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Olyan kedvezményeket és intézkedéseket szeretnénk kidolgozni, 
amelyek egybeesnek a lakossági igényekkel – mondta lapunknak Tuzson Bence

CSAKNEM KÉTMILLIÁRD FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS-
SAL VALÓSULT MEG A DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉ-
ZET NEMRÉG LEZÁRULT FEJLESZTÉSE – MONDTA EL AZ ÁTADÓÜN-
NEPSÉG UTÁN LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, 
A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰ-
LÉSI KÉPVISELŐJE, AKI SZERINT MINDEN, AZ EGÉSZSÉGÜGYET 
ÉRINTŐ HELYI BERUHÁZÁS KIEMELT FIGYELMET ÉRDEMEL. A 
POLITIKUS BESZÉLT ARRÓL IS, MIÉRT KÜLÖNÖSEN FONTOS, 
HOGY A TÉRSÉGÜNKBEN ÉLŐ EMBEREK ELMONDJÁK VÉLEMÉ-
NYÜKET A JÁRVÁNY UTÁNI ÉLETÜNKRŐL SZÓLÓ NEMZETI KON-
ZULTÁCIÓBAN: ENNEK ALAPJÁN TUDNAK UGYANIS OLYAN KED-
VEZMÉNYEKET ÉS INTÉZKEDÉSEKET KIDOLGOZNI, AMELYEKRE 
A RÉGIÓNKBAN SZÜKSÉGÜK VAN AZ EMBEREKNEK, VAGYIS ITT 
HELYBEN IS EGYBEESNEK A LAKOSSÁGI IGÉNYEKKEL.

– Mit jelent az itt élő emberek számára 
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet 
most lezárult fejlesztése?

– Mindenekelőtt egyre jobb és egyre ma-
gasabb színvonalú szakorvosi ellátást min-
denki számára, ezért is különösen fonto-
sak számunkra az egészségügyi fejlesz-
tések. A betegek komfortérzete is tovább 
javulhat annak köszönhetően, hogy a min-
denkori igényekhez jól alkalmazkodó inf-
rastrukturális környezetet alakítottunk ki, 
ami méltó hátteret ad a szakrendelőben 
végzett kiemelkedő szakmai munkának. A 
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fej-
lesztése is egy olyan alkalom, amikor mél-
tán mondhatunk köszönetet az egészség-
ügyben dolgozóknak az áldozatos mun-
kájukért, aminek különleges jelentőségét 
épp a pandémia mutatta meg. Minden, az 
egészségügyet érintő beruházás kiemelt fi-
gyelmet érdemel, hiszen például ez a fej-
lesztés is egyaránt fontos az orvosok és a 
Dunakeszin, illetve a város vonzáskörze-
tében élő páciensek számára. A szakorvo-
si rendelőintézet jelenlegi, a múlt hónap-
ban átadott fejlesztése csaknem kétmilli-
árd forintos kormányzati támogatással va-
lósult meg.

– Hogyan kapcsolódik mindehhez a jár-
vány utáni életről szóló nemzeti konzul-
táció?

– Nem kell különleges kapcsolódá-
si pontokat keresni, hiszen mindez a jár-
vány utáni életünkről szól: környeze-
tünkben a fejlesztések a járványidőszak-
ban sem álltak le, és részben ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy megőrizzük azt a kiemelt 
státusunkat, miszerint régiónk az ország 

leggyorsabban fejlődő térsége. Ebből kö-
vetkezik, hogy igen nagy jelentősége van 
annak, hogy itt nálunk is minél többen 
kitöltsék és visszaküldjék a nemzeti kon-
zultációs kérdőíveket, mert ezáltal hatá-
rozhatjuk meg a járvány utáni életünk 
alapvető céljait. Döntsünk együtt a mini-
málbér emeléséről, a családok támogatá-
sáról, az adóvisszatérítésről, a hitelmora-
tóriumról, a migrációról és gyermekeink 
védelméről! Hazánk minden állampolgá-
ra elmondhatja a véleményét a konzultá-
cióban feltett kérdésekről, a beérkező vá-
laszok pedig hozzásegíthetnek majd ben-
nünket ahhoz, hogy olyan döntéseket hoz-
hassunk, amelyek egybeesnek a lakossági 
igényekkel. Ha a Csomádon, Csömörön, 
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön 
és Veresegyházon élő emberek is elmond-
ják a véleményüket, azzal a mi munkán-
kat is segítik, hiszen ezzel járulhatnak hoz-
zá ahhoz, hogy olyan kedvezményeket és 
intézkedéseket dolgozzunk ki, amelyekre 
itt helyben, nálunk, a mi térségünkben is 
szükségük van az embereknek.

– A korábbi évek intézkedései közül me-
lyek azok, amelyek hasonlóképpen egybe-
esnek a lakossági igényekkel?

– Az elmúlt időszakban már több olyan 
kedvezményt sikerült bevezetnünk, ami 
igazolta a családok megerősítése mellet-
ti elkötelezettségünket, s ugyanakkor egy-
beesett a lakossági igényekkel is. Ennek 
egyik legnépszerűbb példája a Babaváró 
támogatás, amit eddig már százhetvenezer 
házaspár igényelt. Ez tízmillió forintos, 
kamatmentes, szabad felhasználású köl-
csönt jelent, amelynek törlesztését az első 

csecsemő megszületésekor három évre fel-
függesztik, a második érkezésekor elenge-
dik a fennálló tartozás harminc százalékát, 
majd a harmadik gyermek után pedig a tel-
jes tartozást. A Babaváró támogatást folya-
matosan lehet igényelni, így tehát a nyári 
hónapokban is. Bízom abban, hogy a jövő-
ben még többen élnek majd ezzel a támo-
gatási lehetőségével a választókerületem-
hez tartozó településeken is, ugyanis minél 
nagyobb számban veszik igénybe itt hely-
ben a kormányzat által országosan biztosí-
tott kedvezményeket, annál nagyobb mér-
tékben járulnak hozzá ezek a lehetőségek 
térségünk fejlődéséhez, de az itt élő embe-
rek életminőségének javításához is.

– Készültek felmérések arról, hogy 
mennyire hatékonyak, illetve milyen 
eredményeket hoznak ezek az intézke-
dések?

– Igen, természetesen, és minden felmé-
rés azt igazolja, hogy a családtámogatások 
kibővítésével párhuzamosan nő a család-
alapítási kedv és emelkedik a házasságkö-
tések száma is hazánkban. Magyarorszá-
gon 1986 óta nem volt annyi házasságkö-
tés, mint most, ami ugyancsak azt jelzi, 
hogy ezen az úton kell továbbhaladnunk 
az elkövetkező években is. A nemzeti kor-
mány tíz éve a családok támogatását te-
kinti egyik legfőbb céljának, mert a csalá-
dokat tartja a nemzet alapkövének. A csa-
ládtámogatások folyamatosan bővülnek, 
egyre több pénz marad a háztartásoknál, 
egyre biztosabb a megélhetés.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

„Biztosítjuk az itt élő emberek 
magas színvonalú orvosi ellátását”
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Dr. Varga Imre és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 2,3 milliárd forint ráfordítással újult meg 
a szakorvosi rendelőintézet

5

HABÁR A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁST IGÉNYLŐ DUNAKESZI, 
FÓTI ÉS GÖDI LAKOSSÁG EGY IDEJE MÁR A MEGÚJULT DUNAKE-
SZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETET KERESHETI FEL, HIVATA-
LOS ÁLLAMI AVATÁSÁRA JÚLIUS 22-ÉN KERÜLT SOR. 

Az ünnepélyes átadáson megje-
lent Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások miniszte-
re, Tuzson Bence, a Miniszter-

elnöki Kabinetiroda kormányzati állam-
titkára, a térség országgyűlési képviselő-
je és Dióssi Csaba, a város polgármestere. 
Jelen volt Erdész Zoltán és Sipos Dávid al-
polgármester, valamint a képviselő testü-
let több tagja. 

Dr. Pál Miklós, a dunakeszi szakrende-
lő ügyvezetője köszöntötte a jelen lévőket. 
Ezt követően Kásler Miklós mondott be-
szédet. 

– Magyarország rendkívül sikeresen 
helytállt a vírus első és harmadik hullá-
mában. Jelen pillanatban a kormány min-
dent megtesz annak érdekében, hogy ha 
a negyedik hullámra sor kerül, felkészül-
ten meg tudjuk védeni honfitársainkat - 
mondta. 

A továbbiakban arról szólt, hogy mind-
eközben az egészségügy fejlesztése olyan 
mértékben történik, hogy a vidéki kórhá-
zak, járóbeteg szakrendelők lényegesen 
jobb állapotba kerültek. A főváros és a kö-
zép-magyarországi régió történetének leg-
nagyobb egészségügyi fejlesztési program-
ja indult el 2017-ben.  Az Egészséges Bu-
dapest Program keretében három cent-
rumkórház, 11 országos gyógyintézet és 
társgyógyintézet, valamint 13 egyéb kór-
ház és 32 járóbeteg szakrendelő átfogó fej-
lesztése valósul meg. Folyamatosan újíta-
nak fel a fővárosban és Pest megyében 32 
szakrendelőt, ezek közül tíz már befeje-
ződött, a tízedik a dunakeszi szakrendelő, 
amely 2,3 milliárd forintból újult meg. Fel-
épült az új pszichiátriai egység, amelyben 

egyéb rendelők is helyet kaptak. Hozzátet-
te, hogy a fő feladat a prevenció lenne. A 
felújítások az egészségügyi létesítményeket 
új pályára helyezték s ezeket a fejlesztése-
ket a kormány tette lehetővé.

– Dunakeszi lakossága számára min-
dig nagyon fontos az egészségügy – jelen-
tette ki Dióssi Csaba. – Ezért döntöttünk 
úgy 2014-ben, hogy felújítjuk az összes há-
ziorvosi rendelőt és a szakrendelőt is.  Az 
önkormányzat ezt a programot egyedül 
nem tudta volna végrehajtani. A mi célja-
ink egybeestek a kormányzati célokkal, és 
nagyon jó partnerre találtunk mind a kor-
mánnyal, mind Tuzson Bencével, aki vé-
gig segítette a program végrehajtását. A 
szakrendelő felújítását több mint kétmilli-
árddal támogatta a kormányzat, az önkor-
mányzat további 320 millióval járult hozzá 
a költségekhez. A könnyebb megközelítést 
segítve létrehoztunk egy 98 hellyel rendel-
kező parkolót is. 

Majd arról szólt a városvezető, hogy Du-
nakeszi egészségügyi ellátása infrastruk-
turálisan rendben van. Még szükség lesz 
új bútorokra, a várótermekben új székek-
re, folyamatban van az egynapos sebé-
szet műszerezettsége. A rendelő kapacitása 
egynegyedével bővült, közel 900 négyzet-
méter új terület épült be, négyezer négy-
zetméteren teljes felújítás történt, két új 
korszerű lift működik, új röntgen beren-
dezést is kaptunk, és beköltözött az épület-
be a tüdőgondozó. 

Köszönetet mondott mindenkinek, – 
köztük a miniszternek és Tuzson Ben-
ce képviselőnek – akik támogatták illetve 
részt vettek a felújításban. A legnehezebb 
volt azoknak a szakdolgozóknak, akik a 

nehéz körülmények között is ugyanazt a 
szolgáltatást nyújtották a város és körzete 
betegeinek. És a vírusjárvány idején kérés-
re létrejött egy eredményesen működő ol-
tópont.  

– Túl vagyunk a járvány harmadik hul-
lámán és ezzel Európában az elsők között 
vagyunk – mondta Tuzson Bence. – Az 
elmúlt negyven év legjelentősebb egész-
ségügyi beruházása történt meg nem csu-
pán Dunakeszin, hanem a választókerü-
let egészében. Gödön, Csomádon és Csö-
mörön új egészségház létesült, új eszközö-
ket kapott több orvosi rendelő, és várható 
a veresegyházi egészségközpont valamint 
a dunakeszi mentőállomás felújítása is. 
Köszönetet mondott a magyar kormány-
nak azért a nagyon komoly támogatá-
sért, melynek eredményeként a régióban 
is megújult az egészségügyi ellátás. Ott, 
ahol megvannak a jó elképzelések, egy 
kormányzati összefogással, egy ország-
gyűlési képviselő támogatásával, a fejlesz-
téseket meg lehet valósítani. Az itteni em-
berek összefogása nélkül ez nem valósult 
volna meg. Végezetül kijelentette: - átfogó 
az a fejlesztési program, amit Dunakeszin 
és a körzetben megvalósítottunk és meg 
fogunk valósítani. 

A megnyitót követően a miniszter talál-
kozott Varga Imre főorvossal, aki többek 
között elmondta, hogy a régi, kisebb he-
lyiségek kissé nyomasztóak voltak s erre 
most döbbentek rá, miután elkészültek a 
nagyobb korszerűbb rendelők. Már ke-
vés kell ahhoz, hogy teljesen megújuljon a 
szakrendelő, mondta a főorvos. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Hivatalosan is átadták a megújult 
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETET  
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A szalagátvágás cere-
móniáját Nagy Gá-
bor, a kivitelező 
Penta Kft. ügyveze-

tője, Tuzson Bence, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
Dióssi Csaba polgármester va-
lamint Sipos Dávid alpolgár-
mester, a körzet önkormányza-
ti képviselője végezte el. 

Ezt követően az érintettek 
tájékoztatták a sajtó megjelent 
képviselőit a beruházás mene-
téről, jelentőségéről.

– Korábban megépült egy 
nagy átmérőjű csatorna, amely 
a Dunára viszi le Dunakeszi jó 
részének a csapadék vizeit. Az 
ehhez kapcsolódó csatorna, 
amit mi építettünk, közel ezer 
méter hosszú, az alsó száz mé-
ter ezer milliméter átmérőjű, 
a felső 800 mm átmérőjű. Át-
lagosan négy-négy és fél mé-
ter mélyen épült, helyenként 
meghaladta az öt métert – is-
mertette Nagy Gábor. - A lej-

tése hat ezrelék, amin a csa-
padékvíz megfelelő sebesség-
gel el tud folyni. Elkészült hu-
szonhat víznyelő, huszonhat 
akna és huszonhat méter hosz-
szú a Rákóczi út alatti átsajto-
lás, mert nem akartuk zavarni 
a forgalmat. A kezdés a múlt 
évben volt, a befejezési dátum 
augusztus 7-e, de mi már egy 
hónapja készen vagyunk. A 
természet már két alkalommal 
„kipróbálta” igen nagy esők-
kel, és minden gond nélkül le-
vitte a rendszer a csapadék-
vizet. Korábban itt térdig érő 
víz maradt vissza egy-egy na-
gyobb esőzés után. A munká-
latok során a nyomvonal nagy 
részén szép, ápolt előkerteket, 
díszburkolatokat is meg kel-
lett bontani, ám ezeket min-
denki megelégedésére helyre-
állítottuk. 

– Jelentős csatorna beruhá-
zásnak értünk a végére – jelen-
tette ki Tuzson Bence. - Az itt 
élő közel ötezer ember ponto-
san tudja, hogy mennyire fon-

tos volt a csatornahálózat meg-
építése. Ahol most állunk, ez a 
terület a környéken a legalacso-
nyabb és nagyobb eső után he-
lyenként a lakásokba is befolyt 
a víz. Nagyon fontos volt meg-
oldani a problémát, nem csu-
pán itt, hanem mindenhol, ahol 
végigmegy a csatorna. Arra tö-
rekszünk, hogy az életminősé-
get folyamatosan javítsuk. Az 
eddigi beruházások is azt ered-
ményezték, hogy Dunakeszi és 
környéke az egyik legélhetőbb 
terület az országban. Köszönet 
illeti Dióssi Csaba polgármes-
tert, aki folyamatosan figyel-
te a beruházás menetét, és Si-
pos Dávidnak, a körzet önkor-
mányzati képviselőjének, aki 
keményen harcolt azért, hogy 
ez a beruházás megvalósulhas-
son. Az együttműködésnek kö-
szönhetően Magyarország kor-
mánya 300 millió forint állami 
támogatással és nagyságren-
dileg 80 millió forint önkor-
mányzati támogatással megva-
lósulhatott a csapadékvíz elve-
zető csatorna. 

Dióssi Csaba úgy fogalma-
zott, hogy örömteli átadónak 
vagyunk részesei. - Végre el-
készült a csapadékvíz csatorna, 
melynek itt van a kezdőpontja. 
Ez a mélypont sokáig komoly 
problémákat okozott, sajnos 
annak idején, a lakópark épí-
tésekor a tervező nem számolt 
ezzel. Hosszú évek tervezé-
se, és sikeres pályázat után si-
került elvégezni a beruházást. 
2010 óta nagyon sokat költött a 
város arra, hogy a csapadékvíz 
gondokat megoldjuk, sok száz-
milliós önkormányzati pénzt 

költöttünk arra, hogy ezeket a 
gócpontokat felszámoljuk. Saj-
nos sokan vannak Dunakeszin, 
akik az utcára vezetik a csapa-
dékvizet, holott saját terüle-
tén kell elszikkasztani. Azzal 
is szembesültünk a nagy esőzé-
sek idején, hogy vannak, akik a 
telkükről rákötik a csatornára 
a csapadékvizet, ez pedig fer-
tőzésveszéllyel is jár. Mostantól 
sikerült egy komoly problémát 
megoldani, jelentős állami pá-
lyázati támogatással, és önkor-
mányzati hozzájárulással ki-
épült a rendszer. Köszönet illeti 
a beruházást végző cég felelős-
ségteljes és kulturált munkáját, 
melynek köszönhetően a la-
kosság életminősége nem rom-
lott. Gratulálok Sipos Dávid-
nak, valamint az önkormány-
zat műszaki osztályának azért, 
hogy folyamatosan figyelem-
mel kísérték az építkezést. 

– Amikor itt állt a víz, a la-
kók gyakran kérték, hogy át-
menetileg állítsuk le a forgal-
mat, mert ha jött egy autó, a 
szobában is hullámzott a víz – 
idézte a korábbi állapotot Sipos 
Dávid. - Az építkezés alatt az 
itt élők türelmesek, megértőek 
és együttműködők voltak, hi-
szen parkolási gondok voltak, 
az előkerteket fel kellett bonta-
ni, ám mostanra mindez meg-
oldódott. Szeretném megkö-
szönni a kormánynak és az ön-
kormányzatnak a beruházás 
támogatását, így a körzet soká-
ig húzódó súlyos gondja végleg 
megoldódott.

Katona M. István
A szerző és Ligeti Edina 

felvétele

EZ A BERUHÁZÁS NEM LÁTVÁNYOS, HISZEN ERED-
MÉNYE A FELSZÍN ALATT HÚZÓDIK. CSUPÁN A 
CSATORNA FEDLAPOK ÉS A VÍZELVEZETŐ RÁCSOK 
JELZIK, HOGY DUNAKESZIN ELSŐSORBAN A TOLDI 
LAKÓPARK KÖZEPÉN, A HUSZKA JENŐ UTCÁNÁL ÉS 
RÉSZBEN A TÓVÁROSBAN MEGVALÓSULT BERUHÁ-
ZÁS EREDMÉNYEKÉNT A NAGY ESŐZÉSEKKOR MÁR 
NEM KELL ÁRVÍZTŐL TARTANI. AZ ELKÉSZÜLT CSA-
TORNAHÁLÓZAT SZIMBOLIKUS ÁTADÁSÁRA JÚLIUS 
23-ÁN KERÜLT SOR. 

Ma csak rossz emlék

ÚJ UTAKON AZ ESŐVÍZ 
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60 ezer ember 
ellátását 
biztosítják 
a mentőállomás 
dolgozói

Az új mentőautó érkezése ünnep a mentők életében

ÚJ MENTŐAUTÓKKAL BŐVÜLT AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT JÁRMŰ-
PARKJA, MELYBŐL KEDDEN DUNAKESZINEK ADOTT ÁT EGYET A LIGET UT-
CAI MENTŐÁLLOMÁSON DR. CSATÓ GÁBOR, AZ OMSZ FŐIGAZGATÓJA.

A 2010-ben meghirdetett kor-
mány-programnak köszön-
hetően az elmúlt egy évti-

zedben csaknem ezer mentőautót 
cseréltünk le, ami jelentős fejlesztés 
az 1948 óta működő mentőszolgálat 
életében – jelentette be Tuzson Ben-
ce államtitkár. A város országgyűlési 
képviselője kiemelte: a fejlesztések-
nek köszönhetően a mentőszolgálat 
gépkocsiállományának átlagéletko-
ra 5 évnél fiatalabb. – Ez nemzetközi 
összehasonlításban is jelentős ered-
mény- tette hozzá.

Majd arról beszélt, hogy a szinte 
hungarikumnak számító jól szerve-
zett mentőszolgálat munkatársai a 
COVID-járvány idején is példásan 
helytálltak, amiért a legnagyobb kö-
szönet illeti őket. 

A Dunakeszi központú választó-
kerületben működő egészségügyi 
intézményekben országos szinten is 
kiemelkedő fejlesztések valósultak 
meg. Tuzson Bence példaként so-
rolta a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézet külső és belső felújítá-
sát, a Ligeti utcai mentőállomás és 
a városban működő háziorvosi ren-
delők átalakítását, felújítását. – Gö-
dön és Csömörön is új egészségház 
épült, modern felszereléseket kap-
tak az egészségügyi intézményeink. 
De nem állunk meg, folytatjuk ezt a 
munkát, hiszen a dunakeszi mentő-
állomás új épületének a tervei már 
elkészültek – ismertette az ország-
gyűlési képviselő, aki azt is bejelen-
tette, hogy egy dunakeszi tűzoltóál-

lomás létesítése is szerepel a terveik 
között.

Az új mentőautó az eddiginél is 
magasabb színvonalat jelent majd a 
dunakeszi, a fóti, a gödi és a csömö-
ri emberek életében – hangsúlyozta 
Tuzson Bence.

Dióssi Csaba polgármester el-
mondta, hogy a 2010-ben megvá-
lasztott új önkormányzat egyik leg-
fontosabb célkitűzésként jelölte meg 
a város valamennyi egészségügyi in-
tézményének a felújítását. 

- Nagy terveink voltak, ám a forrá-
sokból kevés volt, ezért külön örül-
tünk annak, hogy a magyar kor-
mány, és személy szerint Tuzson 
Bence államtitkár úr minden támo-
gatást megadott ahhoz, hogy a város 
lakosságának életminőségét szolgá-
ló egészségügyi fejlesztéseket meg 

Új, korszerű mentőautót kapott 
a dunakeszi mentőállomás  

tudjuk valósítani. Egy évtized távla-
tából jó érzéssel mondhatom, hogy 
terveinket sikerült valóra váltani a 
jelentős állami támogatásoknak is 
köszönhetően. 

- Az új mentőautóval a dunake-
sziek biztonsága tovább nő, amiért 
köszönetet mondunk a döntésho-
zóknak – hangzottak a polgármes-
ter szavai, aki kifejezte elismerését a 
mentőállomáson szolgálatot teljesí-
tők példás és színvonalas tevékeny-
ségéért is. 

Dr. Csató Gábor, az OMSZ főigaz-
gatója bejelentette, hogy országo-
san 4,1 millió mintavételt végeztek, 
melyhez és a sikeres átoltottsághoz 
a dunakeszi mentőállomás dolgo-
zói is hozzájárultak. Reményét fe-
jezte ki, hogy az elmúlt időszakban 
végzett munka nem volt hiábavaló. 
– A mentőszolgálat felkészült, ha is-
mét harcvonalba kell állni – mond-
ta a főigazgató, aki szerint kimagas-
ló teljesítményükkel vívták ki, hogy 
a kormány 36 milliárd forintot for-
dított az ezer mentőautó beszerzésé-
re az elmúlt tíz évben. 

Dr. Csató Gábor személyes büsz-
keségének nevezte, 70 év után el-
érték, hogy nők is szolgálhatnak 
a mentőszolgálat kötelékében. – 
Örömmel tölt el, hogy Dunakeszin 
is vannak hölgyek a mentők csapa-
tában. Az új mentőautóval maga-
sabb színvonalú ellátást kap a kör-
zetben élő 60 ezer ember, mert önök 
jól képzettek, elhivatottak – hangsú-
lyozta dr. Csató Gábor.

A beszédek után ünnepélyen is át-
adták az új mentőautót a dunakeszi 
mentőállomás csapatának. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Óriás fák árnyékában zöld pázsiton pihenhetnek a víz- 
és napimádók, kulturált sétány, padok, játszótér, étter-
mek, irodalmi- és zenei programok garantálják a ki-
csik és nagyok felhőtlen kikapcsolódását. A kerékpár-

út közvetlen környezetében a július végén megnyitott kulturált, 
többfunkciós mosdó is a vendégek kényelmét szolgálja.

Mint azt az ünnepélyes átadón Dióssi Csaba polgármester el-
mondta: Dunakeszi Város Önkormányzata 100%-os támogatást 
kapott a Dunakeszi Duna Szabadstrand Fejlesztése című pályá-
zati projektre, ennek részeként a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési 
Program III. ütemében valósult meg a mosdó építése.

A megnyitóra Tóth Eszter városi főkertész irányításával a szak-
emberek igényessé formálták a beruházás környezetét, a telepített 
fáknak és cserjéknek köszönhetően az épületet hamarosan üde 
zöld felület öleli körbe. Faborítással, designelemekkel, szép és igé-
nyes kialakítással álmodtuk és valósítottuk meg ezt a hiánypót-
ló létesítményt. A férfi és női blokk elválasztásához egy fát is ül-
tettünk az épület közepére, amely fölött a tetőt is nyitva hagytuk, 
hogy nőhessen és árnyékot biztosíthasson az oszlopos tulipánfa – 
emelte ki a város polgármestere.

– A női mosdóban tíz illemhely került kialakításra – ismertet-
te érdeklődésünkre Demeter Zsuzsanna takarítónő, aki gyorsan 
hozzátette: minden fülkében van fogas is a táska vagy ruha elhe-
lyezésére. 

- Két, külön bejáratú baba-mama szoba épült – bennük – a pe-
lenkázáshoz és a szoptatáshoz szükséges eszközökkel – mutatta 
be a helyiségeket. 

A férfiak részére négy piszoár és három WC került elhelyezésre, 
külön bejáratú a gyermekmosdó és az akadálymentesített mosdó is.

Demeter Zsuzsanna elmondta, hogy a vízparton pihenő, a Ka-
tonadombon sportoló és a kerékpárral érkező turisták nagyon 
örülnek a mosdó megnyitásának, melynek minőségéről, színvo-
naláról elismeréssel beszéltek.  

– A Dunakeszi Kártyával rendelkezők 200 forint, akiknek nincs, 
azok 300 forint megfizetése mellett vehetik igénybe a mosdó  

szolgáltatásait. Azt azonban itt is szeretném hangsúlyozni, hogy 
ennek az összegnek az ellenértékét – függetlenül attól, hogy vala-
kinek van Dunakeszi Kártyája vagy nincs – teljes mértékben le-
vásárolhatja a strand büféiben. A többség örül a kedvezménynek, 
de volt egy-két ember, aki ezt a kombinált megoldást kényelmet-
lennek találta – ismertette Demeter Zsuzsanna.

Nem úgy Peter Schuld, aki kerékpárral érkezett dunakeszi ro-
konaihoz az ausztriai Linzből.

– Közel 500 kilométert tettem meg kerékpáron, de megvallom, 
hogy útközben még Ausztriában is csak ritkán találkoztam ilyen kul-
turált és igényes mosdóval a kerékpárút mellett, mint itt Dunakeszin.   

– Hogy tetszik Dunakeszi? – kérdésemre azonnal rávágta a 30 
éves fiatalember: „Nagyon szép, már többször voltam itt. Remek 
az új kerékpárút, jól lehet menni rajta” – köszönt el.  

A fővárosból Dunakeszire szintén kerékpárral ellátogató Szabó 
Emese és párja, Bernáth Sámuel is elismerően nyilatkozott a Du-
na-part szépségéről, vonzerejéről, az új kerékpárútról.

– Újpesten egy kicsit nehezen találtunk rá a kivezető kerékpár-
útra, de a Megyeri híd után már minden egyértelmű volt, simán 
lehetett haladni egészen ide, a dunai szabadstrandig, ahol megpi-
hentünk. Nagyszerű hely, szép a környezet, jó egy hónapja talál-
tunk rá erre a szép sétányra, a kiülős helyre. Hangulatos, lazítós, 
nyaralós hely – hangzottak Emese elismerő szavai, aki civilben 
középiskolai tanár a fővárosban.

– Egy hónapja jártam a városban állásinterjún, ezért szerettük 
volna jobban megismerni Dunakeszit – vette át a szót Sámuel, aki 
elmondta, hogy nagyon elégedettek a közlekedéssel, a várossal. – 
Azt már felmértük, ha úgy alakul, akkor könnyedén be- és ki le-
het jutni a fővárosból, ami nagy előny az ingázók számára – je-
gyezte meg a pszichológus végzettségű fiatalember.

Még jó pár percig beszélgettünk a fiatal párral, akiknek az is 
tetszett, hogy a gasztronómiai finomságok mellett a kulturális 
„csemegék” is megtalálhatók a dunakeszi strandon. 

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEKNEK KÖSZÖN-
HETŐEN A DUNA-PART A VÁROS POLGÁRAI MELLETT A TURISTÁK 
EGYIK KEDVELT KIKAPCSOLÓDÁSI HELYSZÍNÉVÉ VÁLT, MELYET NA-
GYON SOKAN A NÉHÁNY HETE ÁTADOTT EUROVELO 6 KERÉKPÁRÚTON 
KÖZELÍTENEK MEG. A DUNAI SZABADSTRANDON MINDEN ADOTT A 
KULTURÁLT SPORTOLÁSHOZ, PIHENÉSHEZ ÉS A SZÓRAKOZÁSHOZ.

Linztől egészen Dunakesziig biciklizett, de ilyet még nem látott…

Átadták a Duna-parti mosdót
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ÜNNEPI, RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT AUGUSZTUS 10-ÉN A DUNAKESZI HE-
LYI VÉDELMI BIZOTTSÁG A DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETBEN. 
AZOKNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK ÉS ÖNKÉNTES SEGÍTŐKNEK 
ADTAK ÁT ELISMERÉSEKET, AKIK A JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁBAN VA-
LAMINT AZ OLTÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN, LEBONYOLÍTÁSÁBAN KIEMEL-
KEDŐ MUNKÁT VÉGEZTEK.    

– Köszöntöm önöket a Dunakeszi 
Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli 
ülésén – mondta bevezetőjében Imre 
Zsolt, a helyi védelmi bizottság el-
nöke. – Azért hívtuk össze az ülést, 
mert a Pest Megyei Védelmi Bizott-
ság elnöke, dr. Tarnai Richárd ne-
vében is szeretném kifejezni köszö-
netünket az elmúlt időszakban Du-
nakeszi járás területén történt jár-
ványügyi védekezésben és az oltási 
programban részt vett egészségügyi 
dolgozóknak, elsősorban a házior-
vosoknak és a szakrendelő dolgozói-
nak. Tolmácsolom a Pest Megyei Vé-
delmi Bizottság elnökének, dr. Tar-
nai Richárd kormánymegbízottnak 
az üdvözletét. Azt szeretnénk, hogy 
a helyi védelmi bizottság határozatba 
is foglalja a köszönetnyilvánítást. A 
szövege a következő: „A Dunakeszi 
Helyi Védelmi Bizottság, a Pest Me-
gyei Védelmi Bizottság elnökével, dr. 
Tarnai Richárddal karöltve, köszö-
netét fejezi ki a Dunakeszi járás há-
ziorvosai és a Dunakeszi Szakorvosi 
Rendelőintézet munkatársai részére 
a koronavírus-járvány idején tanúsí-
tott felelősségteljes munkájukért, be-
tegkörükben teljesített magas szintű 
szakmai szolgálatukért.”

Ezt követően a kormánymegbízott 
által küldött emléklapot adott át az 
érintett háziorvosoknak. Egyben át-
adta a Pest Megyei Kormányhivatal 
Dunakeszi Járási Hivatala által a Du-
nakeszi Szakorvosi Rendelőintézet 

munkatársai részére adományozott 
emléklapot. „Hálával az elvégzett ol-
tási tevékenységért, mellyel hozzájá-
rultak a Pest megyében élő emberek 
egészségének, életének és megélhe-
tésének megóvásához, valamint ah-
hoz, hogy visszatérhettünk a járvány 
előtti életünkhöz!”, olvasható az em-
léklapon. 

– Ha körbenézünk a nagyvilág-
ban, a szomszédos országokban vagy 
Nyugat-Európában, azt látjuk, hogy 
még mindig komoly bajban vannak, 
még mindig maszkban járnak az em-
berek és korlátozó intézkedések van-
nak – mondta Dióssi Csaba polgár-
mester. –  Lehet, hogy mégsem olyan 
csapnivaló az egészségügyünk, mint 
ahogy hallgatjuk már több évtizede? 
Kell egy ilyen világjárvány, amikor 
kihívás elé kerülünk, akkor kell ész-
revenni, hogy nem csupán az olimpi-
án jeleskedünk, hanem a járványke-
zelésben is jók voltunk. 

A továbbiakban arról szólt, hogy 
amikor Dunakeszit is elérte a jár-
vány, kiderült, hogy a közösség ösz-
sze is tud tartani. Beszélt az első hul-
lámban az önkormányzat előtt tor-
nyosuló feladatokról, az önkéntesek 
segítségéről, többen voltak, akik se-
gíteni akartak, mint akik segítségre 
szorultak. Amikor megérkeztek az 
első vakcinák a városba, megint az 
összefogás került előtérbe. Élen járt 
ebben a szakorvosi rendelő, de a há-
ziorvosok is komoly feladatokat kap-

tak, hiszen az oltások beadása mel-
lett megnövekedtek az adminisztrá-
ciós feladatok.

Kiemelte azt a társadalmi összefo-
gást, amiben jeleskedtek a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ dol-
gozói, a DÓHSZK munkatársai, az 
óvónők, a könyvtárosok, akik átvál-
laltak számos adminisztrációs felada-
tot. – A rendszer nálunk talpon ma-
radt és talán már el is felejtettük, hogy 
milyen volt maszkban boltba járni – 
hangsúlyozta a városvezető. – Bízom 
benne, hogy ha lesz negyedik hullám, 
akkor még azok a lakótársaink is fel-
veszik az oltást, akik eddig nem kap-
ták meg. Amennyiben szükség lesz, 
hogy az egészségügy megint megmu-
tassa mire képes, a rendszer biztosan 
működni fog, és ha baj lesz, számítha-
tunk az egészségügy dolgozóira. 

Ezt követően emléklapokat adott 
át az egészségügyi dolgozóknak, va-
lamint az önkéntes segítőknek. 

 Katona M. István
A szerző felvételei

Elismerés a helytállásért Dióssi Csaba 
polgármester 
és Imre Zsolt, 
a járási hivatal 
vezetője méltatta 
az egészségü-
gyi dolgozók 
példaértékű 
helytállását
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körzeti képvi  selőink jelentik

Szép nyarat kívánok mindenkinek, sűrű 
volt a júliusi hónap. Átadtuk az első Zöld 
Dunakeszi program keretében a Zöld 
Balkon táblát Borsos Attilának és fele-
ségének, Franciskának, akik bizonyít-
ják, hogy piciben is lehet széppé és zöl-
debbé tenni a közvetlen környezetün-
ket. Gratulálok nekik. Befejeződött az 
Alagligeti erdősáv tisztítása, a kitermelt 
veszélyes fákat felaprították és elszál-
lították, már csak arra kell vigyázzunk, 
hogy igy is maradjon a terület. Több la-
kótársunk is jelezte, hogy az M2 autó-
úttal párhuzamosan futó Alagimajori 
út folytatásán, ami egy szervízút már a 
mező mögött, ismeretlenek nagy meny-
nyiségű zöld nyesedéket helyeztek el. Az 
ELMŰ az ott található 2,4KW földeltelen 
légvezeték alá termelte le a zöldhulladé-
kot, mert így a tulajdonukat képző terü-
leten könnyebben tudják a vezetékeket 
karban tartani. 

A zöld jövő Dunakeszin épül. Meghí-
vást kaptunk a Dunakeszi székhelyű és 
telephelyű CleanEco cégtől, akinek ve-
zetője ifjabb Juhász András bemutatta 
a városi főkertész asszonynak és a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. egyik ve-
zető kollégájának, hogyan lehet teljesen 
lebomló és újra felhasználható termé-
keket előállítani, zéró karbon lábnyom 
mellett. Biztató együttműködési lehető-
ségek vannak a zöld edukáció és a városi 
zöld program több pontján is. 

Szeretném ismét megköszönni a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munka-
társainak, hogy a lakossági jelzések alap-
ján és kéréseimnek a közterületi szik-
kasztó árkokat a körzetünkben folyama-
tosan megtisztítják. Így az elmúlt hónap 
nagy esőzései szinte sehol nem okoz-
tak a körzetünkben nagyobb problé-
mát. Emellett felújították több közterü-
leti csapadékvíz árok korlátját is.

Nem a körzetünk, de Dunakeszi emb-
lematikus pontja a Káposztásmegye-

ri aluljáró, ahol az újpesti oldalon, de a 
XV. kerületi közigazgatási helyszínen, 
egy régi ismerősöm Rácz Norbert segít-
ségével, aki most az újpesti önkormány-
zat képviselője, sikerült a közlekedési 
lámpát takaró zöld területet rend beten-
ni. Köszönjük a segítséget! A Közüzemi 
Kft. munkatársai elvégezték a Fenyves 
tér rendbetételét, kitelepítették a park-
ba való behajtást gátló pollert, valamint 
a főkertész asszony irányítása mellett az 
Alagimajori úton a közvilágítást ellátó 
kandeláberek környéken megmetszet-
ték a zöld lombkoronát, így ismét tökéle-
tes az úttest megvilágítása. Kérésemre a 
Tisza utcai körforgalomnál megmetszet-
ték a gyalogátkelőnél lévő fák lomboza-
tát, így az autósok számára belátható és 
a gyalogosoknak pedig biztonságos az 
átkelés a Kossuth utcán. 

Az oltásoknak köszönhetően elkez-
dődtek a városi közösségi programok 
is, melyek első nagy sikerű rendezvé-
nye volt a Dunakeszi Jam Jazz Feszti-
vál. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy 
ismét én lehettem a műsor házigazdá-
ja. Köszönöm a városi Programirodának 
a színvonalas műsort és a rendezőknek 
a profi szervezést. Három napon keresz-
tül a jazz világhírű fellépői és magyar 
zeneiikonok szórakoztatták a fesztivál 
látogatóit.

 A körzetünkben a Határ úton tavaly 
átadott új kerékpárutat sokan, főleg fi-
atalok, használjak. Többször volt prob-
léma a Rákóczi útnál lévő kereszteződés 
beláthatóságával, a nem megfelelően 
megválasztott sebesség miatt. Kihelye-
zésre került egy új nagyméretű közle-
kedési tükör. Kérésünkre a Babicz Béla 
utcában pedig az úttesten megállni és 
várakozni tilos táblát helyezett ki a vá-
rosüzemeltetési osztály. Így már a lakó-
parkba a be és kihajtáskor a kanyaródó 
úttest mindkét irányból átlátható és biz-
tonságosabb lesz. 

Szeretném megköszönni Lay Csa-
bának, aki a város német nemzetiségi 
szülői közösségének a tagja, hogy ma-
gánfelajánlásával támogatta a városi 
DÓHSZK köznevelési intézményeit. 

A körzetünkben található a gyönyörű 
városi repülőtér, melyen ismét megren-
dezték a V4 Air Show-t és veteránautó ki-
állítást. A kétnapos rendezvényre több 
ezren látogattak ki a színvonalas mű-
sorra, ahol sikeresen vizsgázott a beve-
zetésre kerülő Dunakeszi Kártya is. Gra-
tulálok a szervezőknek, köszönjük a Ma-
gyar Honvédség színvonalas közremű-
ködését. 

Sajnos többször jelentkezett az a 
probléma, hogy a városi játszótereket 
nem megfelelő módon használják, nem 
a korban odaillő személyek, vagy olya-
nok, akik nem jogosultak a használatára. 
Kérünk mindenkit, hogy az intézkedés-
re jogosult szerveknek jelezzék, vagy a 
DunakesziApp-on tegyenek bejelentést. 
A várossal kapcsolatos közösségi oldala-
kon való bejegyzések nem minden eset-
ben jutnak el az illetékes hatóságokhoz. 
Bármilyen kéréssel keressenek bátran az 
alábbi elérhetőségeimen:
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!

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. AUGUSZTUS 9. ÉS 22. KÖZÖTT ZÁRVA TART. 
JELLEMZŐEN ILYENKOR ADJÁK KI A TISZTVISELŐK NYÁRI SZABADSÁGÁT.
ÜGYINTÉZÉSRE AUGUSZTUS 23-TÓL RENDES NYITVATARTÁSI RENDBEN LESZ LEHETŐSÉG.
NYITVATARTÁS: • HÉTFŐ: 8.00 – 17.30 • KEDD – CSÜTÖRTÖK: 8.00 – 16.00 • PÉNTEK: 8.00 – 12.00

Szabadságra ment a hivatal
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Tisztelt Lakótársaim!
Egy év sem kellett hozzá, bő-
ven határidőn belül elkészült 
és át is adtuk a Tóváros és Tol-
di lakópark mintegy egy kilo-
méteres csapadékcsatornáját. 
A beruházás megvalósítását 
a magyar állam támogatta. És 
már a próbát is kiállta. Köszön-
jük az ott élők türelmét a ko-
rábbi időszak kellemetlensé-
gei miatt.

Közben a tóvárosi játszótér-
re telepített kamerát is üzem-
be helyezték a kollégák. Épp 
időben, mert ismét egy felfog-
hatatlan és a gyerekek számá-
ra kegyetlen rongálás nyomai-
ra bukkantunk a minap. Össze-
törték a nagy sárga markolót, 
a kiskonyhát/szerelőasztalkát, 
szemetet, üres borosüveget 
és játékokat dobáltak a tóba. A 
feljelentés megtörtént.

A játszótéri kacsaetető au-

tomata azonban igen népsze-
rű, és ezért szárnyas barátaink 
is hálásak. Köszönjük, ha ezt 
használják, és nem pékáruval 
etetik őket, ugyanis az hosszú 
távon káros és végzetes kime-
netelt okoz számukra. Ennek 
részleteire téli Zöld Dunakeszi 
kiadványunkban is kitértünk, 
ha gondolják, utánajárhatnak, 
hogyan is segíthetjük a vadka-
csákat, hattyúkat.

Több fórumon tudattuk, de 
itt is hirdetem Önöknek, elin-
dult és működik az online idő-
pontfoglaló rendszer a Duna-
keszi Szakorvosi Rendelőinté-
zet járóbeteg szakrendelései-
re. Egy gyors regisztráció után 

szakrendelést, napot és órát 
választunk, utána pedig csak 
annyi a dolgunk, hogy a meg-
adott időpont előtt a szakren-
delőben jelentkezünk az infor-
mációs pultnál. Tudjuk, hogy 
a telefonos bejelentkezés sok 
bosszúságot okoz a lakosság-
nak, annak orvoslása is hetek 
kérdése.

És akkor megint a Dunake-
szi Kártyát szeretném említeni. 
Szeptember első hétvégéjén 
lesz a Dunakeszi Feszt, ennek 
esti programjai belépti díja-
sak, ám akinek van Dunakeszi 
Kártyája, ingyenesen látogat-
hatja a rendezvényt. Biztatok 
minden dunakeszi lakost, vált-

sa ki, hogy élhessen a kedvez-
ménnyel!
Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője

BERUHÁZÁSOK
Gimnázium felújítása
Lassan a végéhez közeledik 
a Radnóti Miklós Gimnázium 
energetikai felújítási beruházá-
sa. A kazánok cseréje megtör-
tént. A tanév zárónapját köve-
tően elkezdett konyha épületé-
nek felújítása befejeződött. Az 
épület tetejére tervezett nap-
elemek telepítése is befejező-
dött. A műszaki próbák meg-
kezdődtek.

Gyártelep 
környezetrendezése
Tervek szerint a lakosság bevo-
násával idén ősszel szeretnénk 

elkezdeni a körzet Gyártelepen 
található részének környezet-
rendezésére vonatkozó terve-
zését, amely régóta várat ma-
gára. Ennek a munkának a ke-
retein belül kerülhet sor az el-
öregedett fák, tuják cseréjére, 
amely szintén időszerűvé vált. 
A teljes utcaképet, a teljes he-
lyi védelem alatt álló területet 
az önkormányzat egységesen 
szeretné rendezni. Ennek első 
lépése lesz egy felmérés, és egy 
kezelési terv a meglévő meg-
tartható növényállományról. 
Ezek a felmérési munkák szin-
tén hamarosan elkezdődnek.

Iskolakezdési 
adománydoboz
A rászoruló gyermekek számá-
ra idén is elindítottuk az iskola-
kezdési adománydoboz akciót. 
Fontos, hogy a rászoruló csalá-
dok ne csak évente egyszer, ka-

rácsonykor kapjanak segítsé-
get, hanem más időszakban is 
gondoljunk rájuk.
Bízunk benne, hogy az adomá-
nyokkal az előző évekhez ha-
sonlóan most is nagy örömet 
fogunk szerezni a szülőknek és 
gyerekeknek egyaránt.
Az iskolakezdési adománydo-
boz- akció keretein belül főleg 
füzeteket, írószereket, tolltar-
tókat, iskolatáskákat, tornazsá-
kokat és minden egyéb olyan 
eszközt (színes ceruza, festék, 
gyurma, vonalzó, zsírkréta, kör-
ző, stb.) várunk, amelyekre az 
iskolában szükségük lehet a 
diákoknak. Az adományokat a 
DÓHSZK Család- és Gyermek-
jóléti Központ munkatársa köz-
reműködésével juttatjuk el a tá-
mogatandó családok részére.
Ezúton kérünk mindenkit, 
hogy csatlakozzon a közösségi 
együttműködéshez, ezzel is se-

gítve egymást, mert Dunakeszi 
a Mi városunk.
Az adományokat augusztus 18-
ig a DÓHSZK Család és Gyer-
mekjóléti Központban (Bajcsy-
Zsilinszky út 32.) lehet leadni.
A támogatásokat előre is kö-
szönjük!

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folya-
matos, naprakész informáci-
ókkal igyekszem szolgálni az 
egész várost és a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken: joszabo61@
gmail.com

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
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- A Fóti út - Kálvin utca sarok csa-
padékvíz elvezetés megoldására, 
a Kálvin utca végén az aszfalt sző-
nyegezése megtörtént

- A József utca 26. tulajdonosa az 
ingatlanja előtti akácfa elszáradt 
ágának levágása miatt fordult hoz-
zám. Tóth Eszter főkertész asszony 
felé jeleztem a problémát, mely 
kérés az eltelt idő alatt teljesült

- A Kálmán utca 26. előtti csa-

padékvíz probléma végett a szik-
kasztó karbantartását a Penta el-
végezte    

- A Hunyadi-Alkotmány keresz-
teződésében lévő csatornafedlap 
cseréje a DMRV-nek köszönhető  

- A körzet 15 pontján bejelölt 
kátyúk megszüntetése hóvégére 
megtörtént 

- A Báthory utca 1. megsüly-
lyedt aszfalt helyreállítása végett a 
DMRV műszaki igazgatójához for-
dult az osztály illetékese. Az igaz-
gató úr válasza felől érdeklődtem 
beadványomban

- Az előzőleg több alkalommal 
kért Kádár-Klapka sarkon lévő utca 
névtábla oszlop végleges helyreál-
lítása nem történt meg, ismételten 

az illetékeséhez fordultam e-mail-
ben. A Közüzemi munkatársai pár 
nappal később a helyreállítást el-
végezték

- A Fóti úti aknafedelek cseréje 
végett a DMRV illetékesét keres-
tem meg

- Ismételt a körzet 3 címén, 
a könyvtár, a Nagysándor és a 
Mányoki Ádám tér virágosítása fe-
lől érdeklődtem. A telepítésvégül 
hó közepén megtörtént 

- A Batthyány E. utca 8. és 14. la-
kójához hasonlóan most a Bat-
thyány E. utca 10. és 12. tulajdo-
nosai kerestek meg, az ingatlanjuk 
előtti árkokból elszállított gyeprá-
csok visszahelyezése érdekében. 
2020-ban az esőzések miatt az ár-

kok mélyítésére volt szükség. A 
nagyobb esőzéseken már túl va-
gyunk, melyek igazolták, hogy 
véglegesíteni lehet a jelenlegi álla-
potot, így nem maradt más hátra, 
mint az ígért munkálatokat, az ár-
kok bélelését elvégezni. A fentiek 
végett az osztály illetékesének cí-
meztem a beadványt   

- A Digi műszaki vezetője ér-
deklődésemre a Kálmán utca 42 
előtti tel.közp.i alegység állo-
más föld alá vitelét a következő 
hétre ígérte. Ígéretét teljesítet-
te a műszakivezető  

- Fóti úti lakó a gallyazás kérel-
me miatt keresett meg. Az osz-
tálynak címzett kérelemben az 
ELMŰ felé kértem intézkedést

Továbbra is van csapadékvíz elvezetés gond a városunkban 
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Aggasztó lakossági észrevételek, 
észlelések jutnak, jutottak el hoz-
zám az elmúlt hetekben különféle 
csatornákon: az alagi tiszti lakóte-
lep Fóti úti lépcsőházait illetékte-
lenek járják éjszakánként; az egyik 
alsói előkertből reggelre ismeret-
lenek ellopták a pirosra érett pa-
radicsomokat; a Pálya úton par-
koló autóból fényes nappal (!) 
megpróbálták ellopni a katalizá-
tort; a Gyöngyvirág utcán éjsza-
ka kint álló gépkocsi oldalsó üve-
gét betörték (az autó utasteréből 
nem loptak el semmit); a Pálya út, 
Rozmaring utca sarkán lévő ingat-
lan kerítésének – a járdán keresz-
tül (!) – nagy sebességgel nekihaj-
tottak (erről videófelvétel is van); a 
gyorshajtás a körzet – a város, az 
ország... – majd’ minden pontján 
okkal borzolja a kedélyeket. Ké-
rem lakótársaimat, hogy fokozot-

tan figyeljenek önmagukra, egy-
másra és értékeikre, és tartsák be 
a sebességhatárokat!

Visszatérő jelenség Alsón – le-
het, hogy a körzet más részein is, 
de máshonnan nem kapok jelzést 
ilyesmiről – a vasgyűjtő autók cir-
kálása. Tudni kell, hogy az efféle 
tevékenységet helyi rendelet sza-
bályozza, az engedélyhez kötött. 
A hozzám rendszeresen eljutta-
tott autók rendszámát folyamato-
san továbbítom az önkormányzat 
lakosságszolgálati osztálya felé, 
azokat a közterület-felügyelők 
nyilvántartják és ellenőrzik, több 
esetben – engedély hiányában – 
büntetéseket is kiszabva.

Ha már zajhatás, jóllehet annak 
másik „típusa”: városunk déli és 
délkeleti, keleti oldalán lakók kö-
zül többen is panaszkodnak arra, 
hogy az M0-s és M2-s autóutak 
felől az utóbbi időben megnőtt a 
zaj. A problémáról egyeztettem 
Dióssi Csaba polgármester úrral, 
aki ígéretet tett arra, hogy szept-
emberben a hivatal hitelesített 
zajmérést végeztet a problémás 
helyeken. Az eredményt – ameny-

nyiben a zajszint meghaladja a 
törvényben rögzített megenge-
dett határértéket – a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. felé to-
vábbítjuk majd.

Július 28-án a Pálya utca elején, 
az M0-s autóút közelében elgázolt 
egy embert egy személyvonat; az 
áldozat öngyilkossági céllal vetet-
te magát a sínek elé...

Augusztus elején – eddig tisztá-
zatlan okokból – kigyulladt a tar-
ló a Gizella és Lilla utcák találko-
zásánál, a lakott terület mögött. 
Az ott élők időben észlelték a ve-
szélyt, értesítették a tűzoltókat és 
azok kiérkezéséig megkezdték az 
oltást, a tűz tovább terjedésének 
megfékezését – Istennek hála, a 
széljárás megfordulásának is kö-
szönhetően – sikerrel. Szerencsére 
sem személyi sérülés, sem egyéb 
anyagi veszteség nem keletkezett.

Az alagi nagyállomás és a  
káposztásmegyeri villamosvég-
állomás között közlekedő „alsói 
kisbuszos körjárat” továbbfejlesz-
tésén dolgozunk az önkormány-
zat illetékes osztályvezetőjével: a 
járat útvonalának meghosszabbí-

tása (iskolák és az Auchan elérése 
érdekében) akkor kerülhet napi-
rendre, ha elkészül a már nagyon 
várt káposztásmegyeri átjáró át-
alakítása, amelytől – egyéb elő-
nyök mellett – a csúcsidőszakok-
ban is tervezhetőbb menetrendet 
remélhetünk.

Ne feledjük: szeptember 18-
án, szombaton délután ke-
rül sor – immáron nyolca-
dik alkalommal – a Dunakeszi 
ALcSÓfesztiválra. A Muskáti utca 
elején lévő rendezvényhelyszínen 
a lecsófőzőverseny mellett szá-
mos érdekes, színes program és 
közkedvelt zenei előadók várják 
majd a látogatókat.

Elérhetőségeim: benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com; 
+36 20 41 91 533; Facebook: 
ht tps: //w w w.facebook .com/
groups/2063444590570143. Pa-
píralapú küldeményeiket bedob-
hatják a Muskátli utcai közösségi 
ház oldalán elhelyezett zöld színű 
postaládába is.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

Tisztelt alagi, alsói, majori 
és tőzegtavi Lakótársaim!
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Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

Július hónap közepén egy ko-
molyabb árhullám vonult le a 
Dunán, amelynek következté-
ben a strand sétányt néhány na-
pig le kellett zárni, és egy napig 
a Duna sor is zárásra került a rév 
és a Kiscsurgó utca közötti sza-
kaszon. A strandon lévő mobil 
éttermeket költöztetni kellett il-
letve zárva kellett tartani, és a 
strandot, valamint a játszóteret 
sem lehetett használni néhány 
napig. 

Július 30-án átadásra került a 
Katonadombot és a városi stran-
dot kiszolgáló új mosdóépü-
let. A férfi és női mosdón kí-
vül két baba-mama szoba és 
kerekesszékes mosdó is várja a 
látogatókat. A körülmények na-

gyon kulturáltak és higiéniku-
sak, vigyázzunk rá!

A hónap folyamán felújítás-
ra kerültek a katonadombi ját-
szótér fa játszóeszközei. A nagy 
igénybevétel miatt az eszközök 
karbantartása folyamatos, ezút-
tal egy nagyobb felújításra volt 
már szükség. Különösen nagy 
munka volt ebben a tekintetben 
a hajós mászóka felújítása.

A hónap folyamán két na-
gyobb esőzés is elérte városun-
kat. Ilyenkor, ha helyben vagyok 
mindig körbetekintem a problé-
más helyszíneket és most sem 
volt ez másként. Ezúttal a Kis-
erdő utcában, a Stromfeld ut-
cában, az Üdülő utcában, a Rév 
úton és a Pozsonyi utcában ta-
lálkoztam a helyszínen károsul-
takkal, de jártam a Munkás utca, 
az Akácfa utca és a Malomárok 
útjainak problémásabb területe-
in is. Az önkormányzat minden 
évben sok tízmillió forintot költ 
a csapadékvíz kezelésre új szik-
kasztók létesítésével és a csator-
nahálózat bővítésével. Az év ele-
jén a Malomárokban létesített 
két nagy méretű szikkasztó jól 
vizsgázott, annak ellenére, hogy 

nagy esőben a Kiss Ernő utcá-
ban még mindig megáll a víz. 
Ezt a vizet azonban 12 óra alatt 
el tudja nyelni az ott kialakított 
harminc köbméteres földalat-
ti szikkasztó. Korábban napokig 
állt a víz az utcában. Mivel a víz a 
Leiningen-Aulich sarkon is rend-
szeresen megáll, július végén, a 
területen a Leiningen utcában 
bővítették a szikkasztóárkot és 
egy új árok is kialakításra került 
a Lahner György utca problémá-
inak az enyhítésére. A városüze-
meltetési osztály a fenti hely-
színeken vizsgálja a probléma 
megoldásának további lehető-
ségeit. A Fő úti szervizút, a Ró-
zsakert köz és az Evező utca te-
kintetében útkarbantartást kér-
tem az esőzések miatt. A Kiserdő 
utca mögött a víz a garázssort is 
elöntötte, ez téma is volt a július 
29-ei testületi ülésen és a város-
üzemeltetési osztály feladatul 
kapta a probléma megoldását.

Júliusban megkezdődött a 
Kiserdő utca felújítása. Jelenleg 
a DMRV által megbízott vállalko-
zó vonult fel, mivel a közműcég 
kihasználva az aszfalt felbontá-
sát az ivóvíz-hálózat cseréjét is 

elvégzi a területen. Ez bonyolul-
tabbá és hosszadalmasabbá te-
szi a munkavégzést, de kérem a 
lakók türelmét, egy ilyen beru-
házás évtizedekre szól. A mun-
kálatokat kis mértékben meg-
akasztotta, hogy egy csontvázra 
bukkantak a Kiserdő-Kisdobos 
utcák sarkán, alig egy méteres 
mélységben. Az előzetes rend-
őrségi vizsgálat alapján néhány 
évtizedes, valószínűleg máso-
dik világháborús csontvázról 
van szó, így sem bűnügyi vizs-
gálat, sem régészeti feltárás mi-
att nem kellett hosszabban fel-
függeszteni a munkát. Az ön-
kormányzat várhatóan szeptem-
ber elején veszi át a területet a 
DMRV-től és kezdi meg az asz-
faltburkolat cseréjét, amellyel 
szeptember végéig végeznénk.

A hónap folyamán hét baba-
köszöntő csomagot kézbesítet-
tem Isten hozta az újszülötteket 
a közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

- Klapka utca mentén gaz levá-
gása a Klapka elejétől – zsákutca – 
egészen gyártelepi állomásig. MÁV 
területről van szó, a kérelmet a Jogi 
Osztály vezetőjének címeztem. Pár 
héttel később a MÁV továbbra sem 
teljesítette feladatát, ezért ismét az 
osztályvezető asszonyhoz fordul-
tam. A MÁV Szakaszmérnökségé-
nek irodáját hívtam fel, akik tájé-
koztattak, hogy idén később kezd-
ték el a nyírást, de Vácot már el-
hagyták és folyamatosan haladnak 
Dunakeszi irányába  

- Rendelet módosításának kérel-
me felől érdeklődtem újabb bead-
ványban, mely az árkok takarítása 
érdekében történt

- A körzetben 3 címen kért tér-
figyelő kamera kihelyezését jelez-
tem újra, mivel előző beadványa-
imra nem kaptam választ

- Ismét az Óvoda köz közlekedé-
sének helyreállítása érdekében az 
osztályhoz fordultam. Az Óvoda 
közben tervezett beruházás meg-
valósítása szándékukban áll, mely 
a költségvetés függvénye, de je-
lenleg nem áll módjukban pontos 
időpontot mondani

- Választ nem kaptam a Batthyá-
ny utcai árkok gyeprácsainak visz-
szahelyezésének kérelmére, ezért 
újra az illetékeshez fordultam. A 
kérelem elutasításra került, mivel 
a Batthyány utcai árkok gyeprá-
csos kialakítása nem valósul meg 
az idei költségvetési évben. A meg-
lévő, raktározott gyeprácsok meny-
nyisége kevés a megnagyobbított 
medrek béleléséhez. A meder fa-
lát és alját is ki kell bélelni. Így az ár-
kok burkolásának költségei nem-
csak a munkadíjból, hanem jelen-

tős anyagárból tevődne össze, amit 
nem terveztek be az idei évbe. ** 
Értem. Csak az nem világos, hogy 
akkor miért kaptam előzőleg két al-
kalommal is ígéretet a 2021-es esz-
tendőre

-  Beszakadt az úttest a Rákóczi 
út 52. előtt, melynek helyreállítása 
a bejelentéstől számítva pár nap-
pal megtörtént 

- Továbbra is maradt a csapadék-
víz elvezetés probléma a Barázda 
utca 10. és a Rákóczi út 20. ingatla-
nok esetében. A helyszínek szem-
léjét, majd azok eredményéről írás-
beli tájékoztatást, végül pedig a 
probléma megoldása érdekében 
mielőbbi intézkedést kértem 

- Nagysándor József tér körfor-
galmában locsolórendszer kiépí-
tésének vagy olyan zöld növények 
ültetésének kérelmét nyújtottam 

be a főkertész asszony felé, melyek 
kevésbé vízigényesek és elegendő 
a heti egy-két alkalommal való lo-
csolás

- Megsüllyedt a viacolor a Mihály 
utca 6. előtt, emiatt a csapadékvíz 
befolyik az ingatlanra. A helyreállí-
tási munkálatokat az osztály illeté-
kese felé jeleztem

- A bokrok kivágása és gallyazás 
kérelme a Klapka utcai árok men-
tén a Zalán és Vasvári utca közötti 
szakaszon megtörtént

- Szivárgott a víz a Bajtárs és Tát-
ra sarkon lévő tolózárnál. A beje-
lentést követően még aznap meg-
szüntették a hibát.  

  Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője



14 Dunakeszi Polgár

Az elmúlt hetekben ismét ko-
moly esőzések voltak, a hirtelen 
lezúduló nagy mennyiségű csa-
padék a város számos utcájában 
gondot okozott. Az ingatlanokba 
történő vízbetörések kivédése ér-
dekében eddig elvégzett munka 
azonban azt mutatja, hogy sike-
rült csökkenteni a káresetek szá-
mát. A zivatarok után a mi kör-
zetünkből csupán egyetlen beje-
lentést kaptam, a Berzsenyi Dáni-
el utcából, ahol a víz befolyt egy, 
az utca szintjénél mélyebben fek-
vő garázsba. Felkértem a város-
üzemeltetési osztály munkatár-
sát, hogy vizsgálja meg, milyen 

műszaki megoldással lehetne ko-
molyabb esőzés esetén megaka-
dályozni, hogy a csapadékvíz újra 
elöntse a garázst. A megoldás-
ra és annak megvalósítására ígé-
retet is kaptak az ott élők. Az ed-
dig bejelentett vízbetörések ellen 
is eredményesen tudtunk fellépni 
és megfelelő műszaki megoldá-
sokkal az okokat megszüntetni, 
tehát azt hiszem kijelenthetjük: 
sikeres az elvégzett munka, me-
lyet természetesen folytatunk.

A város egyik legfrekventál-
tabb területén lévő társasház ré-
széről, a Tábor utca 48-58. Társas-
háztól kaptam egy levelet, amely-
ben kérték segítségemet, hogy a 
társasház földszintjén, az utca-
fronton lévő üzletek melletti te-
rületeken a közterületi alkohol 
fogyasztás és szemetelés vissza-
szorítása érdekében tegyen lé-
péseket az önkormányzat. A tár-
sasházban több orvosi rendelő is 

működik, köztük egy gyermekor-
vosi rendelő és a közvetlen szom-
szédságban található a Piros Óvo-
da és a Fazekas Mihály Általános 
Iskola is. Az üzletek előtti terüle-
ten napi rendszerességgel nagy 
mennyiségű szemetet dobál-
nak el, köztük rengetek csikket is, 
mely veszélyes hulladék. Az orvo-
si rendelőknél lévő trafóház mö-
gött pedig, kihasználva a lehető-
séget a rejtőzködésre, rendsze-
resen italozás, hangoskodás ta-
pasztalható. A szemetelés ellen 
nagyon nehéz fellépni, de így, az 
írott sajtó útján is kérek minden-
kit, hogy vigyázzunk környeze-
tünk tisztaságára és ha látunk va-
lakit, hogy eldobott valamit, fi-
gyelmeztessük, hogy ne tegye. A 
júliusi képviselő-testületi ülésen 
szót is kértem ez ügyben és jelez-
tem polgármester úr felé, hogy 
szükségesnek tartom a közterü-
let felügyelet munkatársainak sű-

rűbb megjelenését a társasház 
környékén valamint azt, hogy  a 
városi közterület figyelő kamera-
rendszer következő bővítési üte-
mében szereljenek fel egy-egy 
kamerát a Tábor utca Szép Ernő 
utca és a Tábor utca Dr. Füzi Mik-
lós utca sarkára. Erre ígértet kap-
tam. Az éjszakai közterületi jár-
őrözésre sajnos egyelőre nincs le-
hetőség. Meg fogom viszont ke-
resni a Polgárőrség munkatársait, 
hogy éjszaka sűrűbben ellenőriz-
zék a környéket.

Kéréssel fordultak hozzám, 
hogy a Közüzemi Kft. seprűs au-
tója járjon a kisebb utcákban is és 
nyújtson segítséget a szegélyek 
takarításához. Sokan kigazolják a 
portájuk előtt lévő úttest szélét, 
de nagy segítséget jelentene, ha 
gépi erővel lehetne a homokot, 
hordalékot eltávolítani. 

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

ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc

5. vk. önkormányzati
képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

körzeti képvi  selőink jelentik

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

Juhász Ádám, Dunakeszi 
Alag városrész alpolgár-
mesteri megbízottja a nagy 

esőzések miatt beszakadt Fóti 
úti probléma elhárítását szemé-
lyes jelenlétével és közreműkö-
désével is igyekezett gyorsíta-
ni. Részt vett a munkaszerve-
zésben, konzultált a lakosok-
kal nemcsak a Fóti úton, hanem 
azokban az utcákban is, amerre 
a forgalmat elterelték az építke-

zés napjaira. Tőlük értesült ar-
ról is, hogy az utcájukban meg-
növekedett forgalom milyen 
kellemetlenségekkel jár. Sok 
szabálytalankodóra és gyors-
hajtóra figyeltek fel a helyiek, 
akiknek panaszait tolmácsol-
ta a rendőrség felé. Így járőrök 
is érkeztek a helyszínre, és több 
alkalommal tartottak közúti el-
lenőrzést.
 Szeredi Helga

 Önkormányzati jelenlét 
a Fóti úti munkálatoknál



15Dunakeszi Polgár 15Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Nagy port kavart körzetünkben 
a néhány héttel korábbi Fóti úti 
fennakadás, de másfél hét alatt 
helyreállt a rend. A DMRV Zrt. ki-
cserélte az esőzések miatt meghi-
básodott nyomócsövet, és az asz-
faltot is javították, így a terelések 
is megszűntek. 

Közben a Fóti úttól nem mesz-
sze, az Andrássy Gyula utcában 

a szennyvíz jött fel a felszínre. 
Ez újabb munkát adott a DMRV 
Zrt. munkatársainak. A probléma 
megoldása érdekében intenzív 
egyeztetések kezdődtek. 

Szebb híreket is hoztam, az el-
múlt két hónapban 7 babacso-
magot adhattunk át  Alagon. Ez-
úton is szeretettel köszöntöm Vi-
rág Ildikót, Noémit, Máté Dávidot, 
Nimródot, Barnabást, Benedeket 
és Benettet. Jó egészséget kívá-
nok a gyermekeknek és család-
juknak!

Ugye tudják, augusztus 20-án 
ismét színvonalas ünnepi műsor-
ral készülünk Önöknek. Aznap a 
főtéren délután 17 órától a Duna-

keszi Koncertfúvósok készülnek 
egy 40 perces műsorral, majd 20 
órától kezdődik a nagy előadás.

Augusztus 20. után két héttel 
pedig DUNAKESZI FESZT! Ezen 
a rendezvényen ismét szerepet 
kap a Dunakeszi Kártya, ez biz-
tosítja ugyanis a díjmentes be-
lépést az esti koncertekre. Este 6 
előtt azonban jegy/karszalag nél-
kül lehet részt venni a rendezvé-
nyen. Aki még nem tette, váltsa 
ki „klubtagságit”, hogy részesül-
jön a kedvezményekben, amik a 
rendezvények mellett városszer-
te több szolgáltatónál, kereske-
dőnél is igénybe vehetők. A kár-
tya kiváltásához szükséges in-

formációkról tájékoztatót is 
készítettünk, ezt keressék posta-
ládájukban.

Várjuk Önöket programjain-
kon!

Kérdés és észrevételeikkel to-
vábbra is keressenek bizalommal!

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!

A képviselő-testület július vé-
gén tartott ülésén több témát is 
felvetettem. Érdeklődtem a vá-
rosháza számítógépes rendsze-
rét ért informatikai támadásról, 
amely miatt a lakosság sem tud-
ta az ügyeit elektronikus úton in-
tézni az önkormányzat irányá-
ba. A polgármester tájékoztatása 
szerint a támadás során történt 
adatvesztés, de állítólag szemé-
lyes adatok nem kerültek illeték-
telen kezekbe, bár arra a kérdé-
semre nem válaszolt konkrétan, 
hogy milyen hatóság előtt in-
dították el az ügy kivizsgálását, 
erre vonatkozó információ csak 
a sejtetés szintjén jelent meg ké-
sőbb a városi sajtóban. A problé-
ma megoldása tudomásom sze-
rint jelenleg is zajlik.

A Garam néhány héttel ezelőtti 
szennyezésére és a dunai strand 
biztonságosságára vonatkozó 
kérdésemre a polgármester azt 
válaszolta, hogy a víz biztonsá-
gos, melyet az illetékes szervek 
tájékoztatásaira alapozott, azon-
ban ezzel kapcsolatban sem árult 
el részleteket. Később azonban 

ugyancsak a sajtóban jelent meg 
a vízügyi igazgatóság ezt meg-
erősítő véleménye.

Kérdeztem továbbá a csapa-
dékvíz-elvezetéssel kapcsolat-
ban arról is a polgármestert, 
hogy mi a teendő akkor, amikor 
a nyaranta egyre sűrűbben ta-
pasztalható villámárvizek során 
az önkormányzat területéről be-
folyó víz kárt okoz egyes lakótár-
sainknak. E kérdésre néhány, az 
elmúlt évek beruházásairól szó-
ló és a kérdésemhez egyébként 
nem tartozó lózung elpuffog-
tatása után érdemi választ nem 
kaptam. Természetesen a kérdé-
seimet a továbbiakban is fel fo-
gom tenni, ugyanakkor a kárt 
szenvedett lakótársakat arra bíz-
tatom, hogy az én kérdéseimre 
„ráerősítendő” ugyancsak tegyék 
ezt meg a polgarmester@duna-
keszi-hu e-mail címen.

A választókerületben élők ta-
pasztalhatták, hogy a Barátság 
útja 1-3-tól kezdődően a zárha-
tó kukatárolók kialakítása befe-
jeződött, mellyel kapcsolatban 
korábban többször egyeztettem 

a közös képviselőkkel és a kép-
viselő-testület nemrég rendele-
tet is alkotott a megvalósítás sza-
bályairól, melynek alapján idén 
nyáron megkezdődhetett a be-
ruházás. Mivel a célom az előre-
lépés, a fejlődés és nem annak fe-
szegetése, hogy ez kinek az érde-
me, így e lap hasábjain nem mi-
nősítem a korábban ellenzékiből 
jó kormánypárti alpolgármester-
ré avanzsált és ezért a fizetésén 
felüli hathavi jutalmát idén már 
menetrend szerint megkapó kör-
nyezetvédelemért felelős kollé-
ga és a körzet bukott képviselő-
jének a városi sajtóban való önfé-
nyezését a megvalósítással kap-
csolatban.

A választókerületből érkező 
hétköznapi ügyek megoldására 
az elmúlt hónapban is intézked-
tem. Júliusban jellemzően a hul-
ladéktárolók mellé lerakott és el 
nem szállított hulladékkal (há-
rom alkalommal), illetve csator-
natisztítással (egy alkalommal) 
összefüggésben kellett intézked-
ni. Ezen ügyek nem kevésbé fon-
tosak, de mivel jellemzően keve-

sebb lakost érintenek, így ezekről 
itt most csak az említés szintjén 
adok tájékoztatást.

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. Közvet-
len telefonszámom: 06-70-379-
92-11, elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com 
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közösségi mé-
diában, alábbi hivatalos olda-
laimon is: www.facebook.com/
zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga. Postai levelet a 
2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 
33/B. alatti irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
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Dunakeszi ajándékát és jókívánságát 
vitték Székelykeresztúrra

A küldöttség tagjai: Szabó József, Juhász Ádám, Sipos Dávid, Kárpáti Zoltán

A Gyárfás-kúriában Lengyel István szobránál: Sipos Dávid, Juhász Ádám 
és Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere 

A hagyományok jegyében péntek reggel ez-
úttal is ünnepi zászlófelvonással vette kez-
detét a városba érkezett testvérvárosi dele-
gációk tartalmas programsorozata, melyet 

a helyi önkormányzat képviselő-testületének ünne-
pi ülése követett, melyen Székelykeresztúr jeles pol-
gárai vehettek át városi kitüntetést a közösség érde-
kében végzett kiemelkedő tevékenységük elismerése-
ként. 

Az ünnepi tanácskozáson részt vett Sipos Dávid 
alpolgármester vezetésével a dunakeszi delegáció is, 
soraiban Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő-
vel, aki két évtizede példaértékű színvonalon és el-
kötelezettséggel ápolja a testvérvárosi együttműkö-
dést, Szabó Józseffel, társadalmi kapcsolatok fejlesz-
tése érdekében kiváló munkát végző önkormányzati 
tanácsnokkal, Juhász Ádámmal, Dunakeszi-Alag vá-
rosnegyed alpolgármesteri megbízottjával.  

Mint azt Sipos Dávidtól megtudtuk, az ünnepi ülés 
után az első útjuk a Gyárfás-kúriába vezetett, ahol 
főhajtással tisztelegtek Petőfi Sándor emlékét őrző, 
Erdély jeles költője, Kányádi Sándor által versben is 
megörökített Petőfi körtefája előtt.  

A magyar nemzet polgárai közül ki ne tudná, hogy 
a Segesvár mellett elterülő – hegyekkel körülzárt – 
fehéregyházi harcmezőn lelte halálát Petőfi Sándor, 
aki utolsó vacsoráját a székelykeresztúri Gyárfás-kú-
riában költötte el, melyet – a hiteles tanú írásos visz-
szaemlékezése szerint – kedélyes beszélgetés és nó-
tázás követett az egyik körtefa alatt 1849. július 30-
án este, egészen éjfélig. A krónikák szerint július 31-
én kora reggel a székely kisváros központjából indult 
a végzetes csatába Petőfi Sándor Bem tábornok sere-
gében… 

Ennek az utolsó vacsorának az emlékét ma is őr-
zik a helyiek. 

DUNAKESZI ERDÉLYI TESTVÉRVÁ-
ROSA, SZÉKELYKERESZTÚR IDÉN IS 
TARTALMAS PROGRAMOKKAL VÁR-
TA AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ IMMÁR 
HAGYOMÁNYOSNAK TEKINTHETŐ 
VÁROSNAPOK ÉS A PETŐFI HÉT 
RENDEZVÉNYSOROZATRA, MELYET 
JÚLIUS 26-31. KÖZÖTT RENDEZTEK 
MEG. DUNAKESZI KÉT ÉVTIZEDE 
ÁPOL RENDKÍVÜL INTENZÍV TEST-
VÉRVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉST A 
99 SZÁZALÉKBAN MAGYAR AJKÚ 
SZÉKELYFÖLDI KISVÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATÁVAL. VENDÉGSÉGBE 
– AHOGY ILLIK – EZÚTTAL IS ÉRTÉ-
KES AJÁNDÉKKAL ÉRKEZETT DU-
NAKESZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÜLDÖTTSÉGE A HARGITA MEGYEI 
SZÉKELYKERESZTÚRRA.
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A Gyárfás-kúria udvarában 
őrzi a történelmi Magyaror-
szág évezredes múltját és ha-
tárait a dunakeszi művészta-
nár, Lengyel István szobra is, 
amelyet Dunakeszi Város Ön-
kormányzata ajándékozott 
Székelykeresztúr polgárainak.

Petőfi Sándor emléké-
re minden esztendőben – így 
idén is – történelmi kerék-
pártúrát szerveztek Fehéregy-
házáig, ahol a résztvevők fő-
hajtással tisztelegtek a költő 
szobra előtt.

A történelmi kerékpártúra 
mellett rendeztek labdarúgó-
mérkőzéseket is, amelyeken – 
többek között – pályára lépett 
az MLSZ Pest Megyei Igaz-
gatóság csapata is Benkő Ta-
más igazgató, dunakeszi ön-
kormányzati képviselő veze-
tésével.

Diáknapok, duatlon- és tri-
atlonversenyek, színes kultu-
rális programok, nemzetközi 
néptáncgála, bor- és főzőver-
seny és még számos program 
tette emlékezetessé a székely 
kisváros nagy ünnepét, ame-
lyen fellépett a Hooligans is.

Sipos Dávid elmondta, hogy 
ezúttal is örömmel fogad-
ták el Székelykeresztúr Vá-
ros Önkormányzata kedves 
meghívását, amelynek vezető-
it, képviselőit viszontvárják a 
szeptemberi Dunakeszi Feszt 
programjain. 

Az alpolgármestertől meg-
tudtuk, hogy sikerült megis-
merkedni Székelykeresztúr új 
polgármesterével, Koncz Hu-
nor-Jánossal, akivel – úgy ér-
zékelte – hasonlóképpen gon-
dolkodnak a két önkormány-
zat testvérvárosi együttmű-
ködésének jelentőségéről, az 
emberi és közösségi kapcsola-
tok ápolásának fontosságáról.

- S ahogy jó magyar ember-
hez illik, mi sem érkeztünk 
üres kézzel, hiszen négy újszü-
lött – két leány és két fiú - ré-
szére önkormányzatunk aján-
dékaként babakelengye cso-
magot adtunk át a szülőknek, 
hogy ezzel is hozzájáruljunk a 
családok öröméhez! – újságol-
ta el Sipos Dávid alpolgármes-
ter, aki a városok bemutatko-
zásakor a főtéri nagyszínpa-
don Dunakeszi üdvözletét és 
jókívánságait is tolmácsolta a 
vendéglátó Székelykeresztúr 
polgárainak.

Vetési Imre

2021. március 06. Tuba Imre és dr. Hodosy Annamária
2021. május 08. Nagy Szabolcs és Bakos Mónika Éva
 Sáreczky Miklós Ádám és Berkó Réka
 Thuróczy Gábor és Parádi Ingrid
2021. május 13. Kovács Olivér és Győri Gabriella 
 Kovács Gábor és Nagyházi Zsófia
 Tóth Dominik Ferenc és Gulyás Orsolya
 Fajka Dávid és Loboda Timea
2021. május 15. Szabó Viktor és Nagy Erika
2021. június 24. Szántó Ferenc és Pelyvás Renáta
2021. július 10. Balázs Pál és Balogh Zsuzsanna
 Farkas Zoltán és Zólyomi Mária
2021. július 15. Matusek László és Faludi Viktória

Házasságot kötöttek
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Múltidézés és előretekintés Nyíri Márton alpolgármesterrel
IDÉN TÍZÉVES A DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI 
NAP – EBBŐL AZ ALKALOMBÓL KÉRDEZTÜK NYÍRI MÁRTON 
KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS TÁRSADALMI MEGBÍ-
ZATÁSÚ ALPOLGÁRMESTERT.

Tízéves a dunakeszi 
önkéntes köztisztasági nap 

Dunakeszi Polgár: Dunake-
szi az elmúlt évtizedben sokat 
fejlődött nemcsak a beruhá-
zások, építkezések tekinteté-
ben, hanem a környezetvéde-
lemben is. Milyen tapasztala-
tokat szerzett az elmúlt tíz év-
ben?

Nyíri Márton: Amikor tíz 
évvel ezelőtt megkínáltak az-
zal, hogy legyek a környezetvé-
delmi részterület felelőse ön-
kormányzati tanácsnokként, 
akkor látszott, hogy ez komoly 
kihívás lesz. 2010 előtt a kör-
nyezetvédelem még nem ka-
pott ilyen nagy hangsúlyt sem 
a helyi, sem az országos poli-
tikában. Az igények és a lehe-
tőségek is szűkebbek voltak, 
gondoljunk például a pályázati 
környezetre. Ha voltak is a vá-
rosban környezetvédelmi irá-
nyultságú kezdeményezések, 
ezek vagy szűk körben marad-
tak, vagy kérészéletűnek bi-
zonyultak. Emlékszem, ami-
kor első munkanapjaim egyi-
kén kimentünk a határba Bau-
er Marci bácsival terepjáróval: 
szakadt az eső, és a város kö-
rül számos helyen emberma-
gasságú hulladékhegyek áll-
tak. Nem tűnt valami remény-
keltőnek.

Dunakeszi Polgár: Hogyan 
látott munkához? Kiknek a se-
gítségére számíthatott?

Nyíri Márton: 2010 előtt a 
környezetvédelem marginá-
lis kérdés volt sokak szemé-
ben. Szerencsére ezen változ-
tatott a városvezetés, kikris-
tályosodott, hogy környezet-
védelmi szemléletváltásra van 
szükség. Tudtuk azt is, hogy ez 
nem fog máról holnapra men-
ni, hiszen azok a nyugati or-
szágok, amelyekkel példálóz-
ni szoktak, jó fél évszázados 
előnyben vannak velünk szem-
ben mind a szemléletformá-
lás, mind az adminisztratív és 
technikai környezeti intézke-
dések terén. Nyilván most sem 
egy kész állapotról, hanem az 
odavezető út eddigi állomása-
iról tudok beszámolni. Aztán 
segített az is, hogy az országos 
politikában is történtek ked-
vező változások, új elvárások 
jelentek meg, például a kom-
munális hulladéklerakók ra-
dikális csökkentése, a szelek-
tív hulladékgyűjtés széles körű 
bevezetése, a környezetszeny-
nyező anyagok használatának 
korlátozása, a gyártók és a for-
galmazók kiterjesztett felelős-
ségvállalása. E mellett új lehe-
tőségek is adódtak: több pályá-
zaton sikeresen indult a város, 
amelyek környezetvédelmi po-
tenciálunkat erősítették. Ez-
zel együtt a lakossági igény is, 
végre, tettekben is megmutat-
kozott.

Dunakeszi Polgár: Erre ala-
pult aztán a köztisztasági nap 
is?

Nyíri Márton: Igen. Tíz év-
vel ezelőtt hirdettem meg elő-
ször, nem fűztem hozzá nagy 
reményeket. De már az első 
alkalommal is több mint száz 

önkéntes jelentkezett. Akkor 
ez még kemény fizikai mun-
kát jelentett, nem csak szede-
getést, hiszen tele volt a város 
külterülete nagy méretű ille-
gális lerakásokkal, építkezé-
si törmelékkel, amelynek kézi 
mozgatása komoly erőt igé-
nyelt. Aztán ahogy teltek az 
évek, egyre többen jelentkez-
tek önkéntesnek, már rend-
szeresen 300 fölött van a je-
lentkezők száma. A munka vi-
szont lassan átlépett a könnyű 
fizikai munka kategóriába, hi-
szen az évek alatt mégiscsak 
80-90 helyen számoltunk fel 
illegális hulladéklerakatokat. 
Fantasztikus érzés látni, hogy 
a dunakesziek megmozdul-
nak a jó ügy érdekében: állan-
dó visszatérő csapatok, önkén-
tesek, baráti társaságok vesz-

nek részt ezeken az alkalma-
kon. Az évek folyamán baráti 
közösségek is kialakultak, akik 
egymással is kapcsolatot tarta-
nak. Tehát közösségépítő ere-
je is van a dolognak. Jó látni, 
amikor más városi rendezvé-
nyen összefutnak az önkénte-
sek, és a következő beszélgetés 
zajlik le: „Szia, honnan is is-
merjük egymást? Ja, a köztisz-
tasági napról!” 

Dunakeszi Polgár: Melyek 
voltak az elmúlt időszak leg-
fontosabb környezetvédelmi 
lépései?

Nyíri Márton: Nagyon tö-
mören: a védendő természe-
ti értékeket ténylegesen helyi 
védelem alá helyeztük. Beve-
zettük a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtést, a szintén 
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A főtér a város egyik büszkesége

háztól való zöldhulladék-gyűj-
tést és a folyamatos lomtalaní-
tást. Mezőőrség figyeli a külte-
rületeinket. Több sikeres pá-
lyázatot nyertünk, legyen szó 
akár energiahatékonyságot tá-
mogató pályázatokról, vagy 
legutóbb 28 milliós keretösz-
szeghez jutottunk, amiből a 
város utolsó, nagy kiterjedésű, 
ámde kézzel nem szedhető il-
legális hulladéklerakóját szá-
moltuk fel. A területek tiszta-
ságának megőrzését támogatja 
az Erdész Zoltán alpolgármes-
ter úr által koordinált városi 
kameraprogram, amelynek 
bővítésére nemrég közel 60 
millió forintot nyert a város. A 
lakótelepen elindítottuk a zár-
ható kukatároló programot, 
amelynek keretében 50%-os 
önkormányzati részvállalással 
valósulhatnak meg a létesít-
mények, amelyek kulturáltab-
bá, tisztábbá teszik a lakókör-
nyezetet. Nagy mérföldkő volt, 
hogy főkertészt alkalmaz a vá-
ros Tóth Eszter személyében, 
aki a közparkokért, zöldterüle-
tekért, ezek gondozásáért, fej-
lesztéséért felelős. Bárkivel be-
szélek, aki máshonnan a vá-
rosba érkezik, rögtön kiemeli, 

hogy milyen szép, zöld város 
lett Dunakeszi. Több esetben 
országos média is foglalkozott 
a Zöld Dunakeszi Program-
mal. Nagy előrelépésnek érté-
kelem, hogy már nem csak ter-
vezzük az ökoudvart (szelektív 
udvar), hanem a megvalósítás 
vége felé járunk, így hamaro-
san számos lakossági hulla-
dékfajtától kulturált, környe-
zetbarát módon szabadulhat-
nak meg lakótársaink. Jelké-
pes, de fontos dolog, hogy a 
köztisztasági napok kapcsán 
sikerült a városunkba települt 
nagyáruházakat is bevonni a 
környezetvédelembe, az eszkö-
zök egy jelentős részét évek óta 
ők bocsátják rendelkezésünk-
re. Számos dolog van még, de 
ezek a legfontosabb mérföld-
kövek.

Dunakeszi Polgár: Térjünk 
vissza a köztisztasági napra. 
Mikor lesz legközelebb?

Nyíri Márton: A jelenlegi 
önkormányzati ciklus elején 
évente két köztisztasági napot 
ígértünk, mert éreztem a nö-
vekvő lakossági igényt. A jár-
ványhelyzet miatt azonban az 
idei az első év, amikor ez a gya-

korlatban is meg tud valósul-
ni. A májusi alkalom nagy si-
kerrel zárult, így jelenleg nincs 
akadálya annak, hogy őszre is 
tervezzünk, ezt előzetes egyez-
tetések alapján október 9-én, 
szombaton tartjuk meg. Ez-

úton is kérem környezetvéde-
lemben aktív lakótársaimat, 
hogy figyeljék a városi kom-
munikációs felületeket, ahol 
már a nyár folyamán hirdetni 
fogjuk az eseményt!

(B. Szentmártoni)

A VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. augusztusi programjai:

Augusztus 19. csütörtök 19 óra
XXIV. Nyári Tárlat
A Tárlat kiállítói:

Berczi Károly, Chiba Miklós, Czinege István, Csizmadia 
Klára, Dér Győző, Dér Kata, Dohány Zoltán, Dusza Tibor, 

Etelaki-Bajnógel Dóra, Gáspár Imre, Halász Géza, Juhász 
Terézia, Koncz Noémi, Koó Éva Lídia, Kovács Dávid, 

Kubó Éva, Kutasi Tünde, Mucsi Erika, Mucsi Tina, Nádor 
Géza, Palotás Anna, Patyus Ferenc,  Peti Sándor, Szilágyi 
Katalin, Tóth Imre, Tronyina Nyina, Tuzson-Berczeli Péter, 
Vándor Gábor, Varjas János, Vincze József, Zászlósi Mária

Augusztus 23. hétfő-27. péntek
Tanulásmódszertani tábor

Augusztus 27.péntek 19.30 óra
Köröndi esték: St. Martin és a D.Sz.Z.

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 
+36 20 564 17 56  •  info.vokejamk@gmail.com
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Tóth Csaba rendőr ezredes, városi rendőrkapitány

20 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi szemmel

SOKAT JAVULT A KÖZBIZTONSÁG A VÁROSBAN - TÓTH CSABA EZREDESSEL, A DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK

Dunakeszin negyedére csökkent 
a bűncselekmények száma

- Nemrégiben ismét nőtt a térfi-
gyelő kamerák száma Dunakeszin. 
Mi indokolta a bővítést, és mikor 
kezdődtek a kameratelepítések a vá-
rosban?

- Dunakeszin 6 évvel ezelőtt kez-
dődtek a térfigyelő kamera telepí-
tések 30 készülékkel, ma már több 
mint 180 darab van szerte a város-
ban. Ezek a kamerák több esetben 
segítették a rendőrség munkáját, 
ugyanis az utólagos felderítés szem-
pontjából fontos, hogy látunk-e hasz-
nálható, bizonyító erejű cselekményt 
a felvételeken.

A legutóbbi telepítéseket az ille-
gális hulladéklerakás visszaszorítása 
indokolta, ehhez tudta kihasználni 
az önkormányzat a „Tisztítsuk meg 
az országot” pályázati programot. 
Ám még mindig van hova fejlődnie 
Dunakeszinek.

Bűnmegelőzési szempontból in-
dokolt a Barátság úti lakótelepet és 
a környező utcákat több kamerával 
felszerelni, mivel a lakótelep struk-
túrája miatt errefelé az átlagosnál 
gyakoribb a bűncselekmények (ga-
rázdaság, gépkocsilopás, gépjármű 
alkatrészek leszerelése) elkövetése. 
Súlyosabb, erőszakosabb bűncselek-
mények azonban továbbra sem tör-
téntek a környéken.

- Sokszor látjuk a rendőrségi je-
lentésben, hogy katalizátort loptak 
autókereskedésből, vagy éppen az 
utcáról. Miért ilyen kelendő ez az 
alkatrész?

- A katalizátorlopás országos prob-
léma, Dunakeszin azonban az orszá-
gos átlaghoz képest kevésnek mond-
ható az ilyen jellegű bűncselekmé-
nyek száma. Szétszedik a katalizátort, 
kinyerik belőle az arany alkatrészt, 
majd azt viszik el a felvásárlóhelyre. 

Gödön például már találtunk olyan 
felvásárlót, akinél több száz katalizá-
tor volt. Sokkal nagyobb kárt okoz-
nak vele, mint amennyi haszon van 
rajta. Átlagosan 5.000-10.000 forin-
tot kap érte az, aki kiszedi az autóból, 
és ugyanennyit keres rajta az, akinek 
leadja és szétszedi. Az autótulajdono-
soknak ezzel szemben a gépjármű tí-
pusától függően egy ilyen eset több-
százezer forintos kárt is jelenthet. A 
katalizátorokat nem feltétlenül bar-
bár munkával szedik ki az autókból, 
aki ért hozzá, speciális szerszámmal 
egy mozdulattal levágja.

- Milyen jellegű szabálysértések, 
bűncselekmények fordulnak még elő 
Dunakeszin?

- Többnyire a garázdaság jellem-
ző, valamint a gépkocsirongálások. 
Meghúzzák vagy egy éles tárggyal 
megkarcolják a gépjárművet, és ezzel 
máris százezer forintos kárt okoznak 
a tulajdonosnak. Az internetes csalás 
szintén előfordul illetékességi terüle-
tünkön. Ennek van az a fajtája, ami-

kor valaki hirdet valamit, de a vásár-
ló a pénzéért cserébe nem kap sem-
mit, vagy csak bóvlit. Az ilyen esetek-
ben az elkövetői kör nem feltétlenül 
Dunakeszire jellemző, a városból in-
kább az áldozatok kerülnek ki. Be-
vásárlóközpontok, nagyobb szuper-
marketek tekintetében a lopásokat 
kell megemlítenem. Ötvenezer forint 
alatti kárértéknél szabálysértésről 
beszélünk, de előfordul, hogy már az 
árcímke letépése is megvalósít súlyo-
sabban, bűncselekményként elbírá-
landó vétségi alakzatot. Dunakeszin 
nagyon sok az építkezés, ezért sok az 
idegen munkás, aki vagy itt van el-
szállásolva, vagy naponta idejár. Eze-
ken a területeken többször előfordul 
lopás. Ha a közlekedést vesszük gór-
cső alá, az ittas vezetés továbbra is 
sláger. Sokan gondolják, hogy bizo-
nyos mennyiségű alkohol elfogyasz-
tása után még „belefér” autóba ülni, 
sajnos a nap bármely szakában tu-
dunk fogni ittas vezetőt.

- Ha kicsit személyesebb vizekre 
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Dióssi Csaba polgármester 
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- válaszol a polgármester

evezünk… Idősek, családok, 
gyerekek sérelmére mik fordul-
nak elő a településen?

- Unokázós csalás Dunake-
szin is adódik, a családon belüli 
erőszakot tekintve pedig több-
nyire a kiskorú veszélyeztetése 
fordul elő. Egy válófélben lévő 
házaspár tagjai között példá-
ul a gyerek/gyerekek láthatá-
sára vonatkozóan alakulhat ki 
konfliktus, illetve az elhelye-
zés kapcsán, hogy melyik féllel 
maradjon a csemete. Van, hogy 
azért hívnak minket, mert a 
két szülő nem tud megegyezni. 
Ilyen esetekben nem megala-
pozott a rendőrség riasztása, és 
mi nem is tudunk érdemben in-
tézkedni. A tényt rögzítjük, de 
a döntés a bíróságé, nem a mi-
énk. Az ilyen helyzetek mind 
lelki sérüléseket okozhatnak 
a gyerekeknek, és ez komoly 
gond. Élettársi kapcsolatból is 
kapunk feljelentést, többnyire 
tartásdíj fizetésének elmulasz-
tása miatt.

- Történtek-e pozitív válto-
zások az elmúlt években a bűn-
cselekményeket tekintve?

- A betörések, lakásbetöré-
sek visszaszorultak az utóbbi 
években, és a gépkocsilopások 
is folyamatosan csökkenő ten-
denciát mutatnak, éves szinten 
már 10 alatt van az esetek szá-
ma. Bűncselekmény mindig fog 
történni, egy ekkora – ötvenez-
res lélekszámú – városban. Itt 
az a kérdés, hogy milyen szin-
ten tudjuk ezeket kezelni. 2012-
ben kerültem Dunakeszire a 
rendőrséghez, abban az évben 
3700-3800 bűncselekményt re-
gisztráltunk. Az előző években 
a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság a négy településen (Duna-
keszi, Göd, Fót, Csomád) 900-
1100 közötti bűncselekmény 
számot rögzített. Ha ezt a négy 
település összlakosságszámával 
elosztjuk, akkor – szerényte-
lenség nélkül mondhatom – ez 
azért nem egy rossz eredmény, 

bár természetesen munkán-
kat nem elsősorban magunk-
nak, hanem az embereknek kell 
megítélnie.

- A rendőrség és a honvéd-
ség minden alkalmat megra-
gad arra, hogy állampolgáro-
kat toborozzanak az állomány 
bővítésére. Mi a helyzet Duna-
keszin, elegendő az egyenru-
hások száma?

- Elegendő létszámmal (hiva-
tásos állományú, rendvédelmi 
igazgatási alkalmazott, munka-
vállaló) dolgozunk a feladatok 
ellátásához. A fluktuáció vala-
milyen szinten a mi egységün-
ket is érinti, de a meglévő állo-
mánnyal minden felmerülő fel-
adatot el tudunk látni. Ezeket 
esetenként munkaszervezéssel, 
átcsoportosítással, vagy olyan 
kollégák bevonásával oldjuk 
meg, akik nem kizárólag csak 
irodában töltik az idejüket, ha-
nem terepre is kimennek, ha 
szükséges. A  pandémiát és 
az ezzel járó kijárási tilalmat 
gond nélkül kezelni tudtuk. A 
pandémiával kapcsolatosan sok 
plusz feladatunk lett, és mond-
hatom, hogy ezeket különösebb 
fennakadások nélkül meg tud-
tuk oldani.

- Ha már a pandémiánál 
tartunk, milyen magatartást 
tanúsítottak az itt élők?

- A helyiek legnagyobb ré-
sze jogkövető volt. A dol-
gunk a jogszabályok betarta-
tása, a járványhelyzettel ösz-
szefüggő kormányrendeletek-
kel így is volt. Előfordult, hogy 
be kellett zárnunk egy vállalko-
zást, mert úgy és olyan feltéte-
lekkel működött, amit jogsza-
bály nem engedett meg. Aki-
vel esetleg gond volt a kijárá-
si tilalom alatt, azzal általában 
más probléma is volt, pl. ittas 
vezetés, ami plusz büntetést 
eredményezett. Maszkhaszná-
lat miatt is szabtunk ki bírságo-
kat, de ezekben az esetekben el-

sősorban inkább figyelmeztet-
tünk. Csak azt büntettük, aki 
notóriusan nem akarta felven-
ni. A legkevesebb gondunk a 
bevásárlóközpontok környékén 
volt, ott maximálisan betartot-
ták az előírásokat. Az emberek 
tudatosan törvénytisztelők vol-
tak.

Dióssi Csaba polgármestert 
kérdezzük, tervezik-e még to-
vább bővíteni a térfigyelő ka-
merarendszert a városban?

- A dunakesziek biztonságának 
garantálása nagyon fontos fel-
adata a városvezetésnek, ezért 
is kezdtünk bele a térfigye-
lő kamerák telepítésébe, majd 
bővítésébe. Hogy első kézből 
értesüljek a helyi történések-
ről, minden héten személyesen 
egyeztetek rendőrkapitány úr-
ral, és egymást segítjük az in-
tézkedésekben, helyzetek meg-
oldásában. Természetesen az ő 
javaslatát a kamerarendszer bő-
vítésére vonatkozóan figyelem-
be vesszük, hiszen ő a szakem-
ber, így az éves költségvetésben 
is mindig szerepeltetjük. Emel-
lett pedig figyeljük a pályázati 
lehetőségeket, amelyeket azon-
nal meg is ragadunk. Ennek 
köszönhetők a májusi telepíté-
sek is.

- Ma már ott tartunk, min-

denkinek vannak személyiségi 
jogai, még a bűncselekmény el-
követőjének is. Így akárki nem 
ülhet a monitorok elé, hogy fi-
gyelje a felvételeket. Kik és mi-
lyen rendszerességgel figyelik 
a kamerákat?

- Mint a rendőrség statiszti-
kája mutatja, harmadára, ne-
gyedére csökkentek a bűncse-
lekmények mind városunkban, 
mind a szomszédos települé-
seken. Dunakeszi lakóközös-
sége kulturált és fegyelmezett, 
büszke vagyok, hogy olyan vá-
rost vezethetek, ahol biztonság-
ban élhetnek egymással az em-
berek. De úgy vélem, vissza-
tartó ereje lenne annak – nem 
csak nálunk –, ha a törvények 
engednék a bűncselekmények 
elkövetőinek személyét nyilvá-
nosságra hozni, mert a megszé-
gyenülést mindenki igyekszik 
elkerülni. Adatvédelmi okok-
ból a felvételeket, monitorokat 
a hivatal épületében egy erre 
kialakított irodában a közterü-
let-felügyelet, a rendőrség szék-
helyén az egyenruhások, és az 
önkormányzat által biztosított 
polgárőrség – külön szerző-
déssel – jogosult figyelni, ellen-
őrizni. Bármit is találnak, bizo-
nyítékként átadják a rendőrség-
nek. Több bűncselekmény fel-
göngyölítésében segítettek már 
a térfigyelő kamerák felvételei.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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Az ajándékozás gesztusát 
Sajdik Ferenc grafikus-
művész és Dióssi Csaba 
polgármester által most 

aláírt szerződés rögzíti. Mint köztu-
dott, Sajdik Ferenc ezer szállal kötő-
dik Dunakeszihez. Gyerekkorának 
meghatározó időszakát, ifjú- és fia-
tal felnőttkorát itt töltötte. Könyvesi 
Mária személyében dunakeszi lányt 
vett feleségül, itt születtek leánya-
ik, édesapja, a világhírű zsoké, Saj-
dik Sándor karrierje Alagról indult. 
Emlékezetében képek, történetek, ér-
dekes események tucatjait őrzi. 2019-
ben a Dunakeszi Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesület felkérte gyerek-
kora Dunakeszihez fűződő emlékei-
nek megrajzolására. 

A felkérést készségesen és boldo-
gan vállalta, s a rá jellemző lendü-
lettel munkához látott. A rajzokhoz 
a művész úr által leírt történetek is 
tartoznak. Idén tavasszal elkészült a 
grafikai sorozat, melyből a polgár-
mester úr eszmei és anyagi támoga-
tásával kiállítás és album készül. Az 
anyag különlegessége személyességé-
ben rejlik. A rajzokon megelevenedő 
történetek, események mindegyiké-
nek szereplője, résztvevője Sajdik Fe-
renc, az ismerős utcák, terek, épüle-
tek élete Dunakeszin töltött éveinek 
helyszínei. A sorozat egésze, minden 
lapja, minden mondata helytörténeti 
jelentőségű. Miután az ajándékozási 
szerződés aláírása és az „ajándék” át-
adása megtörtént, a polgármester úr 

kibontogatta a csomagot. A delegá-
ció kivételezett helyzetben lévő tag-
jai elsőként láthatták a régi Község-
háza, a Szent Mihály-templom, az 
akkor még zöld tetős kántorház (ma 
helytörténeti gyűjtemény), a Duna-
keszi Magyarság Kultúrotthon (ma 
József Attila Művelődési Központ), 
az alagi Nagyállomás, a Körönd és a 
többi nevezetes épület, utca, esemény 
Sajdik Ferenc által rajzban, színek-
ben elmesélt képét, történetét. 

A Gyerekkorom Dunakeszije című 
album könyvbemutatójára az idei 
Szent Mihály-napi búcsú alkalmá-
val kerül sor, és ugyanekkor nyílik 
meg az eredetikből rendezett kiál-
lítás a városháza elegánsan kialakí-
tott, új ügyfélfogadó terében, s mind-
addig itt lesz látogatható, amíg a vá-
ros egyik patinás régi épületében a 
műveknek állandó otthont adó Saj-
dik Galéria – reméljük hamarosan – 
elkészül. A rajzok tetszéstől lelkesült 
hangulatú, véget érni nem akaró be-
szélgetést ihlettek, emlékidéző meg-
jegyzésekkel, kérdések özönével ost-
romoltuk a művészt. Sokáig együtt 
maradtunk, élvezve az 50 éve budai 
lakosként, de máig dunakeszi szívvel 
érző és álmodó Sajdik Ferenc grafi-
kusművész, Dunakeszi Város Dísz-
polgára társaságát és felesége, Köny-
vesi Mária vendégszeretetét.

Harangozó Katalin
a Dunakeszi Városvédő és  

Városszépítő 
Egyesület elnöke

Fotó: Kovács Zsolt

Sajdik Ferenc vendégei voltunk

SAJDIK FERENC KOSSUTH-DÍJAS KA-
RIKATURISTA, GRAFIKUSMŰVÉSZ 
BUDAI OTTHONÁBAN FOGADTA DU-
NAKESZI DELEGÁCIÓJÁT EGY HIVA-
TALOS, MÉGIS ÜNNEPÉLYES SZER-
ZŐDÉS-ALÁÍRÁSRA. ELKÉSZÜLT 
UGYANIS A GYEREKKOROM DUNA-
KESZIJE CÍMŰ, 30 SZÍNES GRAFIKAI 
LAPBÓL ÁLLÓ SOROZAT, MELYET 
ÖRÖMÜNKRE ÉS MEGLEPETÉSÜNK-
RE A MŰVÉSZ ÚR DUNAKESZINEK 
AJÁNDÉKOZOTT. 
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1912. július 6-án Német Ferenc, az Első Magyar Gazda-
sági Gépgyár fényezője, dunakeszi lakos betért Drechsler 
Miksa szatócs boltjába, hogy gyermekének édességet vá-
sároljon. Amikor fizetett, odaszólt Drechslernek, hogy 
adjon vissza 10 fillért. A boltos jelezte: csak 10 fillért ka-
pott, nem jár vissza semmi. Amikor Német átkozódni 
kezdett és „zsidó kutyának” nevezte Drechslert, a szatócs 
kérte: fizesse meg családja 2 korona 60 filléres tartozását.

Német felháborodott, majd hazacsörtetett feleségéhez, 
hogy megtudja, valóban tartoznak-e a boltosnak. Az asz-
szony – félelmében – azt a valótlanságot állította, hogy 
nincsen tartozásuk. Erre Német fogta a feleségét, Tagány 
Rozáliát, a gyerekeket, valamint a Browning típusú fegy-
verét és visszaindult az üzletbe. 

Útközben egy kérítéspalánkba lőtt több alkalommal, 
hogy ellenőrizze, jól működik-e a fegyver. Visszatérvén 
a boltba, Németné Drechslernek is azt mondta, hogy ta-
valy már megfizette az adósságát. Erre a szatócs az adós-
ságkönyvet akarta elővenni, de ezt már Német nem vár-
ta meg: fél kézzel kirángatta Drechslert a pult mögül, 
majd annak fia, lánya és nővére szeme láttára három lö-
vést adott le rá. A fejet, a gégét és a mellkast ért találatok 
következtében Drechsler Miksa azonnal holtan esett ösz-
sze. Német – mindenféle bűntudat nélkül – kivonult csa-
ládjával az üzletből, majd a négy házzal arrébb lakó édes-
apjához tért be.

A lövöldözést hallotta az alagi nyaralótelepen tartóz-
kodó Dénes (Deutsch) Henrik zongoragyáros, aki követ-
ni kezdte Németet, amikor az a palánkkerítésbe lőtt. Dé-
nes akkor ért az üzletbe, amikor Német kicsörtetett, és 
azonnal orvosért és csendőrért küldetett, majd élesztget-
ni kezdte Drechslert. A dunakeszi körorvos, dr. Cseres-
nyés Ernő éppen éves rendes szabadságát töltötte, és az őt 
helyettesítő fóti körorvos, dr. Klein Mór csak éjjel 11 órára  

ért oda. Dr. Klein megállapította, hogy a három lövés 
mindegyike külön-külön is halálos volt. A halál beálltá-
nak orvosi megállapítását követően Homola János csend-
őr őrvezető letartóztatta Németet, aki azt vallotta: „azért 
tettem, mert megszégyenített”. 

Németnél a csendőrök házkutatást tartottak, amely-
nek során nemcsak a gyilkos fegyvert, de az Első Ma-
gyar Gazdasági Gépgyártól lopott díszes gyertyatartó-
kat, értékes nikkellemezeket, fémárukat és gyanús ere-
detű dísztárgyakat is találtak, 3080 korona értékben (1 
kg kenyér ekkor 3,3 koronába került). A dunakesziek Né-
metet duhaj, verekedő embernek jellemezték, „akinek 
brutalitása valósággal félelmessé tette”. A tettest Homola 
őrvezető a községházi fogdába zárta, ahonnan július 10-
én a Pestvidéki Királyi Ügyészség fogdájába szállították. 

Július 11-én délelőtt dr. Hajós Géza vizsgálóbíró kihall-
gatta Németet, majd előzetes letartóztatásba helyezte. A 
nyomozás november 6-ig tartott, amelynek során kide-
rült, hogy a gyilkosságot előre eltervezett szándékkal kö-
vette el, amivel a Magyar Királyi Államügyészség meg is 
vádolta. A lopási ügyben külön jártak el. (Nyilvánvaló-
vá vált, hogy a munkahelyéről eltulajdonított tárgyakat a 
gyár hátsó kapuján átdobta, majd műszakja lejárta után 
összegyűjtötte és hazavitte.) 

Német ügyét a Pestvidéki Törvényszéki Esküdtbíróság 
tárgyalta, és 1913 februárjában 12 évnyi fogházbüntetés-
re ítélte. Ez ellen Német semmisségi panaszokat nyújtott 
be, amelyeket 1913. május 2-án a Kúria elutasított, így 
Németnek a kiszabott büntetést le kellett töltenie.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Beszélő épületek: 
10 filléres gyilkosság Dunakeszin
A MAI SZENT ISTVÁN (TEMPLOM) ÉS ÁRPÁD (LI-
LIOM) UTCÁK SARKÁN ÁLL EGY HÁZ. A RÉGEN ITT 
ÉLŐK MÉG EMLÉKEZHETNEK ARRA, HOGY 1928 ÉS 
1951 KÖZÖTT EZ VOLT A HOLOVICS VENDÉGLŐ. AZT 
MEGELŐZŐEN, AZ 1910-ES ÉVEK KÖZEPÉTŐL 1928-
IG A MASSING VENDÉGLŐ ÁLLT ITT, AHOL TÁNCTAN-
FOLYAMOKAT ÉS SZÜRETI BÁLOKAT IS TARTOTTAK. 
PEDIG EZ AZ ÉPÜLET EGY SZÖRNYŰ GYILKOSSÁG 
HELYSZÍNE VOLT 1912-BEN.

Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 1908 után
Szüreti bál az egykori gyilkosság helyszínén 

(a Massing vendéglő 1922-ben)

Holovics István és barátai apja vendéglője előtt 
(1930-as évek)
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Lucz Dóra: kemény munkával 
lehet jó eredményeket elérni

EGY GYÖNYÖRŰ ÉS SIKERES 
FIATAL SPORTOLÓ HÖLGYET 
KÖSZÖNTHETEK, AKI RAGYOG 
A BOLDOGSÁGTÓL. EKKORA 
A VARÁZSA A TOKIÓI OLIMPI-
ÁNAK? - KÉRDEZEM LUCZ DÓ-
RÁTÓL, AKI A K-1 200 MÉTER 
DÖNTŐJÉBEN AZ ELŐKELŐ 6. 
HELYEN VÉGZETT.

- Köszönöm, valóban boldog 
vagyok! Nekem ez volt az első 
olimpiám, amely életre szóló él-
ménnyel ajándékozott meg. Na-
gyon örülök, hogy sikerült ki-
harcolni a részvételt. 

- Sokak szerint már az is óri-
ási siker volt, hogy a világszín-
vonalat képviselő magyar él-
mezőnyt legyőzve kivívta az in-
dulás jogát a tokiói olimpiára. 
Helytálló a megállapítás?

- Igen! Nagyon erős a magyar 
női kajakmezőny, nekünk már a 
válogató is komoly versengést je-
lent. Kemény, küzdelmes út ve-
zet egy nemzetközi versenyre, az 
olimpiáról már nem is beszélve. 
Ezt fokozza az a tény is, hogy csak 

meghatározott kvóták alapján le-
het indulni az olimpián. Egy-egy 
kvótáért világszerte nagyon so-
kan versengenek. Nekünk példá-
ul még az Európa-bajnokságon is 
bizonyítani kellett a csapatba ke-
rüléshez, hogy a legesélyesebbek 
induljanak az olimpián.  

- Itthon ki volt a legnagyobb 
riválisa?

- K-1 200 méteren, a testvé-
rem, Anna. Ő nagyon jónak szá-
mít, illetve a szintén UTE-s Kiss 
Blanka, aki második lett a válo-
gatón.

- Milyen reményekkel utazott 
el a távoli országban rendezett 
ötkarikás játékokra?

- Úgy voltam vele, hogy egy 
nagyon kemény felkészülésen 
voltunk túl. Talán elég, ha any-
nyit mondok, hogy csak az indu-
lás előtti időszakban, Portugáli-
ában 7 hetet, utána pedig Szol-
nokon 13 hetet töltöttünk edző-
táborban. A felkészülés során 
mindent megtettem a siker ér-
dekében és szerettem volna ma-
gamból mindent kiadni, egy na-

gyon jó pályát menni. Szerintem 
ez sikerült is, hiszen az elő- és a 
középfutamot is megnyertem. 

- A világ legjobbjaival verse-
nyezve a pontszerző 6. helyen 
végzett. Boldogságot vagy némi 
keserűséget érzett a döntő után?

- Ez egy jó kérdés. A döntőn 
úgy álltam oda, hogy mindent 
kiadok magamból és megmuta-
tom, mit tudok, miért készültem 
ennyit. A finálé után rögtön el-
hívtak interjúra, és akkor még 
nem is fogtam fel, hogy mi tör-
tént, nagyon friss volt a döntő él-
ménye. Ma már úgy gondolom, 
lehet, hogy ha más körülmények 
vannak, akkor más eredmény 
születik, de azt hiszem, hogy egy 
olimpiai 6. hely után nem szabad 
szomorúnak lennem. 

- Mire gondol, milyen más kö-
rülményekre utal?

- Nagyon nagy szél volt nekünk 
a döntő napján, de erre nem sze-
retnék semmit fogni, hiszen min-
denkinek ugyanolyan szél volt. 

- Ez igazán szép sportemberi 
megnyilvánulás! Milyen sport-

szakmai tapasztalatokat szer-
zett, amit akár már 3 év múlva, 
a párizsi olimpián tud haszno-
sítani?

- Mindenképpen nagy élmény 
volt látni a többi sportolót és úgy 
gondolom, hogy mindig el lehet 
lesni egy-két trükköt a többiek-
től, ami a hasznunkra válhat. Vi-
szont én olyan szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy Kozák Danutá-
val készülhettem és így tőle nap 
mint nap láthattam, hogyan edz. 
Ez hatalmas motiváció volt szá-
momra. Keveseknek adatik meg, 
hogy testközelből láthassák, ho-
gyan készül – immár – a hatszoros 
olimpiai bajnokkiválóság. Danuta 
mellett nagyon sokat tanultam a 
páromtól, a 2016-os riói és a toki-
ói olimpia K-4 500 méteren arany-
érmet nyert német csapat tagjától, 
Tom Liebschertől. Ő mindenben 
segít, szakmai meglátásaival hoz-
zájárul a fejlődésemhez. 

- Ön szerint mi a magyar ka-
jak-kenu sport sikerének a tit-
ka, hiszen a sportág legjobb-
jai most is három aranyérmet 
nyertek az olimpián?

24 Dunakeszi Polgár
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Lucz Dóra 
meglátogatta 
nevelőegyesületének 
napjaink fiatal 
kajakosait, akik 
példaképként 
tekintenek a kiváló 
sportemberre

- Szerintem a sportág sikerekben bő-
velkedő hagyománya és az, hogy nagy 
bajnokok vonzzák a fiatalokat a klu-
bokba. Amikor lejönnek a gyerekek 
egy-egy egyesületbe és látják példá-
ul azt, hogy Tótka Sanyi hogyan edz, 
akkor az sokat jelent a számukra. De 
mondhatom az edzők szerepét, akik 
kiváló szakemberek, tudják, hogy mi-
lyen edzésterv segíti legjobban a kaja-
kos sikerét, és azt is, hogy hajtani kell 
az edzéseken. Kemény munkával lehet 
jó eredményeket elérni.

- S mennyire igaz, amit mond, hi-
szen a riport előtt meglátogatta a Du-
nakeszi Kajak Club fiatal versenyző-
it, akik óriási örömmel fogadták önt, 
akire példaképként néznek fel. Jó volt 
látni, hogy a fiatalok mennyire örül-
nek az ön sikerének. 

- Mindig jó érzés visszajönni a ne-
velő egyesületembe, hiszen nagyon 
sok évet eltöltöttem itt én is. Habár a 
kicsik, a fiatalok nagy részét nem is-
merem, hiszen eltelt jó pár év, hogy az 
UTE-ba igazoltam. De az edzők még 
mindig ugyanazok és jó érzés velük 
néha nosztalgiázni. Örülök neki, hogy 
a kicsik így örülnek nekem.

- Sportolói karrierjében egy jelen-
tős állomáshoz érkezett, visszatekint-
ve kinek köszönheti a legtöbbet?

- Nagyon sok embernek köszön-
hetem meg, hogy mindig mellet-
tem álltak. Elsőként a családomnak, 
a szüleimnek, akik mindig minden-
ben támogattak engem és a testvé-
reimet is. Dunakeszi nevelőedzőim-
nek, Rasztotzky Jánosnak és feleségé-
nek, László Gizellának, majd későb-
bi edzőimnek, Lipcsei Dánielnek és 
Almási Nándornak, és jelenlegi mes-
teremnek, Somogyi Bélának. Nekik 
nagyon sokat köszönhetek. De rajtuk 
kívül például a szponzoraimnak, az 
iskolámnak, a Radnóti Miklós Gim-

náziumnak. Varga Tibor igazgató úr 
és az osztályfőnökön, Jeneiné Nagy 
Tünde mindig segítettek, hogy a ta-
nulás mellett tudjak edzésre járni. Si-
került összeegyeztetni a tanulást és a 
sportolást, amit többször ismertek el 
a Jó tanuló - Jó sportoló címmel. 

- Milyen érzés volt sikeres olimpi-
konként újra magyar földre lépni, ho-
gyan fogadták a sporttársak, a bará-
tok, a szerettei?

- Felejthetetlen! A Liszt Ferenc re-
pülőtéren vízsugárral köszöntötték az 
olimpiáról érkező sportolókat szállító 
repülőgépet. Nagyon színvonalas ün-
nepség volt a BOK Sportcsarnokban, 
ahol a sportvezetés köszöntött ben-
nünket, megható volt a szurkolók fe-
lénk irányuló szeretete. A hivatalos 
ünnepség után családommal jöttem 
haza Dunakeszire, otthonunkban leg-
alább 30-40 ember fogadott, ami óri-
ási meglepetés volt számomra. A csa-
lád mellett a régi edzőtársak, sulis tár-
sak, barátok jöttek el, akik tiszta szív-
ből gratuláltak. Hatalmas boldogságot 
szereztek nekem, amit ezúton is kö-
szönök nekik. Nagyon kedves gesztus 
volt! Anyáék mesélték, sokan jöttek 
át hozzánk hajnal 3-kor, hogy együtt 
drukkoljanak a sikeremért. Számom-
ra ez óriási boldogság és elismerés, 
hogy valaki veszi a fáradságot és hajnal 
2-kor felkel, és eljön hozzánk szurkol-
ni, pedig utána, reggel megy dolgozni. 
Csodálatos élmény!

- Hogyan szeretné kipihenni az 
évek óta tartó felkészülés és versenyek 
fáradalmait, hogyan lehet feltöltőd-
ni az újabb nagy kihívásokra? Gon-
dolom a legnagyobb cél, Párizs meg-
hódítása?

- A jövő hét végén még lesz egy az 
országos bajnokság, ami egyesüle-
ti pontszerző verseny, ott mindenkép-
pen szeretnék indulni. Utána pedig el-

megyek nyaralni, több időt töltök a ba-
rátokkal, mert arra nem nagyon volt 
idő. Meglátogatom a nagyszüleimet és 
a dédmamámat. A párommal is me-
gyünk majd nyaralni, úgyhogy bizto-
san lesz egy kis kikapcsolódás. 

- Az újabb munka, a nagy nekife-
szülés mikor kezdődik?

- Ezen most még nem gondolkoz-
tam. Ez a pihenés, a nyaralás idősza-
ka… 

- Sikeres, boldog sportoló, aki hosz-
szú évek kemény munkája és eredmé-
nyei révén ma már a fiatalok példa-
képe, amihez olvasóink nevében is 
gratulálunk! 

- Köszönöm! Örömmel tölt el, hogy 
a teljesítményemmel és a sikereimmel 
a fiataloknak követendő példát tudok 
mutatni. De jó, ha tudják, hogy az él-
sport sok lemondással és munkával 
jár, ám ha az ember indulhat az olim-
pián, az mindent kárpótol, amihez 
fogható boldogságot csak az emberek, 
a család, a barátok szeretete jelent. 

Vetési Imre 
Fotó: kajakkenusport.hu 

és KesziPress
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Jazz, jazz, jazz 
háromnapos fesztivál

KÉT ÉV UTÁN ISMÉT AZ IMMÁR ÖTÖDIK JAM 
JAZZ FESZTIVÁLNAK ADOTT OTTHONT JÚLIUS 
16-18. KÖZÖTT DUNAKESZI. A HANGULATOS 
KÖRNYEZETET A NÉZŐTÉR MÖGÖTTI SZÖKŐKÚT 
SZÍNPOMPÁS FÉNYJÁTÉKA TETTE TELJESSÉ VA-
LAMINT A VIRÁGDÍSZBE ÖLTÖZÖTT IV. BÉLA KI-
RÁLY TÉR VENDÉGFOGADÓ LÁTVÁNYÁT IS.

Kényelmes fotelek, két 
oldalt asztalok és szé-
kek, majd széksorok fo-

gadták már első nap a koncert-
re szép számmal kilátogató kö-
zönséget. Náray Erika szink-
ronszínész, énekes műsorközlő 
és Pethő Krisztián önkormány-
zati képviselő, a rendezvény há-
zigazdája köszöntötték a kö-
zönséget. Örömmel mondta el 
a képviselő, hogy végre ismét 
találkozhatnak a jazzrajongók 
kedvenceikkel. Azt is elmond-
ta, hogy a fellépő művészek a 
jazzélet nemzetközi szinten is 
jegyzett előadói, így a magas 
színvonal adott a három estére.

Az est első fellépője az Urbán 
Orsi Group volt. Orsi a hazai 
jazzélet egyik kiválósága. Az 
együttes latin hangulatú zenei 
programmal és izgalmas rit-
musokkal hódította meg a kö-
zönséget.

A fesztivál második napján 
Pethő Krisztián az önkormány-
zat nevében köszöntötte a kö-
zönséget. Hiányzott már, hogy 
együtt legyünk, de az oltások-
nak köszönhetően visszakap-
juk a régi életünket, mondta. 
– Városunknak a sport és sza-

badidős rendezvények mellett 
az is fontos, hogy minőségi kul-
turális rendezvényeket biztosít-
sunk.  Ilyen a most ötödik alka-
lommal megrendezett fesztivál. 
Majd színpadra lépett Zséda, 
Zsédenyi Adrienn, aki a nagy-
szerű Fehérvári Big Band kísé-
retében fantasztikus előadásá-
ban a jazz örökzöld gyöngysze-
meit és néhány saját dalt szólal-
tatott meg nagy sikerrel.

Először vagyok Dunakeszin 
a fesztiválon, a barátaimtól már 
sok jót hallottam róla – mond-
ta kérdésünkre a művésznő. – 
A múlt évre volt tervezve itt a 
fellépésem, de a járvány mi-
att akkor elmaradt. A járvány 
után szerencsére beindult a ze-
nei élet, több koncertem van és 
megjelent az új nagylemezem 
is. Nagyszerűen berendezett, 
rendkívül hangulatos miliő-
ben zajlik a fesztivál, van vala-
mi elegancia is a nézőtér beren-
dezésében, mondhatjuk, hogy a 
jazz ünnepe ez a fesztivál. 

    Méltán nevezhetjük a fesz-
tivál csúcspontjának a harma-
dik napot. Nem csupán a né-
zőtér, de a mögötte lévő szö-
kőkutas park is megtelt a lelkes 

közönséggel. A világszínvona-
lon megszólaló Budapest Jazz 
Orchestra foglalta el a színpa-
dot, s előbb saját repertoárjuk-
ból játszottak néhány számot, 
majd a nézők ujjongással kísért 
tapsvihara közepette színpad-
ra lépett Horváth Charlie, aki 
műsorában tíz dalt, köztük jazz 
örökzöldeket és saját dalokat 
adott elő óriási sikert aratva.

Boldog vagyok, hogy itt lehe-
tek, több zenész kollégám és ba-
rátom él Dunakeszin, gyakran 
jövök el hozzájuk – mondta kér-
désünkre Charlie. – Szeretem a 
várost, a kilencvenes években 
saját zenekarommal is felléptem 
a Duna-parton és másutt. Ek-
kor indult el a szólókarrierem. 
2000-ben kezdtem el az ameri-
kai színvonalon muzsikáló Bu-
dapest Jazz Orchestrával dol-
gozni. Csak gratulálni tudok a 
fesztivál helyszínéhez, nagyon 
ki lett találva.

A három este folyamán fel-
lépett még a Torzsa Gabi 
Akusztik, az Eck Léda Kvartett, 
a Merry Go Round kvartett és a 
Peet Project.

 A jazzrajongók emlékezeté-
ben minden bizonnyal sokáig 

megmarad a fesztivál. Elsősor-
ban nyilván a zenékre, dalokra, 
előadókra emlékeznek, mely-
nek „tartozéka” volt a rendkí-
vül hangulatos nézőtér, oldalt 
az ételt-italt kiszolgáló házikók.

  Házigazdaként Pethő Krisz-
tián kimagasló munkát végzett. 
Bárki kereste kérdéssel, segí-
tett, a programok idején bárhol, 
bármikor megtalálható volt. 
Náray Erika immár ötödik éve 
„hozta el” a hazai jazzélet kivá-
lóságait, s ami a legfontosabb: a 
Programiroda munkatársai di-
cséretes munkát végeztek azért, 
hogy a Jam Jazz most is igényes, 
magas színvonalú legyen.

 Fontos tudni, hogy a feszti-
vál volt az utolsó, ingyenesen 
látogatható városi rendezvény. 
A következő rendezvények - 
így a két és félnapos Dunakeszi 
Feszt - már csak a Dunakeszi 
Kártyával rendelkezők számá-
ra lesz ingyenes. Tehát érdemes 
kiváltani a Dunakeszi Kártyát, 
hiszen a tulajdonosa úgy szó-
rakozik, hogy még pénzt taka-
rít meg. 

Katona M. István
A szerző és Dusza Tibor 

felvételei 



A Magyar Honvédség több alakulat-
tal, fegyver és gépjármű bemuta-
tókkal, tűzszerész valamint felde-

rítő eszközökkel, és toborzó sátorral várta 
a honvédelem iránt érdeklődő fiatalokat, 
felnőtteket. Izgalmas látványosság volt az 
MH 2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges 
Rendeltetésű Dandár dinamikus prog-
ramja, melynek során az MH 86. Szolnok 
Helikopter bázis Airbus H-145 helikopte-
rének közreműködésével egy elképzelt el-
fogási akciót mutattak be.

Az első nap fő attrakciója természete-
sen a mintegy háromszáz veterán autó, 
motorkerékpár és egyéb jármű kiállítá-
sa volt. Gyönyörűen megmunkált és fel-
újított autócsodák, köztük a korabeli Ford 
T-modell, vagy a Dallas című filmsoro-
zatban többször látott hatalmas Cadillac, 
a maximum 80 mérföldes sebességre ka-
librált Mercury idézte fel a korabeli vilá-
got, amikor az utakon többnyire ezekhez 
hasonló „országúti csatahajók” cirkáltak. 
Elhozták a tulajdonosok a korabeli szoci-
alista tábor autóit is a Volgától a Wartbur-
gig, és felfedeztük a jobbkormányos, min-
den bizonnyal nyugati exportra gyártott 
Moszkvicsot is.

Itt találkoztunk Tuzson Bencével, a tér-
ség országgyűlési képviselőjével, aki Bar-
nabás fiával jött el a show-ra. – Örülhe-
tünk, hogy a harmadik hullám után kijö-
hetünk erre a nagyszerű látványosságra – 
mondta. Hozzátette, hogy a Dunakeszin 
szervezett programok egyik fontos hely-
színe a repülőtér, melyet most teljes egé-

szében birtokba vett ez a páratlan show.  
Első nap kora délután került sor a kiállított 
járművek és gépek szépségversenyének 
eredményhirdetésére. Hat kategóriában 
adott át elismerést Dióssi Csaba polgár-
mester és gazdára talált a 35 kilós Vándor-
díj is, amelyet a cseh gyártmányú, 1920-
ban gyártott Szlavia Lokomotív gépéért 
a népszerű dunakeszi lakos, „Taki bácsi”, 
Takács Sándor vehetett át. A polgármester 
arról is beszélt, hogy mennyire nagysze-
rű újra együtt lenni egy ilyen nagyszabá-
sú rendezvényen.   

 A földi csodák után következtek az égi 
csodák. Ha felsorolok három ikonikus ne-
vet: Bessenyei Péter, Veres Zoltán és Vári 
Gyula, bizonyára sokan máris tudják, ők a 
műrepülés világklasszisai. És tegyük még 
hozzá Imreh Lajos „Lujó” nevét, aki a he-
likopter műrepülés verhetetlen bajnoka, a 
világ hatodik legjobbja. Tudásukról, felké-
szültségükről, nem utolsó sorban bátor-
ságukról, esetenként vakmerőségükről a 
show második napján mindenki tanúbi-
zonyságot szerezhetett. Bessenyei Pétertől 
láthattuk, amikor gépével háton öt méterre 
a földtől végigszáguldott a nézők előtt. Ve-
res Zoltán műrepülő Európa-bajnok büsz-
kélkedhet az „orsókirály” címmel, hiszen ő 
állította fel a világcsúcsot 408 egymást kö-
vető orsóval a levegőben. Elakadt a lélegze-
tünk, amikor Vári Gyula, elérve gépével a 
kellő magasságot, kikapcsolta a motort és 
így kezdett zuhanni a föld felé. Ő egyéb-
ként, még aktív vadászrepülő pilótaként 
háromszor lett abszolút kategóriagyőztes 

Mig 29-es vadászrepülőgéppel a világ leg-
rangosabb, Royal International Air Tatoo 
repülőversenyén.   

 A két nap izgalmakban bővelkedő, lát-
ványos eseménye volt a háború. A hagyo-
mányőrzők közül a szovjet és a német csa-
patok küzdöttek meg egymással, felidéz-
ve a második világháború véres küzdelme-
it. Korhű küzdelem zajlott bombázással, 
melynek során Vári Gyula „szórta” az égi 
áldást. Kelepelt a géppuska, robbant a pán-
célautó, lángolt a sebesült katona zubbo-
nya, majd kemény kézitusa fokozta a lát-
vány valósághűségét. S hogy mi lett a csata 
vége? Mint utólag kiderült, első nap a szov-
jetek győztek, másnap a németek diadal-
maskodtak. Még jó, hogy az utóbbi azért a 
valóságban egészen másként történt.   

  Mindkét nap koncertekkel – köztük 
Bella Levente Audioshake zenekarának, 
valamint a The Blue Point  blues zenét ját-
szó együttes fellépésével zárták a show-t, 
melyet Szlávik Csaba főrendező sikeres-
nek ítélt. A retróautók most is tömegeket 
vonzottak, a légi parádé magas színvona-
lú volt és többéves tervezés után a hadijá-
tékra is sor került. A sikeres rendezvény a 
Dunakeszi Programiroda, a Veterán Jár-
mű és Retro Találkozó csapata és a Malév 
Aero Klub összefogásával jött létre, melyet 
a dunakeszi lakosok a Dunakeszi Kártyá-
val – akik már kiváltották – ingyenesen lá-
togathatták.   

 Katona M. István
A szerző felvételei
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Show a földön, show a levegőben
HARMADIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG JÚLIUS 24-25-ÉN DUNAKESZI EGYIK LEGNAGYOBB ATTRAKCIÓJÁT, A V4 
AIR SHOW-T, VALAMINT A VETERÁN JÁRMŰ ÉS RETRO TALÁLKOZÓT A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. A 
REPÜLŐTÉRRE TELEPÜLT KÉTNAPOS PROGRAMOT SOK EZER DUNAKESZI LAKOS ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK CSA-
LÁDJAI LÁTOGATTÁK.
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Ifjúsági Európa-bajnokság: nagyszerűen 
helytálltak a VS Dunakeszi asztaliteniszezői

A CSAPATKÜZDELMEKET KÖVETŐEN VÉGET ÉRTEK AZ EGYÉNI SZÁMOK KÜZDELMEI IS AZ IFJÚSÁGI ASZTALITENISZ-EURÓPA-
BAJNOKSÁGON A HORVÁTORSZÁGI VARAZDINBAN, AHOL A VS DUNAKESZI FIATAL ASZTALITENISZEZŐI REMEKÜL HELYTÁLLTAK.

Kimagasló eredményt ért el a Volentics Anna 
(VSD) – Laskai Írisz (Nyíregyházi AC) ifjúsá-
gi leánypáros, akik éremért játszhattak. Saj-
nos a negyeddöntőben a Zaderova-Arapovic 

cseh-horvát kettős ellen nem bírtak, így az 5-8. helyen 
végeztek – tájékoztatta lapunkat Lindner Ádám.

A VSD asztalitenisz szakosztályvezetője elmondta, 
hogy az egyesület fiatal játékosa, Volentics Anna ki-
tűnő teljesítményt nyújtva két 5. hellyel zárta az eu-
rópai megmérettetést. – Ez kimagasló eredmény a 16 
éves Annától, aki még három évig az ifjúsági korosz-
tályban fog versenyezni – értékelt a szakember.

A VSD másik versenyzője, Kishegyi Ákos az ifjúsá-
gi fiúválogatott csapat tagjaként a 13. helyen végzett. 
Egyéniben a legjobb 32 között esett ki a svéd ellenfe-
létől elszenvedett vereség után.

Lindner Ádám beszámolt arról is, hogy a VSD két 
tehetséges fiatal játékosa (képünkön) – Volentics 
Anna és Kishegyi Ákos – vegyes párosban a 32 közé 
jutásért kikapott a szerb párostól.

A szakosztályvezető szép eredményként értékeli a 
két fiatal EB-szereplését, melyhez gratulál!

(B. Szentmártoni)
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Kántor Anikó olimpiai 
ezüst- és bronzérmes 
kézilabdázó, a VSD 
kézilabda szakosztály 
szakmai vezetője

További érdekesség, hogy a most star-
toló idénytől kezdve egy női felnőtt 
megyei csapatot is indítunk, hiszen a 
komplett gödi megyei női csapat átiga-

zolt hozzánk. Nagy örömmel adtunk lehetőséget 
a sportolásra a nagyon összetartó, igen jó erők-
ből álló csapatnak. 

A 2021/2022 es idényben 20 csapattal képvi-
seltetjük magunkat az országos bajnokságok-
ban, ami országos szinten is a legnépesebb kézi-
labdabázisok közé emel minket.

Míg a gyermekbajnokságokban szereplő csa-
pataink (U10 től U16 ig) felkészítése során a 
technikai és taktikai képzés előnyt élvez az ered-
ménnyel szemben, addig a serdülő és ifjúsá-
gi csapataink a másodosztályban indulhatnak, 
ahol éremesélyesként vághatunk neki a pontva-
dászatoknak. 

Felnőtt csapataink felé az elvárás nagy, hiszen 
férfi vonalon a megyei bajnokság megnyerését 
tűztük ki célként, női felnőtt csapatunkat pedig 
az első öt hely valamelyikére várjuk az NB-2 ben.

A csapatok mellé szervezettség is dukál, ezért 
a stábunk is átalakult, megerősödött. 

Füle Ágnes operatív vezetőként, Kántor Ani-
kó szakmai vezetőként, illetve a Páll Tamás, 
Hansághy Bea, Mogyorósi Mihály trió technikai 
vezetőként funkciónál a jövőben. 

Székely István korábbi szakosztályvezető a 
VSD alelnökeként segíti a kézilabda szakosztály 
munkáját is. 

A bajnokságok sorsolását közzé fogjuk tenni, 
várunk mindenkit nagy szeretettel a kézilabda 
mérkőzéseken!

Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD!
Székely István

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, F2120 Dunakeszi, Főő út 40. út 40.
Tel.: 30/664-3331Tel.: 30/664-3331

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

• Lakás és iroda dekorálása él• Lakás és iroda dekorálása élőő- és - és 
minminőőségi mségi műűvirágokkalvirágokkal

• Terracotta és m• Terracotta és műűanyag termékekanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása• Fagyálló kaspók forgalmazása

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

www.pawww.passsziom.hu sziom.hu 

AZ IDEI NYÁR IGAZI ÁTTÖRÉST HOZOTT A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYUNK ÉLETÉBEN. A KASE 
SPORTEGYESÜLETTEL VALÓ FÚZIÓT KÖVETŐEN IMMÁR 240 KÉZILABDÁZÓ FELKÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS 
VERSENYEZTETÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNUNK. A JELENTŐSEN MEGNÖVEKEDETT LÉTSZÁMUNK 
OKÁN A VÁROSBAN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MÁR 4 SZABVÁNY MÉRETŰ KÉ-
ZILABDAPÁLYÁN VÉGEZHETJÜK A MUNKÁT. NAGYON VÁRJUK AZ ÚJ VÁROSI SPORTCSARNOK ELKÉ-
SZÜLÉSÉT, HISZEN A HAZAI MÉRKŐZÉSEINKEN SZERETNÉNK TELT LELÁTÓK ELŐTT JÁSZTANI. NEM 
CSAK A JÁTÉKOSAINK, HANEM A SZIMPATIZÁNSAINK IS NAGYON VÁRJÁK MÁR A JÁRVÁNYÜGYI 
ZÁRÁS UTÁNI SPORTÉLETET. 

A 2020/21-ES ÉVI, MINDENKI SZÁMÁRA „FURCSA” VERSENYSZE-
ZON LEZÁRULT. A DUNAKESZI VÁROSI SPORTEGYESÜLET MIND A 
20 SZAKOSZTÁLYA NAGYON SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRT EL, MIND 
CSAPATBAN MIND EGYÉNILEG.  GRATULÁLUNK A VERSENYZŐK-
NEK, CSAPATOKNAK, EDZŐKNEK ÉS AZON SZAKEMBEREKNEK, 
AKIK EBBEN A KIHÍVÁSOKKAL TELI IDŐSZAKBAN SEGÍTETTÉK A 
FELKÉSZÜLÉST. 

Tovább formálódik 
a VSD Kézilabda Szakosztálya!

Az egyesület életében 
nincs megállás, június és 
július hónapokban nyá-

ri táboroztatás és toborzás zaj-
lott számos sportágunkban. A 
nappali táborok Dunakeszin, az 
egyesület telephelyein és a városi 
iskolákban valósultak meg. A 
bentlakásos egy hetes táborokat 
pedig a város balatonakarattyai 
üdülőjében tartották. 

Itt nem csak az adott sport-
ággal ismerkedtek az új je-
lentkezők és tökéletesítet-
ték tudásukat a leigazolt já-
tékosok, hanem a csapategy-
ség összekovácsolására is volt 
idő és lehetőség. Augusztus 

hónapban elkezdődik a fel-
készülés, az alapozó edzé-
sek. Ebben az időszakban zaj-
lanak a le és átigazolások, az 
első edzői és szakmai egyez-
tetések, gyűlések, valamint a 
szülői értekezletek. 

Kívánunk mind a 20 szak-
osztálynak eredményekben 
gazdag következő szezont.

A sport iránt érdeklődőket 
nagy szeretettel várjuk 2021. 
szeptember 05-én/vasárnap a 
Dunakeszi Feszt keretein be-
lül megrendezésre kerülő VSD 
Sportválasztó napon – tájékoz-
tatott a VSD. 

Szathmáry Eszter

Szép eredményekkel 
zárták a bajnoki idényt 
a VSD szakosztályai
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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!

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

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