeket még szebbé teszik.

Sokszor elmondta, és úgy csele-
kedett, hogy a legszebb dolog ön-
zetlenül, érdek és feltétel nél-
kül, csak szeretettel adni a má-
sik embernek. Az adás (aján-
dékozó) öröme nagyobb, mint 
ajándékozottnak lenni, amivel járó 
hála, jó érzés kifogyhatatlan erő. Du-

nakeszin nagyon sok Márton-lelkű  
emberrel találkozott, velük vette kö-
rül magát, ami erőt adott neki, nagy-
mértékben inspirálta a következő 
feladatra. Gondolkodásmódja és ér-
tékrendje példátlan volt, nem kire-
kesztő, hanem befogadó hozzáállás-
sal, felszínen túli lényeglátással, ösz-
szefüggések keresésével végezte min-
dig az eredményes munkáját.

2014-ben kitartó munkával né-
met nemzetiségi oktatást indított el 
a Fazekas Mihály Általános Iskolá-
ban, 8 osztályos felmenő rendszer-
ben. Ennek eredményeképpen idén 
már több mint 400 gyermek részesül 
ebben az oktatási formában.

Dunakeszi város 5 általános isko-
lájában és gimnáziumában a német 
nyelvoktatás megbecsüléséhez, színvo-
nalának emeléséhez a 2009-ben alapí-
tott Tanári és Diák Lenau-díj jutalma-
zásával járult hozzá, segítve a német 
nyelvi táborokat, a német területen 
partneriskolai kapcsolatok létrejöt-
tét. (a Radnóti Miklós Gimnázium és 
a németországi Elmshorn város Bis-
marck Gimnázium 2012-től létrejött 
együttműködést, illetve a németorszá-
gi Deggendorf városával majdan ki-
alakuló testvérvárosi kapcsolatokat)

Életének három pillére volt: a hit, a 
szeretet és a harmónia. 

Anna hitt abban, hogy küldetése 
van, feladata, hogy segítsen az em-
bereknek. Példa erre ügyvédi mun-
kája, amihez a jogi végzettsége esz-
köz volt. A célja az volt, hogy általa, 
vele együtt, az ő segítségével jobbat 
adjon a vele kapcsolatba került em-
bereknek. 

Szeretete, ami lényéből fakadt, és 
amivel a képességeit jóra fordította. 

Harmónia: az előző kettő létezése 
esetén (ami mindig is fennállt) ere-
dendően megvalósult. 

Fájó szívvel búcsúzik a Dunakeszi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
őszinte részvétünk fiának Ádám-
nak, és két unokájának, Bogikának 
és Lénárdkának, akik mindhárman 
az ő szeme fényei voltak.

Tóth Tamás 
Dunakeszi Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat Elnöke
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Dunakeszi szemmel

DUNAKESZI HÍRE ISMÉT MESSZIRE MENT, NAGY MÁRTA TÁNCPEDAGÓGUS TANÍTVÁNYAIVAL A NAPOKBAN MEG-
RENDEZETT ORSZÁGOS TÁNCVERSENYRŐL 11 ARANYAT, 1 EZÜSTÖT, 3 KOREOGRÁFIAI KÜLÖNDÍJAT ÉS A KÖZÖN-
SÉGDÍJAT HOZTA EL. GRATULÁLUNK NEKI ÉS TANÍTVÁNYAINAK. ALIG, HOGY HAZAÉRTEK, MÁRIS A MOZDULJ, 
DUNAKESZI! SZÍNPADÁRA ÁLLT, HOGY LÁGYSÁGOT, ÉRZÉKISÉGET HOZZON AZ AEROBIK ÓRÁKBA.

Kiváló fiatal táncosaink 11 aranyéremmel 
öregbítették Dunakeszi jó hírnevét

- Szeretettel gratulálunk azért 
az éremesőért, amellyel város-
unk hírnevét öregbítettétek. 
11 arany, 1 ezüst, 3 koreográ-
fiai különdíj és a közönségdíj 
is a tiétek lett. Milyen verse-
nyen vettetek részt?

- A múlt héten megrendezett 
Országos Táncversenyen való 
részvételnek és eredmény-
nek a különlegessége, hogy 
egy rendkívüli helyzet után 
vagyunk. Úgy érzem, a cso-
portjaimnak nagyon sokat je-

lentett az, hogy folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot, gya-
koroltunk, próbáltunk. Ter-
mészetesen a járványügyi elő-
írásokat figyelembe véve. Volt 
olyan nap, hogy 8 órát tanítot-
tam őket, mert egyesével vagy 
éppen kettesével jöttek, hogy 
figyelembe tudjak venni min-
dent. Ezáltal nagyon sok szó-
ló és duó produkció készült, 
ezekkel lettünk főként nyerte-
sek. De csoportos formációban 
is 6 számban indultunk. A ko-
reográfiai különdíjat a csopor-
tos koreográfiában nyertük.

Ilyenkor már az országos 
bajnokság zajlik. Amin részt 
vettünk, az a Budapest és kör-
zete, illetve Észak-Magyar-
ország tánccsoportjait hívta 
színpadra. Ezen kívül az or-
szág két másik területén is fo-
lyik a kvalifikációs verseny. 
Egy bizonyos pontszám fö-
lött a legjobb eredményekkel 
lehet továbbjutni az országos 
döntőre, onnan pedig a június 
végi Európa-bajnokságra. Na-
gyon szépen szerepeltek a gye-
rekek azzal az alázattal és tisz-
telettel, ahogyan ők a táncmű-
vészet felé fordulnak, és amit 
én igyekszem mindig erősíte-
ni bennük. Szerencsés vagyok, 
mert egy olyan csapatom van, 
akik éreznek engem, a gon-
dolataimat. Egy pillantásból 
tudják, hogy mit szeretnék. 

Ez a szülők, az ő és az én kö-
zös produkciónk tulajdonkép-
pen. Egyik a másik nélkül so-
sem működne.

- Akkor hiába van küszö-
bön a nyári szünet, a táncban 
nincs megállás…

- Teljes gőzzel készülünk a 
június végi újabb megméret-
tetésre, amit szinte főpróba-
ként előz meg június 19-én a 
VOKE József Attila Művelődé-
si Központban az EtvieDanse 
Táncstúdió gálaműsora. Itt az 
utóbbi év valamennyi koreo-
gráfiáját eltáncoljuk, és min-
den érdeklődőt nagy szeretet-
tel várunk. Azokat is, akik sze-
retnének csatlakozni a csapa-
tunkhoz, mert szeptembertől 
szeretnék egy kezdőcsoportot 
indítani, hogy legyen utánpót-
lásunk.

És gyorsan közelít az au-
gusztus 20-i rendezvény is, 
amely már 8 éve a tánccsopor-
tom közreműködésével zajlik 
Dunakeszi főterén. Színes gá-
laműsorral készülünk a Du-
nakeszi Szimfonikus Zene-
kar kíséretében. Ehhez a már-
cius 15-i műsorunkat vesszük 
alapul, amelyen már a magyar 
népi és az autentikus folklór 
formációt kevertük a mi mo-
dern stílusunkkal. Olyan tán-
cokkal készülünk, amelyek egy 
ilyen szép nemzeti ünnepen 

is alkalmasak lehetnek arra, 
hogy az emberek lelkéig hatol-
janak.

- Kiket tanítasz jelenleg, 
hány fővel dolgozol egyszerre?

- Két csoportom van, egy ál-
talános és egy középiskolás. 
Úgy érzem, ez az a mennyi-
ség, amit szívvel lélekkel, erő-
vel, akarattal és energiával tu-
dok működtetni. Élvezem és 
mindig újabb inspirációt je-
lentenek számomra. Mellet-
te tanítok egy színi iskolában, 
koreografálok, illetve felnőt-
teknek társastáncot oktatok. 
Ez egy másik csodavilág, amit 
ugyanúgy élvezek. Nekem tel-
jesen mindegy, hogy mit taní-
tok, ami a tánccal, a zenével 
kapcsolatos és szebbé teszi az 
emberek életét, az mindegyik 
maga a csoda. Akár műveljük, 
akár nézzük, ugyanakkora 
örömet jelent a táncművészet.

- A Mozdulj, Dunakeszi! 
nyitónapján a tánc lélekre 
és egészségre gyakorolt jóté-
kony hatásával vezetted fel a 
bemutatkozó órádat. A tánc 
számodra küldetés, amellyel 
segítesz, kapaszkodót, tartást 
adsz másoknak?

- Én nem versenyzőket vagy 
táncművészeket képzek. Az 
én célom az, hogy örömet ad-
jak. A hozzám járó gyerekek-

„A női szerepet, a szenvedélyt, az érzékenységet csak a táncban tudjuk megélni” - Nagy Mártával 
beszélgettünk, aki táncpedagógusként először tart órákat a Mozdulj, Dunakeszi! Színpadán
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- válaszol a polgármester

nek is mindig azt mondom - 
annak ellenére, hogy a szin-
te egytől egyig kitűnő tanu-
lók - hogy mindig legyen egy 
biztonságuk, egy másik út, ne 
csak a tánc művészetére tegyék 
fel az életüket. Kivétel persze 
az igazi nagy tehetségek, akik-
nél látszik a jövő az operaház 
színpadán. De legtöbben nem 
erre születtünk. A cél az, hogy 
örömet okozzon számukra az 
együttlét, a közösség, a zene 
varázsa, a mozdulatok. Azt a 
fajta, jó értelemben vett kon-
zervatív női szerepet, a szenve-
délyt, az érzékenységet csak a 
táncban tudjuk megélni, sem-
mi más nem tudja visszaadni. 
Én ezt közvetítettem a Moz-
dulj, Dunakeszin! is. Mind-
amellett, hogy a tánc maga 
egy sport, átmozgat, jó hatás-
sal van a szervezetünkre, a 
személyiségünkre, stb... Emel-
lett egy óriási erőforrás, öröm-
forrás. Úgy gondolom, ha va-
laki derűvel tekint az életére, a 
környezetére, az emberekre, az 
mindenen átjut és áttáncol az 
összes búján, baján és elkerü-
lik a betegségek. Ez az alapja, 
hogy eredményesen élhessük, 
megéljük az életünket.

- A Mozdulj, Dunakeszi! in-
kább fitnesz, mint tánc. Hogy 

fogadtad a felkérést? Hogyan 
élted meg az első alkalmat?

- Nagyon örültem a felkérés-
nek. Őszintén bevallom, na-
gyon régen izgultam már eny-
nyire. Hiszen amikor hozzám 
jön valaki táncolni, tudom, 
hogy engem választott és sze-
retne azonosulni azzal, amit 
csinálok. Látott vagy hallott ró-
lam valamit, amiért felkeresett. 
A Mozdulj, Dunakeszi! közön-
sége azonban nem ismert en-
gem, el kellett magam fogadtat-
ni, és valamilyen szinten átadni 
a lelkesedésemet aziránt, amit 
művelek. Igyekszem kompro-
misszumos megoldást találni: 
kicsit táncos legyen, de nagyon 
egyszerű és követhető. A tán-
cos mozdulatok közé pedig be-
csempészni azokat az alakfor-
máló gyakorlatokat, amire egy 
nőnek leginkább szüksége van. 
Nem akartam olyan hagyomá-
nyos aerobik órát tartani, amit 
bárki más megcsinálhat. A ze-
neválasztásommal, a mozdulat 
soraimmal azt szerettem volna 
elérni, hogy felejtsék el a gond-
jukat, kikapcsolódjanak egy 
nehéz nap után. Ugyanakkor 
azokat a formákat, megjelenést 
próbálom közvetíteni, ami egy 
táncos testében van, amiben 
hiszek, és amivel én is azono-
sulni tudok.

- Hogy fogadtak a mozdu-
lók? Kaptál visszajelzéseket?

- Borzasztóan izgultam és 
próbáltam oldani a feszült-
ségemet, ugyanakkor jó ér-
zés volt velük táncolni. Aztán 
este, mint egy lavina, beterí-
tettek az üzeneteik: küldjem 
el a zenét..., hogy mennyire jó 
volt..., hogy hallotta már vala-
kitől..., hogy milyen jól érezte 
magát..., kikapcsolódott..., ott 
lesz a következő órán..., mi-
lyen jó kedve volt..., és hogy 
még izomlázuk is lett. Vadide-
gen hölgyek írtak rám és ke-
restek meg, ami borzasztóan 
jól esett nekem. Ez mind ins-
pirál engem, hogy a követke-
ző órámra még inkább úgy ké-
szüljek, hogy még többet tud-
jak adni önmagamból.

Dióssi Csabát, Dunakeszi 
polgármesterét kérdezzük, 
milyen érzés újranyitni a 
rendezvényeket?

- Dunakeszi egy pezsgő, nyüzs-
gő város. Nehéz volt elfogad-
ni, hogy a járvány miatti óv-
intézkedések nem teszik lehe-
tővé a tervezett és már szoká-
sos rendezvények megtartását. 
De végre elindulhattunk. A 
Mozdulj, Dunakeszi! edzésso-
rozattal párhuzamosan pén-
tektől kezdődően egy hóna-

pon át óriáskivetítőn közvetít-
jük a foci Európa-bajnokságot 
a szabadstrandon. A legutób-
bi EB-n is frenetikus hangulat-
ban szurkoltunk a magyar csa-
patnak. Ez is erősíti közössé-
günket. Most is számítunk erre 
az élményre, de változtattunk a 
helyszínen. A gyönyörűen ki-
épített szabadstrand a napozó-
stégekkel, a Dunakeszi Kártyát 
elfogadó vendéglátóhelyekkel, 
a játszótérrel nemcsak a spor-
tért rajongó férfiaknak ked-
vez, az egész család eljöhet. És 
a hangos ovációk a lakóházakat 
sem érik el zavaróan.

- Ez június. Milyen rendez-
vényekre számíthatunk még 
idén?

- Júliusban két nagyszabá-
sú rendezvénnyel is készü-
lünk, a három napos Jam Jazz 
Fesztivállal és a kétnapos vete-
rán jármű és retró találkozó-
val egybekötött V4 Air Show 
Repülőnappal. Ezt az augusz-
tus 20-i, az alkalomhoz illő ze-
nés est, majd szeptemberben 
a város legnagyobb rendezvé-
nye, az idén 10 éves Dunake-
szi Feszt követi. Októberben 
a Szent Mihály napi búcsúval 
köszönünk el a jó időtől, majd 
november végén nyitjuk az ad-
venti vásárt a jégpályával a 
Casalgrande téren.

Szeredi Helga
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A 
dunakeszi EGLO üzlete 
többezer terméket hivatott 
bemutatni, a lámpákon és a 
széles választékú fényforrá-
sokon túl a cég profilja kiszí-
nesedett az elmúlt években. 

A vintage stílus kedvelői széles skálán vá-
logathatnak remek dekortárgyakat laká-
suk hangulatosabbá tételéhez, a régi idők 
érzetét idéző darabok tökéletesen passzol-
nak a fénykorát élő lakberendezési stílus-
irányzathoz, de találhatunk elegáns búto-
rokat és üvegvázákat is a mai divatba il-
leszkedő formákkal és színekkel. Mind-
ez nem csak beltérre értendő, mert akad a 
tárgyak közt kültérre is bátran kihelyezhe-
tő dekor és szolár lámpa is. A termékpalet-
tán az összes stílusirányzat lenyomata fel-
lelhető: a modern, letisztult, minimalista 
formavilágon túl a klasszikus kristálycsil-
lárok, a divatos vintage lámpák is mind 
aktív termékeik széles választékban. Vá-
logathatunk beltérre és kültérre is alkal-
mas lámpákból, és az egyre elterjedtebb 
okos otthonokba könnyedén beilleszthe-
tő okos lámpákból és fényforrásokból is. 
Applikáció vagy távirányító segítségével 
változtatható fényerejű, színhőmérsék-
letű és színű fényeket csalogathatunk ki 
változatos formájú és méretű mennyeze-
ti vagy függesztett lámpákból. Termékkí-
nálatuk megtekinthető az EGLO hivatalos 
webshopján a www.eglolampaboltok.hu 

oldalon, ugyanitt az aktuális katalógusaik 
is átlapozhatóak, a lámpáik pedig kategó-
riák szerint csoportosítottak. A cég külö-
nösen kimagasló, 5 éves gyártói garanciát 
vállal  a beépített LED-es lámpák 99%-ára 
illetve minden LED-es fényforrásra is. Az 
EGLO dunakeszi üzlete egy további fron-
ton is kedveskedik vásárlói felé: az üzlet-
ben érvényesíthető a Dunakeszi kártya, 
amely a megszokott módon más akcióval 
nem vonható össze, és 50000 Ft feletti ösz-
szeg esetén 10%-os árengedményt biztosít. 

A magyarországi leányvállalat szemé-
lyes sikerként könyvelheti el, hogy a 2019-
es és 2020-as évben két új, saját bemuta-
tóteremmel bővült: a budapesti Fogarasi 
úton az emeleti co-office mellett a máshol 
meg nem tekinthető ipari lámpatestek vá-
lasztéka került kiállításra, a budaörsi, ha-
talmas belmagasságú, galériás bemutató-
terem pedig a nagyobb terjedelmű lám-
páknak ad otthont. Az EGLO kínálata 
évente 500-700 új modellel bővül, a Duna-
keszi Bemutatóterem ezúttal nagyvonalú 
kedvezményeket tesz azokra a lámpákra, 
amelyek helyére a legújabb modellek ke-
rülnek majd az idei év során. A magyaror-
szági Pásztón elhelyezkedő gyárban is eh-
hez igazítják a gyártási folyamatokat, hi-
szen a tempó igencsak sürgető: a gyár Eu-
rópa szerte látja el termékekkel az EGLO 
leányvállalatait, ez több, mint 70 országba 
való szállítmányozást jelent. (X)

A leértékelés a termék státuszától füg-
gően 20%-tól a 70%-os árcsökkentésig 
terjedhet, és több mint 2000 lámpa és 
dekor érintett a kedvezményben a kész-
let erejéig, illetve június végéig. Az ak-
cióban részt vevő termékek mindegyi-
ke megtekinthető az üzletben, az EGLO 
csapata pedig szakértői segítséget nyújt 
a tökéletes választáshoz. 

Az én lámpám, az én stílusom, 
az én kedvezményem!

Hatalmas leértékelések júniusban 
a dunakeszi EGLO Bemutatóteremben!

AZ OSZTRÁK GYÖKERŰ EGLO MULTINACIONÁLIS CÉG PÁLYÁJA 1991-TŐL, 30 ÉVE ÍVEL 
FELFELÉ A MAGYARORSZÁGI VILÁGÍTÁSTECHNIKAI PIACON. A DUNAKESZI EGLO  
BEMUTATÓTEREM KIRAKATÁT 1992-BEN PILLANTHATTÁK MEG AZ ELSŐ ÉRDEKLŐ-
DŐK, A 900 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETŰ ÜZLET AZÓTA IS STABILAN, FOLYAMA-
TOSAN FRISSÜLŐ KÍNÁLATTAL, NYITOTT AJTÓKKAL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT. EBBEN 
AZ ÉVBEN AZ ÜZLET NAGYSZABÁSÚ AKCIÓT VEZET BE A JÚNIUSI HÓNAPRA, AMELY 
A TÖBBSZÁZ ELFEKVŐ KÉSZLETRE, A GYÁRTÓ ÁLTAL KIFUTTATNI KÍVÁNT MODEL-
LEK EGÉSZÉRE, EGYES KIÁLLÍTOTT TERMÉKEKRE, ILLETVE AZ ÚJONNAN ÉRKEZETT 
LAKÁSKIEGÉSZÍTŐKRE TERJED KI. AZ AKCIÓ KERETEIN BELÜL 20, 50 ÉS 70%-OS  
LEÉRTÉKELÉSEKRE SZÁMÍTHATNAK A BEMUTATÓTEREM LÁTOGATÓI. 
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Charles Planner 1899-től magánidomárként 
Alagon gróf Batthyány Elemér, gróf Feste-
tics Tasziló és Christian Kraft zu Hohenlohe-
Öhringen herceg lovait trenírozta. 1911-ben az 

osztrák zsokéklub elnöke, Aristides Baltazzi (1853‒1914) 
aláírásával a budapesti versenyen Planner levelet kapott, 
miszerint a klub megvonta tőle a bécsi és a kottingbrunni 
pályák használati jogát. A versenyszabályzat 70.b pont-
jára hivatkoztak, arra, hogy az igazgatóságnak joga van 
a pályahasználatot minden indoklás nélkül visszavonni. 
Planner a versenyen jelen lévő klubelnököt meg kívánta 
kérdezni/meg szerette volna kérdezni az indokokról, ám 
az szóba sem állt vele. A Magyar Lovaregylet Planner tisz-
tázását követelte, és a vád iránt érdeklődött. Bár hivatalo-
san nem mondták: , az angol trénert a versenylovak dop-
pingolásával vádolták, de a turf világában jártas bennfen-
tesek szerint Baltazzi féltékeny volt Planner sikereire. 

Az osztrák klub nyomására a Magyar Lovaregylet is 
kénytelen volt tőle megvonni a pályahasználati jogot. 
Planner külföldre távozott, a Berlin melletti Steglitz-
ben telepedett le. Mivel a dr. Fränkel bécsi vegyész ál-
tal lefolytatott vizsgálat nem hozott egyértelmű ered-
ményt, Planner, jó hírének helyreállítása érdekében, pert 
indított az osztrák zsokéklub ellen. Egyúttal leszögezte, 
hogy a Magyar Lovaregylettel és annak vezetőjével, gróf 
Csekonics Gyulával szemben semmilyen lépést nem ter-
vez, mert tudja: mindent megtettek érte, ami hatalmuk-
ban állt. Csekonics és Baltazzi között személyes ellentét 
is volt, ami az általuk vezetett lósportszervezetek közötti 
összeütközéshez is vezetett.

Egy évvel később az alagi tréner, John Reeves fiát, az 
Oberweidenben (Weiden an der March, A) tréningte-
lepet fenntartó Herbert (Bertie) Reeves-t (1869‒1936) – 
báró Csenkonics Gyula határozott fellépésének is kö-
szönhetően – doppingolással vádolták meg. Az álta-
la trenírozott lovak rapszodikus teljesítményt mutattak, 
és a legváratlanabb helyzetekben nyertek vagy éppen 
nem nyertek. A helyzet pikantériáját az adja, hogy Re-
eves trenírozta Baltazzi lovait is (de a turf egyik legtisz-
teletreméltóbb futtatójának, báró Gustav von Springer-
nek a lovai is Reeves kezei alatt edződtek). A vizsgálat 
során dr. Fränkel kokain, sztrichnin, nitroglicerin vagy 
heroin nyomait kereste az érintett lovak nyálmintáiban. 
A vizsgálóbizottságban báró Wenckheim Dénes és Dre-
her Jenő mellett Baltazzi is helyet kapott, de érintettsé-
ge okán le kellett erről mondania. Az eljárás során be-
bizonyosodott (és Baltazzi is kénytelen volt belátni): a 
nyálmintavizsgálat nem megbízható, Plannert elegendő 
bizonyíték hiányában ítélték el. Baltazzi ezt követően le-
mondott a zsokéklub vezetéséről. Reeves-t felmentették.

Bár Planner és Reeves ártatlansága is valószínű, egyi-
kük sem maradt az osztrák pályákon. Planner a berli-
ni Union Klubtól kapott nyilvános tréneri engedélyt (és 
(1913, 1915, 1917-ben német derbit nyert), míg Reeves 
1917-ben hazatért, Alagra.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Vetélkedés a lóversenyben  

Alagi trénerek és a lódopping
„NEM ÉLÜNK A KÖZÉPKORBAN, HOGY TITKOS MOTÍVUMOK ALAPJÁN, MINDEN ELLENŐRZÉS NÉLKÜL, LE-
HESSEN ÍTÉLKEZNI ILYEN NAGY FONTOSSÁGÚ KÉRDÉSBEN, AMELY SOK-SOK EZER EMBERT ÉRDEKEL.” – 
ÍRTA EGY KORABELI ÚJSÁGCIKK. A LÓVERSENYEK KEZDETTŐL FOGVA HATALMAS PÉNZÖSSZEGEKET MOZ-
GATTAK MEG. A TOTALIZATŐR 19. SZÁZAD VÉGI ELTERJEDÉSÉVEL PEDIG A KÖZÉPOSZTÁLY SZÁMÁRA IS 
FOGADÁSI LEHETŐSÉG NYÍLT. EZT AZ EGYRE NAGYOBB EMBERTÖMEGET MEGMOZGATÓ VILÁGOT A 19‒20. 
SZÁZAD FORDULÓJÁN KEZDTÉK BEÁRNYÉKOLNI AZ EGYRE-MÁSRA FELBUKKANÓ DOPPINGÜGYEK. A LO-
VAK TELJESÍTMÉNYÉNEK FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN A TRÉNINGEN KÍVÜL KÜLÖNFÉLE STIMULÁLÓSZEREK 
BEVETÉSÉTŐL SEM RIADTAK VISSZA A TULAJDONOSOK ÉS A TRÉNEREK. A GYANÚSÍTÁS LEHETŐSÉGE 
MINDEN SIKERES TRÉNER FEJE FELETT OTT LEBEGETT, ÍGY AZ ALAGI CHARLES PLANNER ÉS HERBERT 
REEVES ESETÉBEN IS.

Patience az osztrák derbigyőzelem után 
(tréner: Ch. Planner)

Herbert Reeves (jobbra)
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 „Születésnapi párbeszéd”

45 éves a Dunakeszi 
Nyugdíjas Kiránduló Klub 
„NINCS NAGYOBB DOLOG ANNÁL, MINT A SEMMIBŐL TEREMTENI VALAMIT. EZT TESZI AZ ISTEN, VAGY EGY ANYA, 
VAGY EGY KÖZÖSSÉG. NINCS RÉSZEGÍTŐBB ÉLMÉNY, MINT VALAMIT MEGALKOTNI. ”

„Nincs nagyobb dolog annál, mint a semmiből teremteni 
valamit. Ezt teszi az Isten, vagy egy anya, vagy egy közösség. 
Nincs részegítőbb élmény, mint valamit megalkotni. ”

Nagy öröm az, ha a gondolatokat olyan tettek követik, ame-
lyek 45 év után rendíthetetlenül képesek a közösségi élet min-
dennapjait támogatni. 

A címnek tulajdonképpen nincs nagy hírtartalma, de ha 
mögötte egy önszerveződő, önálló szabályrendszer szerint mű-
ködő közösség él, akkor már érdemes figyelmet szentelni rá.

Igen, a hír igaz! A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 
2021 májusában ünnepelte születésének 45. évfordulóját.

1976-ban a klub megálmodói bizton remélték, hogy egy 
olyan közösséget sikerült összeverbuválniuk, amelynek eszmei 
értéke, tartalma és célja felülmúlhatatlan, és majdan minden 
tagja számára hasznos lesz.

Ez sikerült, mert a klub összetartó ereje képessé vált a cso-
dák megvalósítására.  Ezen értékek örömében éli közös élmé-
nyektől kiteljesedő életét a klub tagsága. Így van ez jelen hely-
zetben is.

Ha meg tudnám szólítani klubunkat, - és most meg is teszem 
-, akkor azt mondanám:

Kedves Klubunk!
Ne feledd: minél gazdagabb a múltad, annál több fonálon ka-

paszkodhatsz a további tervek megvalósításába, a jövőbe, a jö-
vőnkbe!

Kérlek, légy szíves így nézz az elkövetkezendő közös eszten-
dőinkre! 

Nagy valószínűséggel ezt a választ kapnám: Én egy kívánt 
szervezet vagyok és megálmodóim elképzeléseit, terveit, vágya-
it, akaratát teljesítve élem napjaimat. Elfogadtam, hogy a külde-
tésem, az, hogy  a Dunakeszin élő nyugdíjasok családias környe-
zetben (körben) érezzék magukat, pótolják a magányosok szá-
mára a családot, a társat. Annak a lehetőségnek a biztosítása, 
hogy közösen fedezhessék fel hazánk szépségeit, kultúráját, és 
múzeumaink rejtett kincseit. Közösen szórakozzanak, és egy-
máshoz alkalmazkodva odafigyeljenek minden klubtagunkra. 

E születésnap nem az én érdemem, ezért nem csak engem 
kell ünnepelni.



25Dunakeszi Polgár

Az érdem a tiétek kedves klub-
társak, mert ti tartotok életben, és 
növelitek születésnapjaim számát.

Kedves Klubunk!
Belőled csak egy van a világon. 

Nekünk nem csak az év, a nap, 
az óra, és a perc a fontos, hanem 
a megálmodóid céljai, elképzelé-
sei, azaz egy olyan nyugdíjas kö-
zösség létrehozása, ahol minden-
ki jól, és egyenlőnek érzi magát 
korra, nemre, származásra, kép-
zettségre, végzettségre, világnéze-
ti hovatartozásra való tekintet nél-
kül, és kölcsönösen segíti, segíthe-
ti egymást.

Kedves Klubunk!
Ez a te napod. Mindenki téged 

ünnepel, klubtagjaid köszöntenek, 
puszihegyekkel borítanak be, vi-
rághalmokkal árasztanak el. Vi-
szont ne feledd, jön a holnap. Kéz-
fogások, puszihegyek, virághal-
mok nélkül, de a várva várt, és a 
remélt majdani közös élmények-
kel ékítve. Mi nem csak a mai nap-
ra kívánunk sok boldogságot ne-
ked, hanem az összesre.

Kívánjuk, hogy teljesüljön kül-
detésed, minden vágyad, és élj 
meg közösségünkben még szám-
talan hasznos esztendőt békében, 
boldogságban, szeretetben, közös-
ségünket erősítve!

Boldog 45. születésnapot!

Ha meg tudna szólalni a klu-
bunk, akkor azt mondaná nekünk 
válaszképpen:

A 45 évesekre a mai világban 
azt szokták mondani, elkezdte a B 
oldalt játszani.

Kedves Klubtagok!
Most a születésnapomon már 

egy kis érettség és bölcsesség bir-
tokában vettem a bátorságot és 
megfogalmaztam azt, hogy mit 
várok tőletek, és a jövő évektől!

Kívánom mindannyiunk szá-
mára:

- a maszkok mögül kerüljenek 
elő a mosolyok,

- érezhessük már végre az 
együttlét és az ölelés feltöltő erejét,

- immunrendszerünk a szere-
tettől erősödjön,

- az előforduló értetlenkedést, 
cserélje le az egyetértés,

- az ítélkezéseket váltsák fel az 
együttérzések, a megértések,

- a bizalom cserélje le a hitetlen-
séget,

- a háborgó lelkekbe ismét béke 
költözhessen,

- a klubon belül kialakult barát-
ságok sokáig éljenek és egyre sza-
porodjanak,

- tegyük szebbé klubéletünket 

azzal, hogy az egymásnak nem 
tetsző tulajdonságaink felett el-
tekintünk, és nem engedjük azt, 
hogy közös életünket kibeszélé-
sekkel, pletykálkodásokkal meg-
zavarják, befolyásolják,

- utazzuk be közösen Magyar-
ország kulturális örökségségeit, 
szépségeit,

- a közösen át- és megélt élmé-
nyek által többletet vigyünk hét-
köznapjainkba, 

- a médiából csöpögő negatív 
szemlélet csituljon és csendesed-
jen le bennünk,

- kézfogáskor megérezhessük az 
érintés varázsát,

- együtt élhessük további éve-
inket családtagjainkkal, baráta-
inkkal, és mindazokkal, akit sze-
retünk,

- a pozitív gondolkodás és a hu-
mor szeretete felszabadíthassa lel-
künk keménységét,

- a szeretetben ne számítson, ki-
nek van igaza,

- az életben benne tudjunk len-
ni tiszta szívvel, vidáman, moso-
lyogva, hittel és reménnyel. 

Záró gondolatok a klub veze-
tőjétől

Én azt mondom kedves klu-
bunk, hogy ne feledd: minden 
születésnap egyforma öröm, az el-
sőtől az utolsóig. Mert azt jelen-
ti, hogy akit szeretünk, akihez ra-
gaszkodunk, rokon, vagy barát, 
itt van bennünk, itt van velünk az 
életben, ebben az egyszeriben, és 
mi vele együtt lehetünk itt a min-
dennapjainkban.

A klubban született barátsá-
goknak ebben a korban nagy érté-
ke van. Ha évek óta tartanak ezek 
a barátságok, akkor illik szépen 
megünnepelni. 

Legyen az 45-ös jubileum, eset-
leg 55-ös születésnap, ebben a kor-
ban van ok az ünneplésre.

Kívánalmunk csak, és csak is 
úgy fog teljesülni, ha szeretjük, 
tiszteljük klubunkat, mindent 
megteszünk az életben tartásáért, 
és aktívan dolgozunk, önállóan, és 
csapatban, önként vállalt társadal-
mi küldetést teljesítve azért, hogy 
erőben, egészségben tudja teljesí-
teni klubunk a vállalt küldetését.

Zupka Sándor
Dunakeszi Nyugdíjas 

Kiránduló Klub
Klubvezető

Fotó: Pass Dezső 

Sporttörténelmi sikert ért el  
Kishegyi Ákos, a VSD 

asztaliteniszezője
Két bajnoki érmet nyert a 

felnőtt országos bajnokságon
- EZ ÓRIÁSI SPORTTÖRTÉNELMI SIKER, HISZEN DUNAKESZI ASZ-
TALITENISZ TÖRTÉNETÉBEN MEGSZEREZTE ELSŐ FELNŐTT OR-
SZÁGOS BAJNOKI ÉRMÉT!... ÉS EGYBŐL KETTŐT IS – ÚJSÁGOLTA 
KITÖRŐ ÖRÖMMEL LINDNER ÁDÁM, A VÁROSI SE  DUNAKESZI 
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE. 

Mint megtudtuk: Kishe-
gyi Ákos (a kép jobb ol-
dalán) a felnőtt orszá-

gos bajnokságon párosban ezüst-
érmet szerzett, egyéniben pe-
dig bejutott a legjobb négy közé, 
és pénteken elődöntőt játszik!  
(Lapunk június 4-i nyomdába 
adásával egy időben. a szerk)

- Ma nagyon jól zárta a napot 
a Városi SE Dunakeszi Kishegyi 
Ákos révén, aki óriási meglepetés-
re párosban ezüstérmet szerzett a 
ceglédi Ócsai Mátéval. Egyéniben 
pedig egészen a legjobb négy közé 
menetelt, ahol a pénteki elődön-
tőben azzal a Szudi Ádámmal fog 
játszani, aki a magyar válogatott 
alapembere, a tokiói olimpia in-
dulója, a tavalyi és tavaly előtti OB 
egyéni számának és a címvédője.

Szóval nem lesz könnyű mérkő-
zése Ákosnak az elődöntőben, de 
így is már nagy fegyvertény, amit 
eddig produkált – értékelte a fia-
tal sportoló teljesítményét a szak-
vezető.

Lindner Ádám elmondta, hogy 
közel egy év után ismét országos 
versenyt rendez a Magyar Asztali-
tenisz Szövetség, méghozzá a Fel-
nőtt Országos Bajnokságot, amely-
nek helyszíne a nemrég átadott gö-
döllői asztalitenisz csarnok.

Mivel zártkörű a verseny, így 
ugyan nézők nélkül rendezik a 
különböző versenyszámokat, de 
a játékosok számára így is felüdü-
lés, hogy végre ismét versenyez-
hetnek.

Szerdán a férfi páros verseny-
számot rendezték egészen a vég-
ső győzelemig, ezt követően, pe-
dig a férfi egyéni versenyszám 
következett a legjobb négy közé 
jutásig.

Csütörtökön a női páros és az 
egyéni versenyszámok következ-
nek ugyanebben a szisztémá-
ban. Péntek délután lesznek az 
egyes versenyszámok elődöntői 
és döntői.

A VSD felnőtt csapatából  
Volentics Anna június 3-án, csü-
törtökön lép asztalhoz a felnőtt 
női mezőnyben, aki az ifjúsági le-
ány válogatott oszlopos tagja. An-
nának egyelőre elsődleges célja a 
tapasztalatszerzés a felnőttek kö-
zött, de remélhetőleg néhány éven 
belül ő is szintén hasonlóan szép 
sikereket fog elérni a felnőtt kor-
osztályban, mint Kishegyi Ákos 
– zárta nyilatkozatát Lindner 
Ádám, a VSD asztalitenisz szak-
osztályvezetője.

(B. Szentmártoni)
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Újra mozdul Dunakeszi!

HOSSZÚ KÉNYSZERŰ SZÜNET UTÁN 
MÁJUS 31-ÉN ÚJRA ELINDULT A 
MOZDULJ DUNAKESZI! SPORTREN-
DEZVÉNY A DUNA-PARTI KATONA-
DOMBON, AHOL JUHÁSZ ÁDÁM, A 
DUNAKESZI PROGRAMIRODA MUN-
KATÁRSÁNAK MEGNYITÓ GONDO-
LATAIT KÖVETŐEN SOLYMOSI GAB-
RIELLA EDZŐ LÉPETT A SZÍNPADRA, 
HOGY ELINDÍTSA A NAGY NÉPSZE-
RŰSÉGNEK ÖRVENDŐ SZABADIDŐS 
RENDEZVÉNYT…

Ezúttal is megtelt a zöld pázsittal 
borított hatalmas terület a spor-
tolni, mozogni vágyó hölgyekkel, 

akik hetente háromszor – hétfő-szerda-
péntek 18:30 órától – élvezhetik a spor-
tolás és a jó levegő jótékony hatását a ki-
váló edzők irányításával.

A nyitó napon három edző – Pásztor 
Szilvia, Solymosi Gabriella, Nagy Márta  
(képünkün)  – vezényelte az edzést, ha-
tározta meg a ritmusát, amely néha 
igencsak lüktető volt…

Rajtuk kívül Kutassi Kelly, Bánóczi 
Zsolt, Nagy Amarilla gyógytornász irá-
nyítja a Mozdulj Dunakeszi! edzéseit.

Radvánszky Edit vezetésével hétfőn-
ként 17:30 órakor indul a szenior öröm-
tánc. Idén is lesznek sztárfellépők, még-
pedig június 18-án Tatarek Rezső, júli-
us 30-án Rubint Réka, augusztus 18-án  
Béres Alexandra mozgatja meg a spor-
tolni vágyókat!

A május 31-én indult program egé-
szen augusztus végéig várja a sportolni 
vágyókat a Katonadombon.

V. I.
Fotó: KesziPress
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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!

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 

a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
Facebook oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar

Látványosan 
fejlődő Duna-part

A VÁROS POLGÁRAI MELLETT MÉLTÁN MONDJÁK A DUNA-PARTUNKON 
STRANDOLÓ, PIHENŐ, SÉTÁLÓ, KERÉKPÁROZÓ, A SZIKRÁZÓ NAPFÉNY-
BEN TÜKRÖZŐDŐ DUNA, A TÚLPARTI PILIS HEGYSÉG VONULATAIBAN 
GYÖNYÖRKÖDŐ, A HELYI VÁLLALKOZÓK GASZTRONÓMIAI ÍNYENCSÉ-
GEIT MEGKÓSTOLÓ VENDÉGEK, HOGY DUNAKESZI HAZÁNK EGYIK ÜDÍ-
TŐEN VONZÓ ADOTTSÁGOKKAL BÜSZKÉLKEDŐ VÍZPARTI TELEPÜLÉSE, 
AHOL ÖRÖMMEL TÖLTIK SZABADIDEJÜKET.

Az elmúlt években megva-
lósított nagy ívű fejleszté-
seknek köszönhetően ki-

csik, és nagyok egyaránt kulturált 
környezetben pihenhetnek. La-
punk nyomdába adásával egy idő-
ben adják át hivatalosan (is) az 
EuroVelo 6 kerékpárút Budapest – 
Dunakeszi között épített 5,5 kilo-
méteres szakaszát, melyhez a dunai 
szabadstrandnál kulturált pihenő-
hely is létesült. Jó ütemben épül a 
kerékpárút és a Katonadomb kö-
zött az akadálymentesített mosdó, 
amelyben a férfi és női wc-k mellett 
a tervezők a gyerekek kulturált ki-
szolgálására is gondoltak.

A pihenni vágyók hamarosan 
birtokba vehetik az árnyas fák 
alatt kialakított 600 négyzetméte-
res füvesített területet. 

A szabadstrand lombos fái kö-
zött kanyargó sétányon újabb 
nyolc paddal bővítették a kínála-
tot, facsemetéket ültettek, szelek-
tív hulladékgyűjtőt helyeztek ki, 
szinte megduplázták a kukák szá-
mát, melyeket naponta háromszor 
ürítenek. Napokon belül kihelye-
zésre kerül egy digitális informá-
ciós tábla is, amely például mutat-

ja a víz hőmérsékletét. A futball-
rajongók nagy örömére a labdarú-
gó Európa-bajnokság mérkőzéseit 
az éttermek közelébe telepített ha-
talmas ledfalon nézhetik a druk-
kerek.  

Az idei nyár újdonságai közé 
tartozik, hogy a vízparton napo-
kon belül három napozó stéget 
építenek.

A közeli hetek egyik leglátvá-
nyosabb és legésszerűbb fejlesz-
téseként valósult meg a Duna so-
ron a gyalogosok számára épített 
3 méter széles önálló sétány, mely-
nek a rév felőli végénél egy új és 
biztonságos lépcső vezet le a víz-
partra. 

A régi – az ugyancsak 3 mé-
ter széles viacoloros út – pedig to-
vábbra is megmarad az EuroVelo 6 
nemzetközi kerékpárúton kerék-
pározók és az útszakasz mellett la-
kók autós közlekedésére. 

Szinte minden feltétel adott a 
felhőtlen kikapcsolódáshoz, a pi-
henéshez, melyhez reményeink 
szerint társul a kellemes nyári idő-
járás is. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Ragyogó napra ébred-
tek a sportág szerelme-
sei, akik a verseny előt-

ti fél órában a Duna-parti fák 
árnyékában intenzíven mele-
gítettek a nagy dunai evezés-
re, melynek a leghosszabb táv-
ja 24 kilométer volt, amihez ké-
pest a 10, a 8 vagy az 5 km so-
kak számára könnyed szombat 
délelőtti „kikapcsolódásnak” 
tűnhetett.

A verseny előtt a rendezvény 
főszervezője, az egykori világ-
bajnok kajakozó, Bauer Márton 

, a Dunakeszi Sárkány Légió 
vezetője a helyi sajtónak adott 
nyilatkozatában elmondta: ha-
gyományteremtő jelleggel, im-
már negyedik alkalommal ren-
dezik meg a nagyszabású sze-
zonnyitó vízi sportrendez-
vényt, melyen a leghosszabb 24 
kilométeres és a rövidebb ver-
senyszámokban az összes vízi-
sport-eszközzel indulhatnak a 
versenyzők. 

A Hazai Vizeken Evezz Itt-
hon! – programsorozatot, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

terveit Vida Gergely, a szerve-
zési divízió vezetője ismertette. 

- A Hazai Vizeken egy tel-
jesen új programterv, amit a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség dolgozott ki a 2021. évi sze-
zonra. A beevezések mellett 
két nagyszabású, már hagyo-
mányőrző eseményünk kerül 
idén megrendezésre, a Balaton 
és a Tisza-tó átevezése. Ehhez a 
programhoz csatlakozik majd 
a következő szezonban a Bécs-
Budapest leevezés maraton. Ez 
a három nagy rendezvény adja 

majd a keretrendszerét ennek 
a Hazai Vizeken Evezz Itthon! 
programsorozatnak, illetve a 
nyolcállomásos beevezés, ami-
nek az első állomásán vagyunk 
most itt, Dunakeszin.

Tuzson Bence államtitkár, a 
város országgyűlési képviselő-
je örömét fejezte ki, hogy újra 
a sporté a főszerep. Mint fogal-
mazott, mindenkinek drukkol, 
és örül, hogy megismerik ezt 
a szép környezetet, de számá-
ra az a természetes, hogy a du-
nakesziek és a környékről érke-

A DUNAKESZI DUNA-PARTI SZABADSTRAND GYÖNYÖRŰ TERÜLETE MÁR-MÁR KEZD KULTIKUS HELLYÉ VÁLNI, AHOL A PIHENÉS, A KIKAPCSOLÓDÁS 
ÉLMÉNYE MELLETT ÉLVEZHETJÜK A VÍZ KÖZELSÉGÉT, A SPORTOLÁS LEHETŐSÉGÉT. EBBEN A VONZÓ TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN RENDEZTÉK MEG 
MÁJUS 15-ÉN A NAGY-DUNA BEEVEZÉS EVEZZ ITTHON SZEZONNYITÓ VÍZI SPORTPROGRAMJÁT. A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SZABADIDŐS 
VERSENYSOROZATÁNAK ELSŐ ÁLLOMÁSA DUNAKESZI VOLT. TIZENHÁROM KATEGÓRIÁBAN 80 EGYSÉG 146 VERSENYZŐJE SZÁLLT VÍZRE. A NAGY 
EVEZŐS VERSENYT MEGLÁTOGATTA TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK KAJAKOZÓ, A KORÁBBI 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY, STORCZ BOTOND IS. 

Népes mezőny 
a Nagy-Duna Beevezésen
A győztesek között van a dunakeszi Erdész Mihály-Nagy Bertalan páros

Storcz Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

www.passziom.hu 

Szakképzett virágkötő vagy és állást keresel? 
Legyél Te is a csapatunk része… keressük azt a talpraesett, 

jó kommunikációs készséggel rendelkező kedves, mosolygós virágkötő 
munkatársat, aki szeretne 8 órában, több műszakban 

velünk együtt dolgozni üzletünkben.
Jelentkezni személyesen üzletünkben vagy telefonon 

a 06-30-664-3331-es telefonszámon lehet.

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely 

Távfűtési területre 
csőszerelő, karbantartó 

Feltételek:  
- Csőszerelői szakképzettség és/
vagy legalább 1 éves gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:   
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

 - Cafetéria
 - Munkaruha

 - Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

 - Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

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

MUNKAERŐ FELVÉTEL

zett versenyzők sikeréért szorít 
leginkább.

Majd arról beszélt, hogy ha-
zánk folyókban, vizekben na-
gyon gazdag, ami szinte egye-
di a világon.

 – Talán nem is használ-
juk ki az előnyeit, ezért is fon-
tos, hogy minél többen meg-
ismerjék, megszeressék a vízi 
sportokat és élvezzék a spor-
tolás élményét, örömét. Mert 
minél többen vagyunk kint a 
vízen, és minél többen spor-
tolunk, annál egészségeseb-
bek leszünk, nemcsak mi, ha-
nem a gyerekeink és a követ-
kező generációk is – mondta 
az államtitkár, aki hozzátet-
te: az állam sokféleképpen tá-
mogatja a sportot, amely nem-
csak a pénzügyi támogatások-
ban nyilvánul meg. 

Tuzson Bence a nyilatko-
zat után motorcsónakba szállt, 
hogy Bauer Mártonnal a Du-
nán felsorakozott, a 24 kilomé-
teres távon induló versenyzők 
rajtját elindítsák, akik a Lupa-
szigetet megkerülve közel két-
órányi evezés után értek célba 
a dunakeszi strandnál.

A közel 10 kilométeres eve-
zés után sikerült beszélnünk a 
78 éves Horváth Jenőné, Csöpi 
nénivel, aki elmondta, hogy öt 
éve, egy május 1-jei rendezvé-
nyen kezdett el ismét evezni. 

– Korábban „csak” hobbyból 
kenuztam, és amatőr tájfutó 
voltam. Engem is magával ra-

gadott a kiváló Monspart Sa-
rolta fantasztikus teljesítmé-
nye. Férjemmel sokat jártunk 
kirándulni, úszni. Engem min-
denki „bolondnak” tart, még a 
családban is, hogy még most is 
sportolok – mondta sugárzó te-
kintettel a szépkorú hölgy, aki 
tömören fogalmazva azt üzeni 
a fiataloknak: Hajrá! 

Az országos rendezvény-
re ellátogatott a háromszo-
ros olimpiai bajnok kajakozó, 
a korábbi szövetségi kapitány, 
Storcz Botond is, aki lapunk ér-
deklődésére elmondta: a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség-
nek is nagyon fontos az, hogy 
ne csak a versenysporttal fog-
lalkozzon kiemelten. De szá-
momra is nagyon fontosak 
azok az utánpótlás műhelyek 
– többek között Dunakeszi is -, 
melyek mindig hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Magyarországon 
a kajak-kenu egy sikersportág. 
Abszolút jelen vannak a hazai 
versenysportban is, és mellette 
az ilyen túraversengéssel is na-
gyon sok mindenkit megmoz-
gatnak, ami nagyon jó dolog – 
mondta az egykori kiváló spor-
toló. 

A verseny hazai sikert is ho-
zott, a rövidtávon a kajak ve-
gyes csapatban a Dunakeszi 
Kajak Club versenyzője, Er-
dész Mihály Nagy Bertalannal 
aranyérmet nyert. 

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt

Tuzson Bence, Dunakeszi országgyűlési képviselője
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Jótékonysági rendezvény
a Covid-árvák támogatására

A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI 2021. ÁPRILIS 30-ÁN 
MEGTARTOTTA AZ IDEI ÉV ELSŐ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT. TÖBB NA-
PIRENDI PONTBAN TÖRTÉNT EGYEZTETÉS A KÜLDÖTTEK KÖ-
ZÖTT, AHOL NÉHÁNY KÉRDÉSBEN SZAVAZÁSRA IS SOR KERÜLT.

A DUNAKESZI CIVILEK BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS MŰSORRAL 
EGYBEKÖTÖTT JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT SZERVEZ 2021. JÚ-
LIUS 2-ÁN (PÉNTEKEN) 18.00-KOR A DUNAKESZIN A SZENT IMRE 
TEMPLOMBAN. 

Közgyűlést 
tartott a VSD

A napirendi pontok között a 2020. évi költségvetés elfogadá-
sa, a 2021. éves tervek bemutatása is megtörtént, amelye-
ket a küldöttgyűlés elfogadott. Két új szakosztály csatla-

kozása, illetve egy új vezető is megválasztásra került. 
A kosárlabda-szakosztály Horváth Csongor vezetésével, vala-

mint a dzsúdószakosztály Dobos Gábor vezetésével csatlakozik 
egyesületünkhöz, amely így 20 szakosztályra bővül. 

Új, alelnöki pozícióban Székely István, jelenlegi kézilabdaszak-
osztály-vezető került megszavazásra.

Az egyesület célja 2021-ben is az utánpótláskorú játékosaink 
szakmai sikerének támogatása, a dunakeszi sportélet fejleszté-
se, sportolási lehetőség biztosítása kicsik és nagyok számára egy-
aránt!

Bozsó Ivette

Díszvendégeink: 
Balczó András, a Nemzet Spor-
tolója címmel kitüntetett há-
romszoros olimpia-és több-
szörös öttusázó világbajnok és 
neje Császár Mónika bronzér-
mes olimpiai tornász, 12 gyer-
mekes édesanya.

Fővédnökeink: 
Dióssi Csaba Dunakeszi pol-
gármestere és városunk dísz-
polgárai: Csákó József, a 
Lighttech Lámpatechnológiai 
Kft. ny. vezérigazgatója, Dallos 
Gyula díjlovagló olimpikon, 
örökös magyar bajnok, Dr. 
Kisida Elek professzor, egyete-
mi magántanár, a Százak Ta-
nácsának tagja, Kollár Albin, 
a Kőrösi Csoma Sándor Ált.Is-
kola ny.igazgatója, volt önkor-
mányzati képviselő, dr. Mol-
nár Ilona, volt Országos tiszti 
főorvos, volt államtitkár, Sza-

káll Lászlóné Lujzika, a Bár-
dos Lajos Ált. Isk. volt igazga-
tója Eötvös József életműdíjas 
kitüntetett, dr. Szentléleky Ká-
roly docens ny.sebész osztály-
vezető főorvos, Terbe József-
né Csöpike, a Bárdos Lajos Ált.
Isk. volt ig.helyettese, a Nyug-
díjas Kiránduló Klub volt el-
nöke, Varga Tibor, a Radnóti 
Miklós Gimnázium volt igaz-
gatója, Dunakeszi és Pest me-
gye díszpolgára.

Fellépnek:
Arany Éva, Balogh Edina, 
Guttmann Vilmos, László And-
rea, S.Zádor Éva és Zádor Dé-
nes előadóművészek. 

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak a szervezők nevében: 
Kovács Ilona és Skripeczky Ist-
ván. Tel.:06-30-361-4515, e-mail: 
skripiistvan@vipmail.hu

APRÓHIRDETÉS
• Régi motorkerékpárokat vásárol-
nék! Tel.: 06-30-950-9170

Temesvári István elnök és Székely István alelnök

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

facebook.com/dunakeszi.polgar
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