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AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEIRE EMLÉKEZTEK

TUZSON BENCE: MEGVÉDJÜK AZ ELÉRT EREDMÉNYEINKET!

56 FÉRŐHELLYEL BŐVÜL A NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

Dunakeszi
Polgár

Nemzeti ünnepünkön adták át 
az önkormányzati kitüntetéseket! 
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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: Hétfő-Péntek: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00, 7:00–19:00, 
SzombatSzombat: : 8:00–16:8:00–16:0000 •  • VasárnapVasárnap: : 8:00–14:008:00–14:00

www.pawww.passsziom.hu sziom.hu 

 FELADATOK, MUNKÁK:
• Kapcsolattartás a 
nagykereskedelmi partnerekkel
• Visszáru folyamatok kezelése
• Számlázás
• Jóváírások készítése
ÁLLÁSOKHOZ TARTOZÓ 
ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú végzettség, 
középfokú áruforgalmi, 
kereskedelmi és/vagy logisztikai 
• Excel ismerete 
• SAP ismerete előny
• Adminisztratív területen szerzett 
tapasztalat előny
• Precíz, pontos, önálló 
munkavégzés

• Német vagy angol középfokú 
nyelvismeret
• Nagyfokú rugalmasság
• Jó adminisztrációs készség, 
• Jó stressztűrőképesség
EGYÉB INFORMÁCIÓ 
AZ ÁLLÁSOKRÓL:
Havi rendszeres cafeteria juttatás
Fix fizetés, + 13. havi fizetéssel
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Dunakeszi
Jelentkezni 2020. november 
30-ig lehet.
A szakmai önéletrajzot a fizetési 
igény megjelölésével várjuk a 
viktoria.vamosi@eglo.com  
címre.

Az EGLO Lux Kft. a magyar világítástechnikai piacon már 
30 éve jelen lévő, ismert és elismert, osztrák tulajdonú cég, 
Dunakeszin lévő központjába, kereskedelmi osztályára keres, 
hosszú távra, teljes munkaidőben,

1 fő kereskedelmi ügyintézőt.
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Tuzson Bence mondott 
ünnepi beszédet

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 65. ÉVFORDU-
LÓJA, NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÜNNEPSÉGET RENDEZETT A KEGYELETI 
PARKBAN, A GÓLYA SZOBORNÁL.

Az ’56-os forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékeztek 

A jelen lévőket Szeredi 
Helga, a Dunakeszi 
Programiroda mun-
katársa köszöntötte.

A Himnusz eléneklését kö-
vetően a Bárdos Lajos Általá-
nosa Iskola 4. c osztályos tanu-
lóinak az ünnephez méltó dal-
szövegrészletekből összeállított 
műsorát hallgathatták meg az 
ünneplők. A diákok, Hajdú Le-
vente, Molnár Miklós György, 
Király Dóra, Józan-Sólyom Ta-
más, Dober-Német Gergő, Mo-
noki Emma Róza, Bliha Viktor 
Bereményi Géza Cseh Tamás-
nak írt Corvin-köziek című, 
az East együttes ’56 ősze volt 
kezdetű és Majoros Péter Ma-
gyar vagyok kezdetű dalainak 
részleteit adták elő prózában. 
Felkészítő tanáruk Jancsikné 
Struve Katalin volt.

– Mi magyarok, valahogy 
úgy vagyunk összerakva, hogy 
olyan anyagból gyúrtak min-
ket, hogy nem tűrjük az elnyo-
mást, a rabságot  –  kezdte ün-
nepi beszédét Tuzson Bence. 

Történelmi visszatekintésében 
kiemelte, hogy ezt a legkemé-
nyebb diktatúra elleni 1956-os 
forradalom igazolja. Bátorság 
volt, mert a félelmet kellett le-
győzni. – Szomorú tény, hogy 
ezt a forradalmat kétszer ver-
ték le. Egyszer 1956-ban, de le-
verték tizenöt évvel ezelőtt is. 
Majd így folytatta: Nekünk, 
magyaroknak hősökre is szük-
ségünk van, mert a hősökön 
keresztül emlékezünk a múlt-
ra, arra, hogy mi a Kárpát-me-
dencében magyarok vagyunk, 
és ez a magyarság összetart 
minket.

Nekünk itt Dunakeszin van-
nak hőseink. Érdemes megem-
lékezni arról a Gérecz Attiláról, 
akinek a nevét már egy uszoda 
is őrzi Dunakeszin, aki megélte 
a diktatúra börtönét, aki költő-
ként is bizonyított, öttusa-vá-
logatott volt, és aki képes volt 
a diktatúra börtönéből is meg-
szökni, és aki novemberben, a 
forradalom napjaiban életét ál-
dozta a magyar szabadságért. 

De érdemes megemlékeznünk 
Cserepkai Istvánról is, aki a 
megye egyetlen komoly össze-
csapásában vesztette életét. És 
meg kell emlékezni arról a két 
sorkatonáról, akiket emiatt az 
esemény miatt halálra ítéltek 
és kivégeztek. És emlékezzünk 
meg arról a Pálinkás Istvánról 
is, aki mindössze tizenöt esz-
tendős volt, amikor a forra-
dalomban megsebesülve kór-
házba került és a kórház pin-
céjében, mint sebesültet lőtték 
agyon a szovjet katonák. Meg-
vannak a mi hőseink, de nem 
csak azok, akiknek a nevét 
mindannyian tudjuk. Minden 
családban megvannak az em-
lékek. Ugyanis ezeknek a csalá-
doknak a történetéből összeáll 
egy nemzet történelme. Ezért 
fontos, hogy a saját történel-
münket, a családunk történetét 
mindig meséljük el a gyereke-
inknek. A gyerekink azok, akik 
tovább éltetik a magyar sza-
badságot. De a szabadság nem 
olyan, amit egyszer kivívunk, 
és megmarad. A szabadságért 
minden nap, minden órában 
meg kell dolgozni. A szabadsá-
got meg kell őriznünk, ez a mi 
feladatunk, a küldetésünk a kö-
vetkező egy, öt, tíz és száz év-
ben is – zárta beszédét az ál-
lamtitkár.

A beszédet követően első-

ként Tuzson Bence, majd az 
önkormányzat képviseletében 
Dióssi Csaba polgármester, dr. 
Molnár György jegyző, Sipos 
Dávid és Nyíri Márton alpol-
gármesterek helyezték el a ke-
gyelet koszorúit. Ezt követően 
a pártok, nemzetiségi önkor-
mányzatok, intézmények, civil 
szervezetek és magánszemé-
lyek koszorúztak.

Az ünnepség a Szózat el-
éneklésével fejeződött be. Köz-
reműködtek a Dunakeszi Kon-
certfúvósok Szilágyi Szabolcs 
Balázs karnagy vezetésével.

Magánemberek elhelyezték a 
megemlékezés virágait az 56-
os mártírok településünkön 
lévő emléktábláinál. 

Katona M. István
Fotó: Kovács Zsolt

A város vezetői elhelyezték 
az emlékezés és a tisztelet koszorúját 
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Kováts-Szőcs Benedek

Idén Solymosi László nyugdíjas tanár 
vehette át a díszpolgári kitüntetést

5

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLE-
TE ÁLTAL SZERVEZETT OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG A KEGYELE-
TI PARKBAN TARTOTT MEGEMLÉKEZÉS UTÁN A VOKE JÓZSEF 
ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN FOLYTA-
TÓDOTT, AHOL A VÁROSI KITÜNTETÉSEKET ADTÁK ÁT.  

Városi kitüntetések az ünnepen

A Himnusz elhangzá-
sát követően Szeredi 
Helga, a Dunakeszi 
Programiroda mun-

katársa köszöntötte az ünnep-
lőket. Elmondta, hogy a koro-
navírus-járvány miatt rendha-
gyó módon március utolsó csü-
törtöke helyett az eseményt az 
október 23-i nemzeti ünnephez 
kötötték.

 Elsőként Szűcs Laura, a Far-
kas Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola magánének-tansza-
kos növendéke a Madárka, ma-
dárka és a Zölderdőben jártam 

kezdetű magyar népdalokat 
adta elő Korényi Judit zongo-
rakíséretével. Felkészítette Dér 
Krisztina.

Minden város életében sok 
egyéb mellett fontos tudni, 
hogy milyen emberek dolgoz-
nak azon, hogy jó legyen élni a 
településen – fogalmazott kö-
szöntőjében Dióssi Csaba. Majd 
így folytatta: – Minden évben a 
képviselő-testület eldönti, hogy 
kik kapjanak elismerést.

Mindazok, akik megkap-
ják a kitüntetést, azzal a büsz-
ke tudattal vehetik át és vihetik 
haza, hogy érdemes volt dol-
gozni a városért. Sok fárado-
zás, kemény munka van az el-
ismerések mögött és nagyon 
fontos, hogy a kitüntetette-
ket szeretnénk példaként állí-
tani a többiek elé. Köszönöm a 
munkájukat, gratulálok az elis-
merésekhez. Végül köszönetet 
mondott Tuzson Bence állam-
titkárnak – akivel sokat dol-
goznak együtt a város érdeké-
ben –, hogy megtisztelte jelen-
létével az ünnepséget.

– Mi a titka annak, hogy a 
város a térség legélhetőbb te-
lepülése – kezdte ünnepi be-
szédét az államtitkár. – A ti-
tok a fejlődés. Új építmények 
jönnek létre, megszépülnek az 
iskolák, megújulnak az óvo-
dák, megszépül a művelődé-
si ház. A titok a közösségé, egy 
erős közösségé. Ennek a város-
nak a közössége erős, egységes 
közösséggé vált. És ezért ké-
pes fejlődni a város. De fontos, 
hogy vannak emberek, akik-
nek a munkája erősíti azt, hogy 
az itt lakók valódi közössé-
gé váljanak. Sokan, sokat dol-
goznak ezért. De mindig van-
nak kiemelkedő emberek. Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta látja ezt és értékeli a munkát. 

Elismerik azt a munkát, amit 
a városért, a közösségért tesz-
nek. Példát mutatnak. A jövő 
a tehetséges fiataloké, a tehet-
séget, a képességet a jövőért, a 
városért kell majd kamatoztat-
ni. A kitüntetettek munkája já-
rul hozzá ahhoz, hogy Duna-
keszi az ország leggyorsabban 
fejlődő városa, mondta végeze-
tül az államtitkár.

Ezt követően az országgyűlé-
si képviselő, a város vezetői és 
a képviselő-testület tagjai átad-
ták a kitüntetéseket:

Király János „Közbiztonsá-
gi Díj”

Richvalski Viktor „Dunake-
szi Város Sport Díja”’

Hirschberg Attila „Dunake-
szi Városi Közművelődési Díj”

Péter Ágnes „Dunakeszi Vá-
rosi Pedagógiai Díj”

Dr. Tirtl Anna „Dunakeszi 
Város Egészségügyéért Dr. Ba-
yer Emil Díj”

Szakorvosi Rendelőintézet 
„Dunakeszi Városért plakett”

Zupka Sándor „Dunakeszi 
Városért” kitüntető cím

Solymosi László „Dunake-
szi Város Díszpolgára” kitün-
tető cím.

Az elismerések átadását kö-
vetően, az ünnepség méltó le-

zárásaként Liszt Ferenc IX. 
magyar rapszódiáját Kováts-
Szőcs Benedek, a művészeti is-
kola növendéke adta elő (Fk: 
Dr. Domoszlai Erzsébet).    

Az ünnepség a Szózat hang-
jaival fejeződött be.

Katona M. István
Fotó: Kovács Zsolt

Dióssi Csaba polgármester 
méltatta a kitüntetettek 

példaértékű teljesítményét

Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő elismeréssel 

beszélt a helyi közösség 
összefogásáról
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Tuzson Bence 
családjával 

a dédapja által 
1928-ban alapított 

Tuzson János 
Arborétumban

„AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC AZ IGAZSÁG KIMONDÁSÁRÓL IS SZÓL. ARRÓL, HOGY A 
MAGYAR EMBEREK TÖBBÉ NEM FÉLTEK, FELEMELTÉK HANGJUKAT AZ ELNYOMÁS ELLEN, ÉS KI MERTÉK MONDANI 
AZ IGAZSÁGOT” – FOGALMAZOTT A NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN, DUNAKESZIN ELHANGZOTT BESZÉDÉBEN TUZSON 
BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI ARRÓL BESZÉLT FELSZÓLALÁSÁBAN, HOGY 
A MAGYAROK SZABADSÁG IRÁNTI VÁGYA MINDENT ELSÖPRŐ BÁTORSÁGOT, ERŐT ADOTT SZÁMUKRA A FORRADA-
LOM NAPJAIBAN. MINT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN ELMONDTA, MA IS NAGY SZÜKSÉG VAN ARRA A BÁTOR 
KIÁLLÁSRA, AMIT ÖTVENHAT HŐSEI TANÚSÍTOTTAK, MERT MA IS MEG KELL VÉDENÜNK NEMZETI ÉRTÉKEINKET, A 
MAGYAR CSALÁDOKAT, HAZÁNKAT ÉS FÜGGETLENSÉGÜNKET.

Megvédjük az elért eredményeinket!

– Ötvenhatos ünnepi beszédében hangsúlyozta a forra-
dalom és szabadságharc hőseinek küzdelmét az elnyo-
más ellen, és a szabadság utáni vágyakozását, az igaz-
ság kimondása iránti igényét. Mit jelenthetnek ezek a 
fogalmak mai szemszögből, a ma embere számára?

– Mi, magyarok mindig magunk küzdöttünk meg saját 
igazunkért, fennmaradásunkért, szabadságunkért, erre 
emlékeztet bennünket nemzeti ünnepünk, az ötvenha-
tos forradalom és szabadságharc évfordulója is. Mi, ma-
gyarok nem tűrjük a rabságot, 1956. október 23-án pedig 
nem féltünk tovább. Nem féltünk újra magyarnak lenni! 
Nem féltünk újra nagynak, szabadnak lenni, kiállni saját 
magunkért, történelmünkért, kultúránkért, anyanyel-
vünkért, a magyar nemzetért. Bátrak voltunk akkor is és 
ma is, hiszen – ha megfigyeljük a nemzetközi folyama-
tokat – napjainkban is hasonló kiállásra van szükség. A 
mai európai légkörben is bátorság kell ahhoz, hogy kiáll-
junk az elveink mellett, és megvédjük az elmúlt időszak 

eredményeit: a rezsicsökkentést, a családtámogatáso-
kat, a nyugdíjakat és az alacsony adókat. A magyar gaz-
daság repülőrajtot vett, és a második negyedévben már 
olyan kiváló eredményt értünk el, ami a valaha mért leg-
nagyobb növekedésnek számít hazánkban. Részben en-
nek is köszönhető, hogy február 15-ig visszatéríthetjük 
a gyermeket nevelő szülőknek az általuk az idén befize-
tett személyi jövedelemadót, ami Dunakeszin is nagyon 
sok családnak jelent majd újabb megerősítést. Különösen 
fontos számunkra a családok, illetve a gyermeket nevelő 
fiatal házaspárok támogatása, akárcsak a gyermekek vé-
delme, ezért januártól szja-mentességet biztosítunk a hu-
szonöt év alatti fiataloknak, ezzel is segítve a pályakezdé-
süket. Mindezek olyan döntések, amelyek meghozatalá-
hoz bátor akaratra volt szükség, megvédéséhez pedig el-
tökélt kiállás kell ma is.

– Térségünkben is egyre elterjedtebbek az elektromos 
autók, egyre több zöld színű rendszámot látni az utcá-
kon, egyre több töltőállomásra lesz hát szükségük. Szá-
míthatunk a továbbiakban is környezetbarát fejleszté-
sekre? 

– Környezetünk megóvása a legfontosabb célkitűzé-
seink egyike: mi valóban zöld úton járunk. A termé-
szet szeretete és védelme nálunk a Tuzson családban száz 
éves hagyományra tekint vissza. Mi ebbe nőttünk bele, 
születésünktől fogva az életünk része. A gyermekeimet 
is a zöld környezetünk megóvására nevelem, mert csak 
így lesz számukra is a természetvédelem a mindennapok 
fontos része. A dédapám Tuzson János egész életét annak 
szentelte, hogy közelebb hozza az emberekhez a termé-
szetet. Ezért alapította meg 1928-ban a Tuzson János Ar-
borétumot, ahová gyakran elmegyünk a gyerekekkel. A 
valós cselekvésben hiszek, ezért is kiemelten fontos szá-
momra, hogy megtegyünk mindent településeink tiszta-
ságáért, zöld környezetünk megóvásáért. Körzetünkben 
energetikai felújításokkal csökkentjük a környezet terhe-
it és felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat. Emel-
lett töltőállomásokat építünk, amelyekkel támogatjuk az 
elektromos autók közlekedését, elterjedését.

– Megítélése szerint térségünkben megvan a megfele-
lő támogatottsága a környezetbarát, zöld intézkedések-
nek, találkoznak az említett beruházások – az energeti-
kai felújítások, az illegális hulladéklerakók felszámolá-
sa, a környezet terheinek csökkentése – a lakosság igé-
nyeivel?

– Minden tekintetben azt tapasztalom, hogy a lakos-
ság támogatja a környezetbarát törekvéseinket, hiszen 

Tuzson Bence: Januártól szja-mentességet biztosítunk a huszonöt év alatti 
fiataloknak, ezzel is segítve a pályakezdésüket – Döntéseinkkel kiállunk 

a gyermeket nevelő családok mellett, és megbecsüljük a nyugdíjasokat is!
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Dunakeszi Város Önkor-
mányzata a növekvő 
gyermeklétszámhoz kap-

csolódó bölcsődei feladatok ellátá-
sa céljából a 4 csoportszobás Nap-
sugár bölcsőde bővítése mellett 
döntött. Az önkormányzat a si-
keres pályázatnak köszönhetően 
a VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férő-
helyek kialakítása, bővítése c. pá-
lyázati konstrukció keretében a 
VEKOP-6.1.1-21-2021-00003 azo-
nosítószámmal 2021. szeptember 
30-án Támogatási szerződést kö-
tött a projekt megvalósítására.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg, 

több mint 146 millió Ft önkor-
mányzati önerő felhasználásával. 
A 600 millió forint európai uni-
ós, vissza nem térítendő támoga-
tás felhasználásának köszönhetőn 
4 csoportszobában 56 új bölcsődei 
férőhely létesül Dunakeszin, ez-
által tovább javulnak a település 
szociális alapellátási feltételei, az 
esélyegyenlőség, valamint a kis-
gyermekes szülők munkaerőpiac-
ra történő visszatérése is támoga-
tottabbá válik.

A projektről bővebb informá-
ciók Dunakeszi város hivatalos 
honlapján, a www.dunakeszi.hu 
oldalon olvashatók.

A le- és felszállás is könnyebb vele, mert megálláskor a 
járda felé billen, így amellett, hogy alig kell a lábunkat 
emelni, babakocsival és kerekesszékkel is egyszerű a be-

szállás. És még a károsanyag-kibocsátása is minimális – nyilat-
kozta Sipos Dávid alpolgármester, amikor a sajtó képviselőinek 
bemutatták a város legújabb, környezetbarát autóbuszát

Az üzemeltető, a Sportbusz Kft. vezetője szerint 
környezetbarátabb, mint az eddigiek. “Korom lényegében nem 
távozik a kipufogóból” – jelentette ki.

Az új autóbusz az 1-es és a 3-as járaton közlekedik, melynek 
haladási irányát és helyszínét a Dunakeszi App-on nyomon kö-
vethetik az utasok, akik azt is megtudhatják, hogy mikor érke-
zik a megállóba az új, környezetbarát jármű. 

 (B. Szentmártoni)

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A MÁR MŰKÖDŐ NAP-
SUGÁR BÖLCSŐDÉT ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL TERVEZI BŐVÍTE-
NI. A BERUHÁZÁS 600 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS VISSZA 
NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ 
FELHASZNÁLÁSÁVAL VALÓSUL MEG A VEKOP-6.1.1-21 BÖL-
CSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE C. PÁLYÁZA-
TI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN A VEKOP-6.1.1-21-2021-00003 
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTBEN. 

ÚJ, KÖRNYEZETBARÁT BUSSZAL EGÉSZÜLT KI A HELYI TÖMEG-
KÖZLEKEDÉSBEN JÁRÓ AUTÓBUSZ FLOTTA OKTÓBER 22-TŐL KEZ-
DŐDŐEN A VÁROSBAN, MELLYEL EGY RÉGEBBI DÍZEL JÁRMŰVET 
VÁLTOTT KI AZ ÜZEMELTETŐ.  

56 férőhellyel bővül 
a Napsugár Bölcsőde

Billegő és környezetbarátabb busz közlekedik a városban 

ki ne szeretne kellemes, egész-
séges, zöld környezetben élni. 
Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy évek óta térségünk az or-
szág egyik leggyorsabban fejlő-
dő régiója, ez pedig együtt jár 
azzal, hogy szeretjük az erdőin-
ket, parkjainkat, folyópartjain-
kat – vagyis a csodálatos termé-
szeti adottságainkat –, megóv-
juk városainkat, nem hagyjuk 
elkoszolódni és lecsupaszíta-
ni a zöldfelületeinket. Óvjuk 
és védjük meg zöld környeze-
tünket – ez lehet a közös cé-
lunk. Nagyon sokszor tapasz-
talom azt is, hogy a helyiek itt, 
Dunakeszin is egyetértenek az-
zal, hogy járjon szigorúbb bün-
tetés azoknak, akik a hulladék 
illegális lerakásával károsít-
ják és elcsúfítják településein-
ket. Amikor csak tehetem, én is 
csatlakozom az önkéntesekhez, 
akikkel körzetünk települése-
in rendszeresen gyűjtik a má-
sok által felelőtlenül eldobált 
szemetet. Nemrég vettem részt 
egy ilyen szemétgyűjtési akció-
ban Dunakeszin, korábban pe-
dig Fóton és Gödön csatlakoz-
tam hasonló kezdeményezé-
sekhez. Sajnos még mindig so-
kan vannak, akik szennyezik a 
természetet, nem becsülik meg 
zöld környezetünket. Termé-
szetesen ebben a kérdésben is 
igyekszünk felmérni az igénye-
ket, szeretnénk meghallgatni 
az érintettek véleményét. Ezért 
is kérek mindenkit arra ezúton 
is, hogy kapcsolódjon be a kor-
mány által indított konzultá-
cióba, amelynek kérdőíve elér-
hető a https://zold.kormany.hu 

internetes oldalon. Minden vé-
lemény egyformán fontos, és 
hozzájárul az összkép kialakí-
tásához, ezért is fontos, hogy 
minél többen válaszoljanak a 
konzultációban feltett kérdé-
sekre.

– Sokszor hangsúlyozza, 
hogy mennyire fontos a ma-
gyar emberek biztonsága. Mi 
alapozza meg ezt a biztonsá-
got és a tervezhető jövőt?

– A magyar emberek bizton-
ságánál semmi sem lehet fon-
tosabb, ezért támogatjuk a csa-
ládokat, a nyugdíjasokat, a kis-
mamákat, a pályakezdőket: 
egységesen nyolcvanezer fo-
rintos nyugdíjprémiumot fize-
tünk ki a jogosultaknak, emel-
lett pedig még az idén újabb 
inflációs kiegészítést kapnak, 
és folytatódik a tizenharma-
dik havi nyugdíj visszaépíté-
se is. Továbbra is megvédjük a 
rezsicsökkentést, valamint két-
százezer forintra emeljük a mi-
nimálbért, és ezzel párhuza-
mosan a kismamák jövedelme 
is növekedni fog, ugyanis auto-
matikusan emelkedik a gyer-
mekgondozási díj, a hallgatói 
gyed és a gyermekek otthon-
gondozási díja, vagyis a gyod 
összege is. Mindezek hozzájá-
rulnak majd ahhoz, hogy tér-
ségünkben, tehát Dunakeszin 
is minden család megerősöd-
ve és biztonságban tervezhes-
se jövőjét, mert mi, magyarok 
ma is megvédjük az elért ered-
ményeinket.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Sipos Dávid alpolgármester (j1) és a Sportbusz Kft. képviselője 
mutatta be a környezetbarát autóbuszt
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Az eszközöket biztosították: Auchan, Bauhaus, 
Toldi úti Spar, Madách utcai CBA, Tesco, és 
Dunakeszi Város Önkormányzata. Az össze-
gyűjtött hulladékot a Dunakeszi Közüzemi 

Nonprofit  Kft. szállította el, ezúton is köszönjük Glasza 
Gábor és kollégáinak munkáját. Köszönjük Hajnal Zol-
tán munkáját az eszközbeszerzések kapcsán. 

Nagy köszönet illeti a számos önkéntest: Nyugdíjas Ki-
ránduló Klub Antal Ilona vezetésével, Balogh Beatrixék, 
Boros-Vadon Enikő és családja, VSD Pom-pom csapat 
Kundlya Zsófia vezetésével, Dr. Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő, Csordás Németh Ágnesék, Végh Gab-
riella, Jávori Zsuzsa és családjaik, Szentesi József és ba-
rátai (Mi hazánk), Tóth Zsolt, Kun Péter és családjaik, 
Kolcsár István, Futaky Linda és osztálya, szülői közös-
sége a Fazekas iskolából, Sztanó Mariann és családja, a 
Börzsöny Alapítvány Kazi Róbert és Varga Péter vezeté-
sével, Eisenberg Péter, Luntz Donát és családjaik, Juhász 
Ádám alpolgármesteri megbízott és családja, Erdész Zol-
tán alpolgármester, Nagy Bandor és a korfball-csapat, a 
Gyöngyharmat Óvoda csapata és szülői közössége Hol-
ló Tímea vezetésével, Bartók Mária és Sipos Dávid alpol-
gármester csapata, Seltenreich József és Kárpáti Zoltán 
lakótelepi önkormányzati képviselők, az Élő Remény-
ség Alapítvány csapata, Kárándi Diána, Nagy Andrea és 
családjaik, Vér Imre és lovas tanítványai, Pethő Krisz-
tián önkormányzati képviselő és a Fenyő lakópark csa-
pata, Csoma Attila önkormányzati képviselő és csapata, 
Kuncz Varga Szilvia és családja, Varga Szilárd és a Rotary 
Klub csapata, György László, László Erzsébet, Dr. Ben-
kovics Boglárka, és mindazon önkéntesek, akik ugyan 
nem regisztráltak, de mégis megjelentek egy-egy hely-
színen. 

Az önkéntesek több száz zsáknyi szemetet, számos de-
pót alakítottak ki, amit a Közüzemi Kft. a következő na-
pokban elszállított. Általános jelzés a csapatok részéről, 
hogy jóval kevesebb az illegálisan lerakott hulladék, mint 
az előző években. Kérem a város lakosságát, vigyázzunk 
a közös munka eredményére!

Szintén nagy előrelépés, hogy októberben megnyílt az 
Ökoudvar (városi szelektív gyűjtőpont) az Alagi úton (a 
Repülőtéri útról közelíthető meg), az egykori Sweet Point 
területén. Csütörtök délután és szombat délelőtt számos 
hulladékfajta leadható (p.l.: elektronikai, veszélyes hulla-
dék, különböző csomagolóanyagok, papírhulladék, stb.). 
A szolgáltatás dunakeszi lakcímkártyával ingyenes, KÉ-
REM, BESZÁLLÍTÁS ELŐTT TÁJÉKOZÓDJANAK A 
KÖZÜZEMI KFT. HONLAPJÁN A RÉSZLETEKRŐL 
ÉS SZABÁLYOKRÓL!

Október végén megnyílt az új kutyafuttató a Barátság 
úton. Célunk az, hogy a kutyások számára olyan hely-
színt biztosítsunk, ahol elengedhetik a kutyát, számos 
ügyességi játék, ivóvíz, árnyék áll a kutyák és gazdáik 
rendelkezésére, ugyanakkor megkímélik a más célra ki-
alakított közparkokat. Lakossági kérésre a futtatót zsilip-
kapuval is elláttuk a nagyobb biztonság érdekében. Ez-
úton köszönöm mindazok munkáját, akik a kutyafuttató 
kialakításában részt vettek: Turányi Balázsnak és a Köz-
üzemi Kft. munkatársainak, Tóth Eszter főkertésznek, 
Seltenreich József képviselőnek, a Zöld Eb Kutyás Érdek-
védelmi Egyesületnek, Tóth Györgynek és Csipke kutyá-
nak a rögtönzött bemutatóért. 

Tisztelettel: 
Nyíri Márton 

alpolgármester

OKTÓBER 9-ÉN, GYÖNYÖRŰ IDŐBEN ZAJLOTT LE AZ ŐSZI DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAP: AZ ESEMÉNYRE 279-EN JE-
LENTKEZTEK, ÍGY 13 HELYSZÍNT SIKERÜLT A VÁROSBAN MEGTISZTÍTANI. A SHEJBÁL UTCAI KISERDŐ, A LAKÓTELEP TÖBB PONTJA, 
A DUNAKESZI NAGYÁLLOMÁS KÖRNYÉKE, A MADÁCH ÚT KÖRNYÉKE, A KLAPKA UTCA, MINDKÉT OLDALON A GYÁRTELEPI PARKO-
LÓK, AZ ÁLLOMÁS SÉTÁNY KÖRNYÉKE, A PIPA UTCA-KOSZTOLÁNYI UTCA MÖGÖTTI KISERDŐ, A RÉGI TEMETŐNÉL A CSIKÓFARKAS 
VÉDETT TERÜLET, A SZABADSÁG-TÉR (ZOLI BOLT) ÉS A PIROS ÓVODA KÖRNYÉKE, A KISPIAC ÉS A SZENT ISTVÁN ISKOLA KÖRNYÉKE, 
A TOLDI LAKÓPARK ÉS A TÓVÁROSI JÁTSZÓTÉR, A FENYŐ LAKÓPARK ÉS A HATÁR ÚT KÖRNYÉKE, VALAMINT A TELJES DUNAKESZI 
DUNAI PARTSZAKASZ TISZTULT MEG DOLGOS KEZEK MUNKÁJA NYOMÁN. 

Verőfényes napsütésben, 
jó hangulatban telt a Köztisztasági nap

Fontos környezetvédelmi hírek

Nyíri Márton 
alpolgármester 

a Telekeszi TV-nek 
nyilatkozik 

az ökoudvar 
megnyitásáról



FRAKKNAK HÍVJÁK AZ OKTÓBER 
29-ÉN REGGEL ÁTADOTT ÚJ KU-
TYAFUTTATÓT. A BARÁTSÁG ÚTI 
LAKÓTELEPEN EZ MÁR A MÁSO-
DIK KUTYAFUTTATÓ, AZ ELSŐ A 
SZENT ISTVÁN PARKBAN ÉPÜLT 
A NÉGYLÁBÚAK ÉS GAZDÁIK 
NAGY ÖRÖMÉRE. A KEGYELE-
TI PARK SZOMSZÉDSÁGÁBAN 
MEGNYITOTT ÚJ KUTYAFUTTATÓ 
A DUNAKESZIPOST.HU INTERNE-
TES PORTÁLON INDÍTOTT SZAVA-
ZÁS ALAPJÁN A FRAKK NEVET 
KAPTA. 

A tízemeletes lakótömbök 
szomszédságában, az ár-
nyas fák alatt épített kutya-
futtatóban – a Dunakeszi 

Közüzemi Nonprofit Kft. munka-
társainak köszönhetően - van tra-
péz, háromszög rámpa, alagút, bil-
lenő palló, karika és ivókút is. A be-
kerített területre be- és kijutni egy 
zsilipszerű kapun keresztül lehet a 
kutyák biztonsága érdekében.

A rövid megnyitón Dióssi Csa-
ba polgármester azt emelte ki, hogy 
a most átadott kutyafuttató megnyi-
tását már régóta várták a kutyatulaj-

donosok, aki szerint Dunakeszin na-
gyon komoly kutyás társadalom van.  

– A kertvárosi részen a kutyá-
sok sokkal jobb helyzetben van-
nak, de azt gondoljuk, hogy itt a la-
kótelepen egy ilyen kutyafuttató na-
gyon jól fogja szolgálni az itt élőket. 
Seltenreich József lakótelepi önkor-
mányzat képviselő a lakossági igé-
nyeket tolmácsolva javasolta a hely-
szín kiválasztását Nyíri Márton al-
polgármester úrral közösen. Szerin-
tem telitalálat volt, hiszen itt nem 
csak árnyékot adó fák vannak, de 
még vízzel is ellátott a terület, ami 
minden szempontból ideális hely-
szín a kutyák számára. 

Seltenreich József nagyon őszin-
tén beszélt a kutyatulajdonosok és a 
négylábúakat kevésbé kedvelők kö-

zött feszülő ellentétről, aki szerint 
ezért is örömteli, hogy megépült a 
második kutyafuttató is.  

- A fejlesztésnek köszönhetőem 
immár a kutyások és a gyerekek, az 
idősek, a családosok külön-külön 
helyszínen, kimondottan a részük-
re kialakított területen pihenhet-
nek, játszhatnak, élvezhetik a parkok 
szépségét és nyugalmát. A kutyá-
sok pedig a lakótelep két kutyafut-
tatójába háborítatlanul sportolhat-
nak, játszhatnak kedvenceikkel. Bí-
zom benne, hogy enyhül a feszült-
ség. Annak pedig külön örülök, 
hogy az önkormányzat – látva, hogy 
sok embernek van kutyája – a kul-
turált együttélés elősegítése érdeké-
ben támogatta az újabb kutyafutta-
tó megépítését. Egyébként azt javas-
lom, hogy, akinek nincs kutyája, de 
szereti az állatokat, az is jöjjön ide 
a parkokba, ahol az árnyas fák alatt 
elhelyezett padokon megpihenhet – 
mondta Seltenreich József. 

Nyíri Márton, környezetvédele-
mért felelős társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester arról beszélt, hogy 
a kutyafuttató megépítése, a kis park 
kialakítása előtt kikérték a szakem-
berek véleményét is.

- Köszönetet szeretnék mondani 
a ZöldEb Kutyás Egyesület vezető-
inek, akik elmondták, hogy milyen 
játékokat célszerű elhelyezni a te-
rületen és milyen szempontok alap-
ján alakítsuk ki a parkot. Köszönöm 
Tóth Eszter városi főkertész szakmai 
segítségét és javaslatait, valamint a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársainak együttműködé-
sét, akik minden igényt figyelembe 
véve építették meg ezt a parkot – is-
mertette az alpolgármester, aki azt is 
hozzátette, hogy a lakosság javaslatá-
ra készítettek zsilipes bejáratot a ku-
tyák biztonsága érdekében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megnyílt a Frakk 
KUTYAFUTTATÓ

A város 
vezetőinek 
elismerését is 
elnyerte az új 
kutyafuttató

Tóth György és Csipke volt 
az első látogató
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körzeti képvi  selőink jelentik

Egy aktív októberi hónapon 
vagyunk túl. Szeretném meg-
köszönni azoknak a lakótár-
sainknak a segítségét, akik az 
Önkéntes Köztisztasági Napon 
megtisztították velem együtt 
az Alagligeti Lakóparkot, a Fe-
nyő Lakóparkot, valamint a 
körzetünk családi házas része-
it a Határ úttól a Rákóczin ke-
resztül a sok kis utcát. Külön 
köszönöm Vér Imre lovas pol-
gárőrnek és tanítványainak a 
segítségét, valamint kiemel-
ten Nyíri Márton környezetvé-
delmi alpolgármester immár 
több mint 10 éves szervezé-
sét, segítségét. Valóban látha-
tó eredménye van a folyama-
tos, évenkénti két alkalommal 
megrendezett eseménynek. 

Októberben megnyitotta ka-
puit a városi Ökoudvar a körze-
tünkben. Így ezzel az állandó he-
lyi szolgáltatással immár minden 

típusú lakossági hulladékot-ve-
szélyes hulladékot, helyben és 
ráadásul a a Dunakeszi lakók in-
gyenesen tudják leadni. Szeret-
ném megköszönni a Közüzemi 
Kft. kollégáinak, hogy rekordidő 
alatt kivitelezték és üzembe he-
lyezték, valamint folyamatosan 
üzemeltetik ezt az extra szolgál-
tatást Illetve ismét Nyíri Márton 
alpolgármesternek, hogy meg-
álmodta és véghezvitte Dunake-
szi számára. 

A város számára fontos, hogy 
a helyi közoktatási intézmé-
nyek ne csak regionális, vagy 
országos szinten tudjanak kap-
csolatokat kiépíteni más köz-
oktatási intézményekkel, ha-
nem ha van rá lehetőség és eb-
ben a város mindig támogatja 
őket, akkor nemzetközi szinten 
is legyen lehetőség új szakmai 
kapcsolatokra. Ezért is nagy 
tisztelettel köszönöm a Duna-
keszi Koneli Alapítványi Álta-
lános Iskolának, hogy én kö-
szönthettem a városunk ne-
vében a hozzánk ellátogató 
portugál, spanyol és török ta-
nulókat és tanáraikat. 

A Babicz Béla utcában isme-
retlenek kidöntötték az első ke-
reszt utcánál található „elsőbb-
ség adás„ kötelező KRESZ táb-
lát. Megkértem a soron kívü-
li pótlását, de addig is kérek 
mindenkit, hogy figyelmeseb-
ben vezessen arra, mert így a 
közlekedés szabálya megvál-
tozott a kereszteződésben. Az 
országos rendezvény kereté-
ben megrendezett Őszi Haca-
cáré állomása volt Dunakeszi 
is októberben, nagyon örülök, 
hogy engem kértek fel az este 
házigazdájának. Egy színvona-
las kikapcsolódás volt minden 
itt lakó számára. 

Tavaly a városban lakók-
kal együtt kiválasztottunk egy 
helyi egyesületet, a Dunake-
szi Veni Vidi Vici Alapítványt, 
melynek a város két helyszí-
nén, a Casalgrande téren és a 
Nagyállomáson a szívekben 
gyűjtötte a város a műanyag 
kupakokat. Ezeket még én Vác-
ról egy hölgy segítségével ki-
egészítettem havonta egy na-
gyobb mennyiséggel. Így a 13 
hónap alatt összesen 3.960 ki-

logramm gyűlt össze, amit én 
a saját teherautómmal elvit-
tem leadni egy csömöri feldol-
gozóba. Nemsokára átadjuk az 
alapítványnak a közel 600.000 
forintnyi támogatást, amit a 
kupakokért kaptunk. Nagyon 
nagy tisztelettel köszönöm 
minden Dunakeszi lakótár-
samnak a segítségét! Csodála-
tos dolog, hogy az itt élő em-
berek milyen apró dolgokkal, 
mert egy darab kupak csupán 
csak 5 gramm súlyú, milyen ha-
talmas segítséget tudnak adni 
egy sérült gyerekeket oktató 
helyi alapítványnak.

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetősége-
imen: 06-20-429-1033,
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8. vk. Pethő Kriszti-
án képviselő online fogadóóra 
címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Október 23. kettős ünnep volt 
Dunakeszin. A hősöknek járó 
tiszteletadás, koszorúzás és 
megemlékezés idén újra közös 
alkalom lehetett. A Gólya em-
lékműnél tartott koszorúzás 
után a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban tartottuk 
meg a városi kitüntetések átadó 
ünnepségét. A díjazottaknak 

ezúton is szeretettel gratulálok!
Fontos hír városunkban, hogy 

megnyílt az ÖKO-udvar a volt 
Sweet Point telephelyén, ahol 
innentől egész évben megsza-
badulhatnak a háztartások-
ban keletkező elektronikai- és 
veszélyeshulladékoktól. A Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
honlapján minden részlet meg-
található a használatára vonat-
kozóan, de hamarosan szórólap 
is érkezik a postaládákba. A spe-
ciális hulladékgyűjtő pont meg-
nyitása kiváltotta az eddig éven-
te kétszer megrendezett elekt-
ronikai- és veszélyeshulladék 

gyűjtést. Dunakeszi lakosok díj-
mentesen használhatják.

Az elmúlt napokban mint-
egy fél délelőttre fennakadást 
okozott a Tisza utca 19. számú 
háznál történt csőtörés, amely 
a Deák Ferenc, az Andrássy és 
a Csillag utcában is „érezhető” 
volt. A DMRV Zrt. munkatársai 
néhány óra alatt elhárították a 
problémát. A Rákóczi utca 77. 
szám előtti csatorna fedlap ko-
rábban megsüllyedt, beszaka-
dás előtti állapotban volt, bal-
esetveszélyessé vált. A napok-
ban ennek a javítása is megtör-
tént.

Októberben Nara Millát kö-
szöntöttük babacsomaggal. 
Neki és családjának is jó egész-
séget kívánok! Isten hozott Du-
nakeszin!

Kérdéseikkel és észrevétele-
ikkel továbbra is keressenek bi-
zalommal!
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!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Október második felében vég-
re megszületett a Tőzegtavak-
nál élők – vagy ott csak nyara-
lóval rendelkezők – által várva 
várt döntés a Tőzegtavi út leg-
kritikusabb szakaszának felújí-
tásáról. Erről – valamint az októ-
ber utolsó péntek délelőttjén a 
kivitelező képviselőjével és So-
modi István városüzemelteté-
si osztályvezetővel tett helyszí-
ni bejárásunkon elhangzottak-
ról – részletesen beszámoltam 
körzeti képviselői Facebook-

csoportomban. A projekt lénye-
ge: a Tőzegtavakhoz való lehaj-
tótól a város felé eső kb. 130-135 
méter hosszú szakasz – ide ért-
ve a DMRV felé vezető kanyar 
elejét is – október végén a sze-
gélyek feltárásával vette kezde-
tét: az elmúlt évek úthasználata 
során az útszegély teljesen el-
tűnt, ezért volt szükség a sze-
gélykövek feltárására, hogy le-
hessen tudni, konkrétan mettől 
meddig is tart az út szélessége, 
amit fel kell újítani. A kivitele-
ző cég szakemberei és munka-
gépei az alábbi munkafolyama-
tok elvégzésére szerződtek az 
önkormányzattal: szegélykor-
rekció, a szükséges helyeken 
útalap erősítése és/vagy pót-

lása, a vízelvezetés megoldá-
sa (a lehajtónál folyóka, az út 
mentén kétméterenként öt mé-
ter hosszú földárkok létesítésé-
vel), valamint a felső öt centi-
méteres kopóréteg cseréje (fel-
marás, majd aszfaltozás). Az út-
pálya mindkét oldalán fél-fél 
méter szélességben útpadka 
kerül majd a szegélyen kívülre. 
Amennyiben minden a tervek 
szerint alakul, abban az esetben 
november közepére elkészül az 
út ezen szakaszának felújítása. 
Számos fórumon meglehető-
sen régóta téma a Tőzegtavi út 
ezen részének borzalmas álla-
pota; aki rendszeresen jár arra, 
az nagyon jól tudja, hogy az út 
rendkívül rossz állapotban van, 
illetve volt korábban. A beruhá-
zás a Tőzegtavaknál élők min-
dennapjait könnyíti meg.

Az október 23.-i nemzeti ün-
nep alkalmából, annak kereté-
ben a VOKE József Attila Műve-
lődési Központban került sor az 
idei városi kitüntetések átadásá-
ra. Dunakeszi Város Képviselő-
testülete összesen nyolc külön-
böző – szokásos, évről évre visz-
szatérő – kategóriában ismerte 
el a város érdekében régóta el-
hivatott, széles közösségi réte-
get szolgáló, magas színvona-
lú szakmai tevékenységet vég-

ző polgárai teljesítményét. Ab-
ban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy az egyik – mind 
Dunakeszi 7. számú körzetében, 
mind városunkban, különösen 
annak alsói városrészén – díja-
zottat magam is a színpadon 
köszönthettem, és dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő-
vel és Dióssi Csaba polgármes-
terrel közösen elsőként gratu-
lálhattam neki megérdemelt, 
jogos kitüntetéséhez, amelyet 
a „Közbiztonsági díj”-kategóri-
ában vehetett át. Király János-
nak, a Dunakeszi Polgárőr Egye-
sület elnökének kitüntetéséhez 
ezúton is szívből gratulálok és 
hálásan köszönöm azt a közös-
séget szolgáló önkéntes mun-
kát, amelyet valamennyi aktív, 
ugyancsak dicséretet és elisme-
rést érdemlő polgárőrtársával 
egyetemben városunk és lakó-
társaink érdekében kifejtenek.

A végére kénytelen vagyok – 
távirati stílusban – egy régóta 
várt bejelentés késlekedéséről 
hírt adni: noha szeptember vé-
gére végre minden (több tucat-
ról van szó...) engedély, hozzá-
járulás stb. megszületett a ká-
posztásmegyeri csomópont 
beruházás elkezdéséhez, sajnos 
a kivitelező számára már nem 
állt már elegendő idő rendelke-
zésre ahhoz, hogy a közúti mun-
kavégzésekre vonatkozó építési 
korlátozás kezdő napjáig (nov-
ember 15-ig) be tudja fejezni az 
építkezést. Így marad a jövő év 
első felében történő kivitelezés.

Elérhetőségeim: benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com; 
+36 20 41 91 533; Facebook: 
https://www.facebook.com/
groups/2063444590570143. Pa-
píralapú küldeményeiket be-
dobhatják a Muskátli utcai kö-
zösségi ház oldalán elhelyezett 
zöld színű postaládába is.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Tisztelt alagi, alsói, majori 
és tőzegtavi Lakótársaim!

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

Defekt javítás soron kívül!
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körzeti képvi  selőink jelentik

A Béke úti buszmegálló az ottho-
na az egyik hajléktalannak. Gyak-
ran látni itt Ferencet, aki érdek-
lődésemre elmondta, 3 éve van 
„padlón”. Egy sajnálatos közleke-
dési balesetben vesztette el sze-
retteit, feleségét és két gyerme-
két, akik egy kamionnal ütköztek. 
Víz- és gázszerelőként dolgozott, 
mivel ez a becsületes szakmája, 
de amióta a kenyéradó gazdája is 
elhalálozott, azóta végképp nem 
találja helyét. A Béke úti busz-
megálló az otthona, napközben a 
padon ücsörög, éjszaka a földön 
alszik, párnája a kismotyója.    

Egy szimpatikus, szellemileg 
ép, de a történtek után egy meg-
tört ember volt velem szemben. 
Sokan vannak, akik hasonló élet-
helyzetbe kerültek, manapság 
számuk nemhogy csökkenne, 
de sajnos egyre csak növekvő 
tendenciát mutat. Elengedhe-
tetlen a közösség tevékeny rész-
vétele a hajléktalanok támoga-
tásában. Kérném a T.  Lakossá-
got, jelezzék, ha valahol fagyos-
kodó hajléktalant látnak, mivel a 
Hajléktalanok Nappali Melege-
dője szállást tud nyújtani a rá-
szorulóknak. Hívják a dunake-
szi Vöröskeresztet vagy a Nap-
pali Melegedő ügyeletét – az év 

minden napján 8 és 18 óra kö-
zött Tel. +3670 418-6711 –, ha vá-
rosunk bármely részén hasonlót 
tapasztalnak.  

- Több címen szükséges a rá-
csos víznyelők takarítása, melyet 
például a Mátyás király utca 8. 
előtt is jeleztem. Pár nappal a be-
jelentést követően a víznyelő tisz-
títását elvégezték. 

- Csőtörés volt a Batthyány utca 
5. előtt, mely hibát a DMRV mun-
katársai aznap elhárították. A vég-
leges helyreállítás azonban késik, 
mivel az eltelt idő alatt a külsős 
cég dolgozói több alkalommal ki-
mentek a helyszínre, de nem tud-
tak tömöríteni, mivel a talaj túl vi-
zes volt. 

- A Kossuth Lajos utcai árok 
tisztítását jeleztem ismét, mely-
re még a Közigazgatási szünet vé-
geztével kaptam ígéretet   

- Galambosi Máté, a DMRV mű-
szaki ellenőrétől érdeklődtem 
a Báthory utca elején, ponto-
san a párosoldalon való felbon-
tás időpontjáról, mivel a Báthory 
utca 1. sz. előtti útsüllyedés hibá-
ja – a helyreállítás megtörtént – a 
szemben lévő oldalon keresendő. 
Újabb érdeklődésemre Morvai Já-
nos kirendeltségvezető tájékoz-
tatott, hogy várhatóan november 

első hetében fogják a párosoldal 
munkálatait elkezdeni     

- A Görgey utca 4. tulajdonosá-
nak kérésére az ingatlanja előtti 
csatornafedél helyreállítása szük-
séges. Az ott közlekedő jármű-
vek a fedélen való áthaladása za-
varja a lakók nyugalmát. Ígéretet 
kaptam, hogy hamarosan elhárít-
ják a hibát 

- A Király utca 2. előtti szikkasz-
tókút mellett egy nagyobb üreg, 
illetve lyuk keletkezett, melynek 
megszüntetésére kértem intézke-
dést az osztály illetékesétől

- A Klapka utca folytatásában – 
gyorsforgalmi – nincs kutyagumi 
tároló, mely végett az egyik ku-
tyatulajdonos szeretné a gyűjtők 
kihelyezését. A szemle igazolta a 
kérelmező állítását, ezért a hiány-
zó 6 db kutyapiszok tároló mellé 
még 6 db hulladékgyűjtő kihelye-
zését kértem a jelzett szakaszra  

- A körzeti ellenőrzés során 
négy utcában keletkezett ká-
tyúk megszüntetésével kapcso-
latban kértem intézkedést, majd 
még azon a héten közös helyszí-
ni szemlén jelöltük be az úthibá-
kat az osztály illetékesével 

- A Zápolya-Király utca találko-
zásától az úttesten kb. 20 méter 
hosszúságban és a szegélytől 40 

centiméter szélességben horda-
lék gyülemlett fel. Sajnos a járdán 
is hasonló a helyzet. Annak érde-
kében, hogy a rácsos víznyelő ne 
duguljon el, a közterület takarítá-
sát kértem

- A múlt hónap végén az Alkot-
mány utca 20. ingatlan rendbeté-
telét október 20-áig ígérte a tulaj-
donos, mely a mai napig nem tör-
tént meg. Az előzők miatt ismé-
telten a jogi osztály vezetőjének 
címeztem beadványomat

- A Kölcsey utcai lakók kérték 
segítségemet, mivel több pat-
kányt is észleltek az ingatlanju-
kon. A probléma megoldása ér-
dekében a jogi osztály vezető-
jéhez fordultam. Egyes Kölcsey 
utcai ingatlanok ellenőrzése szük-
séges a rágcsálók felszámolása ér-
dekében

  Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

Ne hagyjuk magukra a hajléktalanokat!

Tisztelt Lakótársaim!
A tavalyi csendes ünneplés után 
idén végre újra közös megemlé-
kezést tarthattunk október 23-
án a Kegyeleti parkban, a Gólya 
emlékműnél. A méltó megem-
lékezésben a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola 4.C osztályos tanu-
lói és a Dunakeszi Koncertfúvó-
sok működtek közre. Majd a vá-
rosi kitüntetésekkel folytattuk 
az ünneplést. Ezúton is gratulá-
lok a kitüntetetteknek!

Lassan kezdődik a faülteté-
si időszak, Tóth Eszter főker-
tész leadta már a megrendelé-
seket a faiskoláknak, november 
végén, december elején város-
szerte megkezdik a csemeték te-
lepítését. Köszönöm a lakosság-
nak a több száz leadott igény-

lést, és egyúttal arra is kérem 
őket, hogy a gondozásukat is vi-
seljék a szívükön, mert az „Éven-
te 1000 fát ültetünk Dunakeszi-
re” program csak együtt lesz si-
keres.

Másik friss és zöld jó hír, hogy 
a meleg ősz okozta elhúzó-
dó lombhullás miatt két héttel 
meghosszabbítjuk a zöldhulla-
dékos zsákok begyűjtését. Egy-
egy csütörtök esik így bele, dec-
ember második csütörtökén 
végzik az utolsó elszállítást ta-
vaszig.

Több fórumon értesülhettek 

már arról, hogy megnyílt a spe-
ciális hulladékgyűjtő pont a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
Alagi úti telephelyén. A lerakat 
heti két alkalommal, csütörtö-
kön és szombaton várja a ház-
tartásokban keletkező elektro-
nikai- és veszélyeshulladékokat, 
így vegyszereket, gumiabron-
csokat, műszaki berendezése-
ket, műanyag csomagolási és 
hungarocell hulladékot is. A du-
nakeszi lakosoknak létesítettük, 
díjmentesen használható sze-
mélyi igazolvány és lakcímkár-
tya bemutatása után.

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

 Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. választó- 
kerület képviselője



körzeti képvi  selőink jelentik

Október elején kihelyezésre ke-
rült a 30km/órás sebességkorlá-
tozó tábla a Felhő utcába. A ki-
helyezésről szeptember végén 
döntött az önkormányzat illeté-
kes bizottsága a kezdeményezé-
semre, amelyet a két nyári bal-
eset kapcsán érkezett lakossági 
bejelentések hatására tettem. A 
sebességkorlátozással egyidejű-
leg közlekedésbiztonsági tükröt 
helyeztek el a nehezen belátható 
Pihenő utca – Felhő utca sarokra. 
Októberben közlekedésbizton-
sági tükör kihelyezését javasol-
tam a Horog utca – Alsógödi utca 
sarkára. Az illetékes bizottság ok-
tóber 28-ai ülésén jóváhagyta 
a javaslatot, a tükör kihelyezése 
hamarosan megtörténik.

Már az aszfaltozásnál járnak 
a Kiserdő utcai útépítésnél. El-
sőként a társasházak közöt-
ti szervízutak aszfaltozását vég-
zik el, miután eltávolították a régi 
macskakő burkolatot. A Kiserdő 
utca 7. és 9. szám között járda-
építést is végzünk, mivel a terü-
leten jellemzően nagyobb a Rév-
dűlő és a lakótelep közötti gyalo-

gos forgalom. A beruházás során 
a csapadékvíz-elvezetési problé-
mákon igyekeznek javítani. En-
nek érdekében egyes keresztut-
cákra vízgyűjtő rácsokat helyez-
nek el, hogy a Kiserdő utcába 
érkező esővíz mennyiségét csök-
kentsék, új szikkasztó aknák ke-
rülnek kialakításra, és az egész 
eddig meglévő hálózatot is kita-
karítják.

Az építkezés során folyamato-
san érkeznek be a lakossági igé-
nyek, kérések: parkolóhely ki-
alakítás, aszfaltozási igények, a 
meglévő út dőlésszögének meg-
változtatása. Minden bejövő 
igényt megvizsgáltunk a város-
üzemeltetési osztállyal és azokat 
az igényeket, amelyeket ezen be-
ruházás során teljesíthetünk, tel-
jesítjük. A munkálatok már a vé-
géhez közelednek, továbbra is 
kérem a lakók türelmét.

A hónap folyamán bejáráson 
voltam a városüzemeltetési osz-
tály vezetőjével a Stromfeld és 
a Kagyló utcában. A bejárás cél-
ja az volt, hogy a következő útfel-
újításokat előkészítsük. Mint is-

meretes az önkormányzat folya-
matosan újítja fel saját úthálóza-
tát és a Révdűlőben ennek a két 
utcának az felújítása kapott el-
sőbbséget. A bejárás eredmé-
nyeként az osztály megrendeli a 
Kagyló utca felújításának a terve-
zését. A hónapban az osztály út-
javítási munkálatokat végezte-
tett a Fő út szervízútján.

Október 18-án Dióssi Csaba 
polgármester úrnál járt Magyari 
László, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest megyei igazgatója, aki-
vel a polgármester úr az állami 
utak (Fő út, Szent István út, Baj-
csy-Zsilinszky út, Kossuth utca, 
Fóti út, Rév út) felújításának lehe-
tőségeiről tárgyalt. Önkormány-
zatunk a felsorolt állami utak fel-
újításának terveit saját költségén 
már elvégezte, de a felújítások-
ra anyagi források hiánya miatt 
nem került sor. Az önkormány-
zat a tervek elkészítésén túlme-
nően a munkavégzésben is haj-
landó lenne részt vállalni, ennek 
feltételeiről szólt a megbeszé-
lés. Nagyon bízunk benne, hogy 
az együttműködés előrébb hoz-

za az igen rossz állapotban lévő 
Rév út felújítását is.

Idén október 23-án a művelő-
dési központ színháztermében 
kerültek átadásra a városi kitün-
tetések. Örömmel jelenthetem, 
hogy két révdűlői lakótársunk is 
a kitüntetettek között szerepelt. 
Hirschberg Attila, a Késő-római 
kikötőerőd tulajdonosa és mű-
ködtetője, Dunakeszi Közműve-
lődési Díjban, Király János, a Du-
nakeszi Polgárőrség vezetője pe-
dig Dunakeszi Közbiztonsági Díj-
ban részesült. A kitüntetetteknek 
szívből gratulálok!

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

A hónap viszonylag esemény-
mentesen telt, a korábbiakhoz 
képest ezúttal kevesebb lakossá-
gi megkeresést kaptam.

Az októberi ülésen a képvise-
lő-testület előtt szerepelt egy 
előterjesztés, mely végre érde-
mi lépéseket tartalmaz a városi 
bérlakás-program kialakítására. 
2016-ban lettem a Dunakeszi Ön-
kormányzat képviselője, első ja-
vaslataim egyike volt a bérlakás-
program elindítása, melyet az 
első időszakban legalább tíz egy-
mást követő alkalommal lesza-
vazott a várost vezető többség. 
Úgy tűnik azonban, hogy mos-
tanra “megérett” az idő javas-
latom megvalósítására, hiszen 
végre a városvezetés maga ja-
vasolt egyfajta bérlakás-progra-
mot, melyet korábban követke-

zetesen elutasított - arra gondol-
ni sem szeretnék, hogy pusztán 
azért, mert ellenzéki képviselő-
ként én javasoltam azt korábban. 
A lakosság szempontjából vi-
szont valójában semmi jelentő-
sége nincs ezen kicsinyes politi-
kai harcoknak: pusztán az számít, 
hogy végre érdemi lépéseket tet-
tünk egy bérlakás-program elin-
dítására. Ennek jövőbeli feltétel-
rendszerét még nem ismerem, 
annak kialakításáról várhatóan - 
szokás szerint - nem is fog értesí-
teni a városvezetés, de legalább 
elindult egy lépéssorozat ebben 
az irányban, melyről - ha érdemi 
információm lesz -, a rendelkezé-
semre álló felületeken természe-
tesen beszámolok, továbbá min-
denképpen közvetítem az azzal 
kapcsolatos lakossági észrevéte-

leket a döntéshozók felé.
Mint azt többen láthatták, 

megvalósult az új kutyafuttató 
a választókerületben - a régi te-
mető mellett -, melynek kivite-
lezéséről, terveiről és átadásáról 
a körzet képviselőjeként ugyan-
csak nem értesítettek, de termé-
szetesen a városi sajtóból tud-
tam róla. Remélem, hogy öröm-
mel veszik birtokba a területet a 
kutyatartó lakótársaink.

Több megkeresést kaptam a 
hónapban illegálisan lerakott 
hulladékokról a választókerület-
ben, melyek elszállításáról gon-
doskodtam.

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!



A Tábor utca 48-58. Társasház 
melletti utcákon továbbra is 
gondok vannak. Az orvosi ren-
delők előtti területen rendsze-
resen megjelenő, ott elfekvő, 
a lakókat és a rendelőkbe ér-
kező betegeket, felnőtteket és 
gyermekeket egyaránt zava-
ró hajléktalan elhelyezése las-
san megoldódik. Sajnos nem 
olyan módon, hogy a Vörös-
kereszt segítségével az éjsza-
kai szállást, a tisztálkodási le-
hetőséget és étkezést igénybe 

veszi, hanem az elkerülhetet-
lenné vált hatósági intézke-
dés következtében, mivel nem 
volt hajlandó semmilyen kö-
zösségi normát betartani és 
megpróbálni alkalmazkodni a 
többi emberhez, rendőrségi 
eljárás indult ellene.

A helyzet azonban nem ja-
vult, sőt bizonyos szempont-
ból még romlott is, hiszen a 
társasház egyik lakója az egyik 
reggel nem tudta elhagyni a 
lépcsőházat, mert egy szem-
mel láthatóan alkoholos és/
vagy drogos befolyásoltság 
alatt lévő személy fenyege-
tően, támadólag lépett fel el-
lene. Ki kellett hívni a rend-
őrjárőrt, aki intézkedett. Kö-
szönöm a rendőrségnek a la-

kók és a magam nevében is a 
gyors megjelenést és intézke-
dést. Az eset miatt szót kértem 
az októberi képviselő-testüle-
ti ülésen, melyben ismétel-
tem kértem Polgármester urat, 
hogy a Tábor utca 48-58. Tár-
sasházat határoló utcák sar-
kára, a Tábor utca – Szép Ernő 
utca és a Tábor utca – Dr. Füzi 
Miklós utca sarkára mielőbb 
kerüljenek fel térfigyelő kame-
rák. Polgármester úr válaszá-
ban ígéretet tett, hogy a kö-
vetkező köztéri kamerák elhe-
lyezésekor a társasházhoz az 
elsők között fognak kamerá-
kat elhelyezni. Megemlítettem 
azt is, hogy a Klapka György 
utcában a közvilágítási lámpa-
testeket benőtték a fák ágai és 

szükséges lenne a fákat visz-
szametszeni, valamint kértem, 
hogy a Klapka György utcában 
hulladékgyűjtő kosarak kerül-
jenek elhelyezésre, mely kéré-
seket írásban is eljuttattam a 
polgármesteri hivatal illetékes 
osztályához.

Tájékoztatom önöket, hogy a 
Fazekas Mihály Általános Iskolá-
ban a képviselői fogadóórákat 
a továbbiakban is megtartom, 
amennyiben ezt a járványhely-
zet megengedi, minden hónap 
első péntekjén 17 és 18 óra kö-
zött, melyekre várom szeretet-
tel az érdeklődőket.

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

ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Gimnázium felújítása
A végéhez közeledik a Radnó-
ti Miklós Gimnázium energeti-
kai felújítási beruházása. A mű-
szaki próbák megkezdődtek. 
Az Őszi szünet alatt megújul az 
iskolaépület I. emeleti közleke-
dő tere is. Új padlóburkolatot 
kap a felület. Ezek a munkála-
tok már nem befolyásolják a ta-
nítás menetét.

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 terüle-
tet az önkormányzat egysége-
sen szeretné rendezni. Ennek 
első lépése lesz egy felmérés, 
és egy kezelési terv a meglévő 
megtartható növényállomány-
ról. Ezek a felmérési munkák 
szintén hamarosan elkezdőd-
nek.

Adomány doboz akció
A karácsonyi adventi időszak 
közeledtével idén is elindítjuk 
a Karácsonyi adománydoboz 
akciónkat. Kérem, csatlakozza-
nak hozzá minél többen, most 
különösen fontos, hogy figyel-
jünk egymásra! Részletes infor-

mációkat a különböző városi 
kiadványokban olvashatnak.

Zöld Dunakeszi Program 
a körzetben
A téli időszakban is folytatód-
nak az időszaki munkálatok is. 
Az időjárástól függően folya-
matban vannak az útjavítások, 
valamint a közterületek faülte-
tési programjai. Akik az év köz-
ben jelezték számomra faülte-
tési szándékukat, azok igénye-
it a kapacitás függvényében 
hajtják végre az Önkormányzat 
által megbízott szakemberek-
nek. Akik most jelzik faülteté-
si igényüket, azoknak a tavaszi 
hónapokban kerülnek ültetés-
re a facsemeték. A faültetéssel 
kapcsolatban az Önök felada-
ta csupán annyi lesz, hogy az 
igényeikkel együtt vállalják az 
ültetett fák gondozását, mely-
re ezúton is kérem Önöket. Az 

úthibákkal kapcsolatban pe-
dig arra kérem kedves lakótár-
sakat, hogy jelezzék számomra 
a lenti elérhetőségemen.

Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra:

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:
Email: joszabo61@gmail.com

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
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AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRÁBAN 
A POLGÁRMESTERI HIVATALOK ÉS 
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
KÖZNEVELÉSI, SZOCIÁLIS, KULTU-
RÁLIS ÉS EGYÉB INTÉZMÉNYEK 
ESETÉN A POLGÁRMESTER DÖNT-
HET ARRÓL, HOGY KINEK ÍRJA ELŐ 
A VÉDŐOLTÁS BEADÁSÁT – EZ ÁLL 
A MAGYAR KÖZLÖNYBEN. DUNAKE-
SZIN EGYELŐRE NEM TERVEZNEK 
ILYET, MERT MINT AZ DIÓSSI CSABA 
POLGÁRMESTER NOVEMBER 4-ÉN 
ADOTT TELEVÍZIÓS INTERJÚJÁBÓL 
KIDERÜLT A POLGÁRMESTERI HIVA-
TALBAN DOLGOZÓK KÖZEL 90 SZÁ-
ZALÉKA MÁR KORÁBBAN FELVETTE 
AZ OLTÁST.

AZ ALAGI LAKOSOK TÁJÉKOZTATÁSAKÉNT DUNAKESZI ALAG VÁROSRÉSZ ALPOL-
GÁRMESTERI MEGBÍZOTTJÁVAL, JUHÁSZ ÁDÁMMAL ÖSSZESZEDTÜK, MILYEN JAVÍ-
TÁSOK TÖRTÉNTEK A KÖRZETBEN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN A HELYI KÖZÖSSÉGEK 
BEJELENTÉSE ALAPJÁN. 

TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

M
int elhangzott, van-
nak néhányan, akik 
elsősorban egészség-
ügyi okokból vagy 
nem rendelkeznek 

teljes körű információval, ezért nem 
oltatták be magukat. 

A rendszeres vezetői konzultáción 
legutóbb úgy foglaltak állást, hogy a 
dunakeszi helyzet jelenleg nem indo-
kolja a kötelező oltás elrendelését.

Dióssi Csaba azt is elmondta, hogy 
az önkormányzat intézményeiben 
is magasnak nevezhető az oltást fel-

vevők aránya. Dunakeszin kiemel-
ten magas a beoltottak aránya, ezért 
az általános rendelkezéseken kívül 
más, szigorúbb intézkedést nem ter-
veznek bevezetni – tette hozzá a pol-
gármester. 

(Vetési)

A  lakossági észrevételek, beje-
lentések nagymértékben se-
gítik, hogy a városi önkor-
mányzat és a terület, Du-

nakeszi Alag városrész alpolgármeste-
ri megbízottja, Juhász Ádám a lehető 
leggyorsabban ki tudja szolgálni a he-
lyi közösségek igényeit, együtt megold-
ják a felmerő problémákat, hiszen közös 
a cél, hogy rendezett maradjon a körzet 
és a környék.

Juhász Ádám közbenjárására hozták 
helyre a Rákóczi út 77. számnál besza-
kadás előtt álló aknafedelet és a zsákut-
ca tábla kihelyezését a Rákóczi köz be-
járatához. Elsőre nem tűnik nagy dolog-
nak, de az elmúlt hetekben végre került 

ki köztéri szemetes a Szabadság térhez. 
Az utóbbi időben többször kellett a te-
rületet rendbe tennie a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft. munkatársainak, 
eldobott italos üvegek, dobozok, élelmi-
szercsomagolási hulladék és cigaretta-
csikkek nagymértékben rontják az össz-
képet. De már van hova dobni a szeme-
tet, érdemes használni. A közeljövőben 
kutyapiszokgyűjtő edény is kerül a te-
rületre. A Keleti utcában is akadt mun-
ka, kicserélték a megsüllyedt és baleset-
veszélyessé vált járdaburkolatot, míg a 
Fóti út 44. előtti csatornafedelet is meg-
javították. Érdemes a problémákat jelez-
ni, halló fülekre találnak.

Szeredi Helga

A koronavírus-járvány negye-
dik hulláma elérte Magyar-
országot is. Egész Európában, 

így hazánkban is nő a betegek szá-
ma. A most terjedő delta vírusmutáns 
gyorsan terjed, és súlyosabb megbe-
tegedést képes okozni. A legnagyobb 
veszélyben továbbra is a beoltatlanok 
vannak.

Felhívjuk az oltottak figyelmét, 
hogy a védőoltás után kialakuló vé-
dettség néhány hónap elteltével gyen-
gülhet. Ez minden vakcinára igaz. 
Ezért a régebben oltottak számára is 
kiemelten fontos az ismétlő oltás.

Ezért kérjük, hogy amennyiben el-
múlt 18 éves, és már több mint 4 hó-
napja vette fel korábbi oltását, jelent-
kezzen az ismétlő harmadik oltásra is! 
Ennek beadását kérheti háziorvosától, 
emellett az interneten is foglalhat idő-
pontot valamely kórházi oltópontra. 
Ezt az alábbi oldalon tudja megtenni:

www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/
covid-oltas-idopontfoglalas

Az oltás működik, az oltás életet 
ment. Éljen vele Ön is!

Tisztelettel: Kormányzati 
Tájékoztatási Központ

A polgármester elrendelhetné a kötelező oltást, 
de Dunakeszin nem terveznek ilyet

A L A G I  M U N K Á KAz oltás életet 
menthet!
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TÍZÉVES A DUNART KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI EGYESÜLET. EBBŐL AZ ALKA-
LOMBÓL A MŰVÉSZTAGOK ALKO-
TÁSAIBÓL A DUNART HARMÓNIÁJA 
CÍMMEL OKTÓBER 29-ÉN REPREZEN-
TATÍV KIÁLLÍTÁS NYÍLT MEG A VOKE 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZ-
PONT MAGYARSÁG GALÉRIÁJÁBAN.

DunArt 10 – Jubileumi kiállítás

Dunakeszi tartalmas, változa-
tos kulturális életében a zene, 
tánc, ének műfaja mellett szá-

mon tartható és tartandó a képzőmű-
vészet. A tíz éve Peti Sándor fotómű-
vész kezdeményezésére megalakult 
DunArt Képzőművészeti Egyesület 
is célul tűzte ki egyrészt a tagok kö-
zösséggé válását, másrészt a változa-
tos műfajban alkotók kiteljesedését. 
Festők, grafikusok, iparművészek, 
szobrászok, eltérő életkorú professzi-
onális és öntevékeny alkotók férnek 
meg egyfajta szimbiózisban. Az ösz-
szegzés, számvetés jelét láthatjuk a ju-

bileumi retrospektív tárlaton, melyen 
a jelenlegi és korábbi tagok alkotásai-
ból összeállított válogatás jelzi, hogy 
az egyesületben valami fontos törté-
nik. Mégpedig az egyre erőteljesebbé 
és gazdagabbá váló színvonal, mellyel 
nem csupán önmaguk, hanem a befo-
gadó közönség számára teremtik meg 
a maradandóság élményét. És áttéte-
lesen gazdagítják településünk kultu-
rális értékeit is.

E folyamatnak egyes állomásait 
időről időre a művelődési központ ga-
lériájában mutathatják be. Erről Cso-
ma Attila igazgató így beszélt meg-
nyitójában: – A művelődési központ-
ban nagyon sok öntevékeny csopor-
tot, klubot, egyesületet támogatunk.

A táncosok, zenészek és a képző-
művészet is megfér falaink között. 
Számunkra minden egyes csoport 
nagyon fontos, de a képzőművészet, 
ezen belül a DunArt kitüntetett he-
lyen szerepel. Még 2020 márciusá-
ban nyílt volna meg a jubileumi tár-

lat, szerettünk volna külön jelentősé-
get tulajdonítani a kiállításnak. Ám 
az ismert körülmények miatt erre 
csak most kerülhetett sor. Megjelen-
tettünk egy reprezentatív katalógust, 
melyben a jelenlegi alkotók mellett 
azok is helyet kaptak, akik korábban 
hosszabb-rövidebb szerepet vállaltak 
az egyesület életében.

S hogy milyen alkotásokat látha-
tunk a tárlaton? Ezt Maczkay Zsaklin 
művészeti író elemezte tárlatnyitó-
jában: – A kiállításon számos festé-
szeti és grafikai megoldással talál-
kozunk, vegyes technikával készült 
munkákkal, különféle anyagból meg-
formált szobrokkal – a „természetkö-
vető” figurálistól a teljes absztrakci-
óig. Hangvételüket, tárgyukat illető-
en: múltidéző, letűnt korok meséibe 
tekintő műveket, és azok ellenponto-
zásaként, a jelen életérzésekre reflek-
táló, netán a jövőbe néző alkotásokat 
szemlélhetünk.

Az összegzés, számvetés és az elő-
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BÁR A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY SZERINT MINDEN OLYAN GYERMEK 
TANKÖTELES, AKI AUGUSZTUS 31-ÉIG BETÖLTI A HATODIK ÉVÉT, 30-40 
SZÁZALÉKUK MÉGSEM TELJESEN ÉRETT AZ ISKOLAKEZDÉSRE. HA A 
GYERMEK TÚL KORÁN KEZDI MEG ISKOLAI TANULMÁNYAIT, SOROZA-
TOS KUDARCOK ÉRHETIK, CSÖKKENHET AZ ÖNBECSÜLÉSE.

A szülőnek nincs sok vá-
lasztása. Ha nem akar-
ja kudarcélménynek 
kitenni gyermekét, ak-

kor kérvényezheti január 15-ig az 
Oktatási Hivatalnál az óvodában 
maradást. Ha a hivatal jóvá hagy-
ja a kérelmet, akkor a gyermek 
még egy évig óvodában marad-
hat. Ezért jó választás lehet olyan 
iskola-előkészítő csoportot keres-
ni, ahol a gyermeknek egy éven 
keresztül azok a készségei-képes-
ségei kerülnek fejlesztésre, amivel 
a sikeres iskolakezdés garantált.

A Dunakeszin műkö-
dő KONELI intézmények – a 
KONELI Kincsem Sziget Óvoda 
- Varázshíd iskola-előkészítő cso-
portjában – támogató környezetet 
biztosítanak a gyermek komplex 
fejlődéséhez az óvodáskortól az 
iskoláskor végéig. 

A KONELI a hazai viszonyok-
ra tervezett, modern – a globális 
trendeket integráló, folyamato-
san megújuló – oktatási módszer, 
amely az egyéni kompetenciá-
kat a közösségi együttműködé-
sen keresztül fejleszti, így képes 
a műveltséget jól hasznosíthatóvá 
tenni, az egyéniséget kiteljesíteni. 
Az intézmény pedagógiai prog-
ramjának alapjaként Bábosik Ist-
ván, az ELTE Neveléstudomá-
nyi Intézetének professzora ál-
tal kidolgozott Konstruktív Élet-
vezetés Neveléselmélet szolgált, 
mely az intézmény globális ne-
velési értékének az egyén konst-
ruktív életvezetését tekinti, mely 
a személyiség magatartási és te-
vékenységi repertoárjában jele-
nik meg.

„...amikor feltették nekünk 
nagy kérdést: szeretnétek-e, hogy 
Lili az iskolában szárnyaljon, a vá-
lasz  természetesen egy nagy igen 
volt. Kislányunk megváltozott, 
nem volt már annyira érzékeny, 
türelmesebb, érettebb lett, szociá-
lisan felkészült az új megmérette-
tésre. Életünk egyik legjobb dön-
tése volt! Szárnyal! :)”- nyilatkoz-
ta egy Konelis anyuka.

Az iskolára való szellemi és lel-
ki felkészülés mellett a KONELI 
intézményekben nagy hangsúlyt 
fordítanak a tehetségígéretek fel-
ismerésére is, mind a csoport-
foglalkozások keretében, illetve a  
délutáni fakultatív tehetséggon-
dozó foglalkozásokon a KONELI 
Varázsbagoly Tehetség-és Fejlesz-
tő Központban.

Az óvodai csoportban a tehet-
ségfejlesztés a mindennapi cselek-
véses helyzetekbe van beépítve. 
Amelyik gyermek tehetségígéret-
nek mutatkozik a felmérések alap-
ján, számára az óvoda javaslatot 
tesz a tehetségközpontban való 
célzott foglalkozásra. A felméré-
seket tehetségfejlesztési szakem-
ber végzi, és a foglalkozásokat is 
hozzáértő szakemberek, pedagó-
gusok vezetik.

Az a gyermek, aki azzal fog-
lalkozik, amiben tehetséges, bol-
dog, kiegyensúlyozott, magabiz-
tos lesz, ez pedig magával vonzza, 
hogy a család is harmonikusab-
ban fog működni a hétközna-
pokban.

Óvodában maradni 
vagy iskolába menni?

retekintés gondolatkörét foglal-
ta egységbe Peti Sándor elnök 
zárszavában. Elmondta, hogy a 
megalakulás óta részesei a vá-
ros képzőművészeti programja-
inak, köztük a Dunakeszi Mű-
vészek Nyári Tárlatának, a há-
romnapos Dunakeszi Fesztnek. 
Felkért kiállítói voltak a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárnak, 
a „Suli Galériák” által szerve-
zett tárlatoknak. Több országos 
programba is bekapcsolódtak. 
Többször kaptak felkérést mű-
vészeti pályázatok zsűrizésére, 
többek között Meloccó Miklós 
Kossuth-díjas szobrászművész-
szel együttműködve voltak ré-
szesei a Dunakeszin elkészült 
Országzászló emlékmű előké-
szítésének. De az egyesület is 
pályázott a Dunakesziek Bará-
ti Köre által kiírt Attila köztéri 
emlékpark szobrainak elkészí-
tésére. Távlati céljaikról szólva 
a következőt mondta: – Szeret-

nénk, ha létrejönne városunk-
ban is egy művészeti közgyűj-
temény, amelynek gondozását 
egy szintén megvalósításra váró 
városi galéria vagy múzeum lát-
ná el. Örömmel lennénk része-
sei egy ilyen irányú városi fej-
lesztésnek is. Majd így fogalma-
zott: – A DunArt Harmóniája 

címmel szeretnénk kifejezni azt 
a művészetért összefogó, össze-
tartó erőt, amelyet egy ember-
ként képviselnek jelen kiállítá-
sunk alkotói.

Zárásként Csoma Attila ön-
kormányzati képviselő az ön-
kormányzat által, Dióssi Csaba 
polgármester aláírásával Elisme-
rő Oklevelet adott át az egyesület 
jelenlegi és korábbi alkotóinak.

A tárlatnyitó ünnepségen 
Huzella Péter Kossuth-díjas ze-
neszerző, előadóművész Babits 
Mihály, Weöres Sándor és Za-
lán Tibor megzenésített verse-
it adta elő.

Az elegáns katalógusból 
megtudhatjuk, hogy az egyesü-
let, megalakulása óta 46 saját és 
csoportos kiállításon mutatko-
zott be. Köszönetet mondanak 
az eddigi és jövőbeni önzetlen 
médiatámogatásért a Dunake-
szi Polgár, a Dunakanyar Ré-
gió és a Telekeszi TV tulajdono-

sainak és munkatársainak. Ki-
emelten mondanak köszönetet 
a VOKE József Attila Művelő-
dési Központnak, munkatár-
sainak a folyamatos támogatá-
sért és a katalógus megjelente-
téséért.  

Katona M. István
A szerző felvételei
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Dunakeszi szemmel

EGY ÉVE ALAKULT A TERMÉSZETESEN DUNAKESZIÉRT EGYESÜLET, AMELYNEK 
ELNÖKE RÁCZ EMESE. FÉRJÉVEL,  CSOMA ISTVÁNNAL KEMÉNYEN DOLGOZNAK 
AZON, HOGY ÖSSZEHOZZÁK DUNAKESZI LAKOSAIT, VÁLLALKOZÓIT, VISSZA-
HOZZÁK AZ ÉRTÉKEKET A CSALÁDOK ÉS A GYERMEKEK SZÁMÁRA. A HÁZAS-
PÁRT A VÁROS KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL ÉS JÖVŐBENI TERVEIRŐL KÉRDEZTÜK.

Összehozni Dunakeszit

Rácz Emese 
és férje, 

Csoma István 
a helyi közösségek 

összefogása és 
együttműködőse, 

a természet 
védelmének 

érdekében hozta létre 
az egyesületet

- A Zöld Dunakeszi Program, mint 
környezetvédelmi törekvés már szin-
te minden dunakeszi lakos előtt is-
mert. De a Természetesen Dunake-
sziért Egyesületről még a többség nem 
tud. Kérem, néhány mondatban mu-
tatkozzanak be.

- R.E: A Természetesen Dunakeszi-
ért Egyesület egy éve alakult, de két 
éves előkészület előzte meg. Egy szé-
les baráti körből fejlődött ki, amelynek 
tagjai között szinte minden szegmens 
megtalálható. Van köztünk például 
egyetemi oktató, állatorvos, ügyvéd, 
nyugdíjas, vállalkozó, informatikus, 

pedagógus, anyuka, nagycsaládos. Így 
együtt jobban átlátjuk, hogy mire len-
ne igény. A névválasztásunk sem vé-
letlen, kettős értelme van. A termé-
szetesen szó egyik jelentése az érték, a 
hagyományrendszer, természetesen a 
családért, a gyerekek keresztény kör-
nyezetben való neveltetésének segíté-
se. Az elsődleges értékeket természe-
tesen képviseljük. Másik értelme pe-
dig: vissza a természetbe. A gyerekek, 
a családok számára minél több zöld 
programlehetőséget kínálni. Tervez-
zük, hogy ezt a törekvést a városi ren-
dezvényekhez is kapcsolnánk. 

- Álljunk is meg itt! Milyen progra-
mokra gondolnak elsősorban?

- Cs.I: Emese 16, én (István) 10 éve 
élek Dunakeszin. Erdész családból 
származom, jómagam is a nagykun-
sági erdőgazdaságban (NEFAG) dol-
goztam. Azóta is ápolom az ottani 
kapcsolataimat, és ezeket kihasznál-
va szervezünk majd túrákat, kirándu-
lásokat, erdőmúzeum és tanösvény lá-
togatásokat a családoknak. Ezek al-
kalmával még a tűzrakás technikáját 
is elsajátíthatják. Személy szerint na-
gyon hiányzik az erdő Dunakesziről, 
azonban a város olyan jó helyen fek-
szik, hogy néhány kilométerre talál-
ni már túrázásra alkalmas helyeket. 
Szomorúan tapasztalom, hogy na-
gyon sok mai, városi gyerek a kütyük-
kel tölti az idejét, csak a telefont isme-
ri, a fákat, zöldségeket nem. Ma már a 
fára mászás sem divat. Viszont a szü-
lők, a felnőttek visszavágynak a ter-
mészetbe, mi megszervezzük nekik a 
lehetőséget, és közben ismeretséget is 
kötnek egymással a résztvevő dunake-
sziek. Mert egy városban élünk, akár 
még egy körzetben, vagy utcában is, 
de nem ismerjük egymást.

- Említették, hogy igyekeztek ma-
guk közé választani az élet minden 
területéről tagokat. Kiemelnének né-
hány kezdeményezést, amit már elin-
dítottak?

- R.E: Könyvvizsgálóként sok vál-
lalkozóval találkoztam és találkozom 
a mai napig is. Beszélgetésekből, tapo-
gatózásokból az derült ki, hogy egy-
egy ötlettel, problémával, üggyel nem 
tudnak kihez fordulni. Mi viszont tu-
dunk ebben segíteni nekik. Akár he-
lyieket, akár vállalkozókat össze tud-
juk hozni lehetséges partnerekkel, ér-
dekképviseleti szervekkel, szervező-
désekkel. Tudunk segítséget nyújtani 
például ingyenes gyermektábor szer-
vezéséhez, nyugdíjas felzárkóztatásá-
ban az „okos” világban, nehéz hely-
zetben lévő gyermekek ingyenes kor-
repetálásában, ingyenes jogi tanács-
adásban. Több rászoruló családdal is 
kapcsolatban állunk, esetükben pél-
dául a diszkrét segítségnyújtás is szin-
te mindennapos. Van, aki nem is mer 
kérni, de látjuk a helyzetüket, és mi 
kérdezünk, mi kezdeményezünk. Szó-
val, egyik fő pillérünk az adakozás, 
mások megsegítése a kapcsolatokon 
keresztül. Több nagy világcéget is is-
merünk, mint pl. az Amway, az HBO 
vagy a Viasat, ahol sok esetben jellem-
ző, hogy 1-2 évente lecserélik a szá-
mítástechnikai eszközeiket. Már nem 
divat javítani, fejleszteni, inkább újat 
vásárolnak. Előzetesen felmérjük, 
melyik iskolának, óvodának, szerve-
zetnek lehet szüksége számítógépek-
re, és így nem szemét válik a berende-
zésekből, hanem más még hasznosíta-
ni tudja.

- Közeledik az adventi időszak és a 
karácsony. Erre is készülnek valami-
vel?
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Dióssi Csaba 
polgármester: 
ezúton is kérem 
a lakosságot, hogy 
akik igényeltek fát, 
a gondozásukban
is vegyenek részt

Rácz Emese: egyesületünk célja, hogy a gyerekek, a családok számára 
minél több zöld programlehetőséget kínáljunk

- válaszol a polgármester

-  R.E: Természetesen. Hamarosan 
meghirdetünk egy mézeskalács díszí-
tő foglalkozást, amelyre 12 éven felüli 
gyerekeket várunk. Itt szeretnénk ne-
kik megtanítani, hogy milyen csodá-
kat készíthetnek az írókával, cukor-
mázzal. Célunk az, hogy vigyék haza 
a technikát, és otthon édesanyával, 
nagymamával ezután így készüljenek 
a karácsonyra, ne a boltban vásárolt 
termékekkel. Ugyanígy szervezünk 
majd horgolást és kötést is, és további 
hagyományos kézműves foglalkozá-
sokat. November 20-án szerettük vol-
na megrendezni a vállalkozók bálját, 
ahová vendégként befolyásos üzlet-
embereket és hírességeket is meghív-

tunk. Ezen már az ültetést is úgy ta-
láltuk ki, hogy az egy asztalhoz került 
képviselők egymás termékeiben, szol-
gáltatásaiban fantáziát találjanak. Ám 
el kell halasztanunk, mert az újra erő-
södő koronavírus-járvány miatt sorra 
mondják vissza a meghívást. Nem en-
gedünk az ötletből, egy későbbi idő-
pontban összehozzuk őket.

- Cs. I: Jövőre a V4-ek gazdasági hét-
végéjével készülünk, erre már a szom-
szédos országokból is hívunk vállal-
kozókat. Hisszük, hogy segítheti a pi-
aci térhódítást, valamint innováció in-
dulhat el egy-egy hazai cég életében.

- Kanyarodjunk vissza a termé-
szetes vonalhoz. Több éves múlt-
ja van már a Zöld Dunakeszi Prog-
ramnak, főkertésze is van a város-
nak, zöld törekvések valósulnak 
meg. Mint a Természetesen Duna-
kesziért Egyesület vezetői, milyen-
nek találják az Önkormányzat ez 
irányú munkáját?

- A Katonadomb rendbetétele, a ke-
rékpárút-hálózat fejlődése, a strand 
kialakítása virágok a közterületeken, 
a körforgalmakban, a faültetési prog-
ram, az önkéntes köztisztasági nap 
mind-mind példaértékű kezdeménye-
zés. Utóbbi szervezésében is minden 
évben részt veszünk, és örömmel lát-

juk, hogy évről évre több család vesz 
részt benne, hiszen mindenkinek van 
igénye arra, hogy a környezete ren-
dezett, tiszta legyen. Sokaktól hall-
juk vissza, hogy nem is a fentieket di-
csérik, de Dióssi Csaba polgármester 
munkáját és eredményeit elismerik, 
hiszen az elmúlt 10 évben mind az ok-
tatás, az egészségügy, az infrastruktú-
ra és közlekedés terén hatalmas lépett 
előre a város.

A környezetvédelem témájánál maradva 
Dióssi Csaba polgármestert kérdezzük, 
vannak-e további zöld célkitűzések?

- November végén kezdődik az éves fa-
ültetési program, a hónap közepére vár-
ja Tóth Eszter főkertész a facsemeték 
első szállítmányát és legkésőbb decem-
ber elején már el is kezdik az ültetése-
ket. Ezúton is kérem a lakosságot, hogy 
akik igényeltek fát, a gondozásukban is 
vegyenek részt. A növények életben tar-
tásához szükségünk van a lakosság se-
gítségére. Az ültetési időszak addig tart, 
amíg a fák alvó állapotban vannak, így, 
ahogy már megszokhatták a helyiek, a 
tél végéig bárhol a városban találkoz-
hatnak a kertészekkel. Ám készülünk 
egy nagyobb „dobásra” is, november 
19-től egy hónapon át részt vesz a városi 
tömegközlekedésben egy elektromos 
busz. A Zöld Busz Program épp a na-
pokban ért véget Veszprémben, ahon-
nan a teljes mértékben elektromos töl-
téssel üzemelő gépjármű Dunakeszin 
folytatja a demonstrációt. A tesztüzem 
alatt az 1-es és a 3-as vonalon utazhat-
nak majd a helyiek a nulla környeze-
ti terheléssel üzemelő MAN buszon. A 
programhoz tartozik egy szabadtéri ki-
állítás is, ami december 10. és 15. között 
lesz látható a Casalgrande téren, egy in-
teraktív, stilizált busz formájában. A le-
hetőséget az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium pályázatán nyerte el 
városunk. Bízunk benne, hogy ország-
szerte sikeres lesz a Zöld Busz Program, 
és élesben, állandó jelleggel is bevethe-
tők lesznek a buszok a tömegközleke-
désben. Szeredi Helga
 Fotó: Kovács Zsolt
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Kárpáti Zoltán 2013-ban Balog Zoltán minisztertől vehette át az Apáczai Csere János-díjat

- ÖRÖK IGAZSÁG AZ, HOGY EGY EMBER EGÉSZ ÉLETÉRE HATÁSSAL VAN, HOGY MILYEN CSALÁDBA SZÜLETIK, MILYEN ÚTRAVALÓT 
KAP A SZÜLŐI HÁZBAN. PEDAGÓGUSSZÜLŐK GYERMEKEKÉNT AZ ÖN SZÁMÁRA IS SZINTE TERMÉSZETES VOLT, HOGY A KATEDRÁRA 
VEZETETT AZ ÚTJA A PEDAGÓGUSPÁLYÁT VÁLASZTVA HIVATÁSÁNAK? – KÉRDEZTÜK A SZÁMOS MINISZTERI ELISMERÉS, MEGANNYI 
SZAKMAI KITÜNTETÉS MELLETT A LEGRANGOSABB PEDAGÓGUSKITÜNTETÉSSEL, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJJAL IS BÜSZKÉLKEDŐ 
KÁRPÁTI ZOLTÁN TANÁR ÚRTÓL.  

- Egyértelműen, igen a válaszom. Ugyanis a 
szüleim követendő mintát mutattak. Ezért én 
már gyermekkorom óta arra készültem, hogy 
tanár leszek. De hogy milyen szakos és mi-
lyen értékeket valló tanár leszek, abban na-
gyon sokat segítettek azok a pedagógusok 
is, akik engem tanítottak. Az általános isko-
lában Solymosi László volt az osztályfőnö-
köm, akinél a 45 perc leteltével sohasem fe-
jeződött be az „okításunk”. Állandóan me-
sélt nekünk, programokat szervezett, kirán-
dulni vitt bennünket, a Duna-parton például 
fejelő bajnokságot rendezett, megszervezte az 
elmaradhatatlan sakktornákat, fociztunk az 
úttörő olimpián. Igazán szerencsésnek vall-
hatom magamat, mert a többi tanárom is pél-
dát mutatott hivatástudatból, úgy neveltek, 
oktattak, ami az egész pedagóguspályám-
ra hatással van. A gimnáziumban is egy iga-
zi pedagógus, Krakker János tanár úr volt az 
osztályfőnököm, de mellette a szaktanárok-
ról sem szabad megfeledkeznem, akiknek a 
tudása, elhivatottsága arra inspirált, hogy 
érettségi után úgy döntöttem, történelem-
földrajz szakos tanár szeretnék lenni. 

- Mint fogalmazott, pedagógusszülei és 
számos kiváló tanárának pedagógusi elhi-
vatottsága megérintette, az ő gondolkodá-
suk, hitvallásuk mély hatással volt önre. 
Adódik a kérdés, hogy az önnek adott érték-
ből, példából, mi az, amit megosztott a ta-
nítványaival? Úgy is fogalmazhatnék, hogy 
mi az ön pedagógusi ars poeticája? 

- Már fiatal tanárként hamar ráébredtem, 
ha kiugró eredményeket szeretnék elérni a ta-
nítványaimmal, akkor erre nem elég a 45 per-
ces óra. Nagyon is bele tudtam feledkezni a 
tananyagba, egy-egy tantárgyi verseny témá-
jának a feldolgozásába, melyhez azonban kel-
lettek azok a diákok is, akik erre „vevők” vol-
tak, nem sajnálták rá a délutánokat vagy az esti 
órákat. Ők is felismerték, hogy kiemelkedő 
eredményeket, országos sikereket csak így tu-
dunk elérni. Ma is örömmel és szakmai büsz-
keséggel gondolok vissza, hogy a tudásnak, a 
tanulók szorgalmának beérett a gyümölcse. 
Azt azonban szeretném hozzátenni, hogy 
mindenkinek ugyanannyi a 24 óra. A peda-
gógus, ha sok időt tölt az iskolában, sok időt 
tölt a tanítványaival, ezt csak úgy tudja meg-
tenni, ha a családja mindenben támogatja.  

Én ebben minden segítséget megkaptam a 
pedagógusfeleségemtől, a családomtól, akik-
nek ezért ma is nagyon hálás vagyok. Felesé-
gem ma is tanárként dolgozik, miközben már 
közel 15 éve igazgatóként vezeti a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskolát. Ő is tudja, hogy 
csak munkabefektetéssel lehet sikert elérni. 
Én mindig úgy fogalmaztam, hogy a kima-
gasló eredmények eléréséhez pedagógusként 
én ötven százalékot tudok hozzáadni, a má-
sik felét a diáknak kell hozzátennie. Csak így 
lehet sikerre vinni a közös célokat. 

- A pálya széléről szólva, úgy gondolom, 
hogy a pedagógusnak óriási a felelőssége, 
hiszen a sikerre ösztönző tehetséggondozás 
mellett figyelnie kell a kevésbé tehetségesek 
felzárkóztatására is. Már-már szinte pszi-
chológusként kell az ő lelküket is „ápolni”, 
és segíteni a jobb tanulmányi eredmények 
elérésében. Vagy tévedek? 

- Nem. Nagyon is helytálló a felvetés. A 
válaszomat azzal kezdeném, hogy ismét sze-
rencsém volt, hiszen 1975-ben az akkori Du-
nakeszi Gimnáziumban érettségiztem, és az 
egyetem elvégzése után, 1981-ben ugyan-
ide jöttem vissza, mint tanár. Immár 40 éve 
ugyanabban a gimnáziumban tanítok, bár 
már hosszú ideje Dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnázium a neve. Mindig is olyan 
gimnázium volt, amely fontos célok elérését 
tűzte ki maga elé. Az elmúlt négy évtized-

ben belülről élhettem meg az oktatási intéz-
mény folyamatos fejlődését. Nagyszerű ve-
zetői voltak, kiváló embereket, óriási peda-
gógusegyéniségeket ismerhettem meg. Az ő 
kollégájuk lehettem. Pedagógusként abban 
is nagy szerencsém volt, hogy annak a Var-
ga Tibor igazgató úrnak lehettem a helyette-
se, aki 25 éves intézményvezetői tevékeny-
sége alatt rendkívül gyorsan és meredeken 
ívelő pályára állította a gimnáziumunkat. 
Emberségből, empátiából példát mutatott, 
Tibor vérbeli pedagógus, még ma is sokszor 
táplálkozom azokból a szituáció-megoldá-
sokból, amiket tőle tanultam el. Ami pedig 
a kérdés felvetését illeti, jó érzéssel mondha-
tom, hogy a Radnóti gimnáziumnak rend-
kívül jó az elismertsége, évről évre jobb és 
tehetségesebb gyerekek szeretnének beke-
rülni az intézménybe. Magyarán, nálunk 
nem igazán vannak különbségek a tanulmá-
nyi eredményekben, inkább abban lehet el-
térés, hogy ki, melyik tantárgyban szeretné 
a jobbnál is kiválóbb eredményt elérni, in-
dulni az országos tanulmányi versenyeken. 
Jómagam történelem-földrajz szakos tanár 
vagyok, ám amikor 1981-ben elkezdem ta-
nítani a gimnáziumban, akkor éppen egy 
távozó földrajztanár helyét vettem át. Így el-
sősorban a földrajz oktatására koncentrál-
tam, amit igyekeztem megszerettetni a di-
ákokkal. A tehetséggondozást, az országos 
versenyekre való felkészítéseket az is előse-

NÉGY ÉVTIZEDE A KATEDRÁN

Interjú Kárpáti Zoltán történelem-földrajz szakos tanárral, 
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettesével



21Dunakeszi Polgár

Gyúró Tamás táncpedagógus 
és a gimnáziumi tánccsoport Székelykeresztúron

gítette, hogy 1992 óta igazgató-
helyettes vagyok, ami azzal járt, 
hogy minimálisra csökkent az 
óraszámon, s ezért döntenem 
kellett a történelem és a földrajz 
között. A földrajz mellett tettem 
le a voksomat.

- Ma már tudjuk, hogy nagy-
szerű döntés volt, hiszen diákja-
ival bejárta a „fél világot”, me-
gyei és országos tanulmányi ver-
senyeket nyertek.

- Néha azt mondom, hogy te-
nyerén hordoz a sors, hiszen pe-
dagógusként egész életemben 
fantasztikus tanárokkal és diá-
kokkal együtt mélyülhettem el a 
földrajz csodálatos világában. Fi-
atal tanárként célként fogalmaz-
tam meg, hogy minél eredmé-
nyesebben szerepeljünk az Or-
szágos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyeken. Már megint 
azt kell mondanom, hogy ismét 
szerencsém volt, mert mindig 
volt néhány diák, aki földrajz-
ból szeretett volna a lehető leg-
jobb eredményt elérni. Igaz, je-
lentős motiváció volt a számuk-
ra, hogy aki bejutott az országos 
versenyen az első tízbe, az felvé-
teli nélkül bekerült az egyetem-
re. Így került be a biológia-föld-
rajz szakra az első ilyen kiugró 
eredményt elérő tanítványom, 
akit úgy hívnak, hogy Nyíri Ist-
ván, aki visszakerült utána az is-
kolánkba, ugyanúgy, mint én, 
tanárnak, majd igazgatóhelyet-
tes kollégám lett, és most ő az is-
kola igazgatója, és viszi tovább a 
stafétát. Ugyanilyen szép siker-
ként éltem meg, amikor néhai 
Kokavecz Mátyás kollégámmal, 
barátommal közösen felkészített 
gimnáziumi csapatunk 150 in-
duló közül megnyerte a Kolum-
busz Kristóf Gimnázium által 
meghirdetett országos versenyt. 
Jutalmunk törökországi utazás 
volt. A győztes csapat tagjaival - 
Szabó Szilárd, Skripeczky Gábor, 
Bálint Cecília – éppen most ün-
nepeltük a nagy siker 25. évfor-
dulóját. 

- Négy évtizede ugyanabban 
a közegben tanít. Milyen esély 
vagy garancia van arra, hogy az 
ember folyamatosan meg tudjon 
újulni? Nem kényelmesedik el, 
nem lesz úrrá rajta a biztonsá-
got jelentő kiszámíthatóság? 

- Nem, erről szó sincs, hiszen 
bármennyire is fontos az em-
ber életében a kiszámítható biz-
tonság, azt azért látni kell, hogy 
minden évben újabb és újabb di-

ákok érkeznek, akik kreativitá-
sa, az új megismerése iránt ér-
deklődése a tanárt is arra inspi-
rálja, hogy „lépést tartson” a fej-
lődéssel. Sőt, naprakésznek kell 
lennie, hogy okos, észszerű vála-
szokat tudjon adni a tanulók kér-
déseire. Óriási a pedagógus fele-
lőssége, hiszen elég, ha csak arra 
utalok, hogy a nyolcosztályos 
gimnáziumi képzés létrehozá-
sával a szülők az iskolára bízzák 
10 éves korú „féltett kincsüket”.  
Nyugodtan mondhatom, hogy az 
iskolánk történetében a 8 osztály 
gimnáziumi oktatás bevezetése 

volt a legsikeresebb szerkezetvál-
tás. Ez a minőségi változás mind-
annyiunk számára óriási kihívás 
és felelősség volt, és az napjaink-
ban is. A megújulás szép példája 
volt. De mondok mást, földrajz-
tanárként mindig is arra kon-
centráltam, hogy az ismeret-
anyagot ne csak elméletben, ha-
nem gyakorlatban, a természetes 
közegben is megismertessem a 
diákokkal. S ebben találkozott az 
elképzelésem Gyúró Tamás tánc-
pedagógus szakmai törekvésével, 
aki azt javasolta, hogy találjuk 
meg a módját annak, amivel a fi-
atalokat motiválni tudjuk, hogy 
a gimnáziumban minél széle-
sebb körben részesei legyenek a 
néptánckultúra- és hagyomány 
ápolásának. Ennek érdekében a 
dunakeszi és budapesti fellépé-
sek mellett külföldi fellépéseket 
szerveztünk, amelyek sikerein 
kívül a fiatalokat vonzotta más 
országok kultúrájának, termé-
szeti kincseinek megismerése is. 
Több utat és fellépést szerveztem 
Törökországba, Olaszországba, 
Lengyelországba, voltunk egy 
nagy skandináviai fellépő kör-
úton is. Az utazásokkal a néptán-

cosok számára örök, életre szóló 
élményt jelentettek a külföldi fel-
lépések, miközben földrajztanár-
ként jóval többet tudtam nekik 
átadni, mint a tantermi oktatás 
keretében.  

- Ennek szép példája az erdé-
lyi utakon és fellépéseken átélt 
élmények, melyekről mi is tudó-
síthattunk…

- Gyönyörű hagyományai van-
nak az erdélyi testvérvárosunk-
ban, Székelykeresztúron éven-
te megrendezésre kerülő Sóskúti 
Fesztiválnak, melyen a mi tánco-

saink mellett közel ötven művé-
szeti együttes lép fel. Ezek az uta-
zások és a 22 nyári tábor kiváló 
lehetőséget adott arra, hogy a du-
nakeszi fiatalokkal megismertes-
sük Erdély szépségét, történelmi 
és földrajzi értékeit. Ezért vagyok 
nagyon hálás az önkormányza-
tunknak, amely minden évben 
– a városban legjobb tanulmányi 
eredményt elért - 40 diák számá-
ra biztosítja a kéthetes erdélyi ju-
talomtáborozást. Nincs annál 
nagyobb köszönet, mint amikor 
hazaérkezünk, és a szülők vár-
ják, hogy köszönthessék a gyer-
meküket, de ők nem szállnak le 
a buszról, hanem előbb együtt el-
énekeljük azt a dalt, amely a 40 
fős közösséggé vált csapat indu-
lója lett. Nagyon sok hálát és kö-
szönetet kaptam ezért is a szü-
lőktől. Ezért volt érdemes csinál-
ni, de ez a program nem lenne 
ilyen sikeres a feleségem nélkül. 
Ő volt a táborok „motorja”, min-
dig mindent precízen megterve-
zett és megszervezett, utazások 
közben ismertette egy falu vagy 
hegység, híres író, költő életútját, 
történelmét, legendáját. Nagyon 
hálás vagyok neki, mert együtt 

csodálatos élményekkel „ajándé-
kozhattuk” meg a dunakeszi fia-
talokat. 

- Négy évtizede tanít, lassan 
meg kell vonni a mérleget. Ho-
gyan ítéli meg, milyen lesz Kár-
páti Zoltán tanár úr hagyatéka? 

- Nem tudom! De azt igen, 
hogy mindenki nyomot szeret-
ne hagyni maga után. Úgy gon-
dolom, aki családot tud alapí-
tani, akinek vannak gyerekei, 
unokái, az már nyomot hagyott 
maga után. Én nagyon büszke 
vagyok mindkét gyermekemre, 
akik a saját útjukat járják, mind-
egyik megküzd a saját útjával. 
Úgy érzem, hogy az ő helytállá-
suk, életük egy büszkén vállal-
ható nyom utánam. Óriási bol-
dogság számomra a két kislány-
unokám, tündériek, nagyon sze-
retem őket, nagyon fontosak az 
életemben. Milyen nyom ma-
rad a tanári pályám után? Min-
dig elgondolkozom azon, hogy 
az igazi tanári egyéniségek ott 
maradnak a gyerekeknek a szí-
vében. Úgy érzem – s ezt min-
dig mondom a feleségemnek az 
erdélyi nyári táborok kapcsán -, 
hogy azért érdemes ezt csinálni, 
mert ha abból a negyven gyerek-
ből csak három is olyan élmény-
hez jut, hogy felnőttként, a saját 
gyerekeinek azt mondja: „Figyel-
jetek, most Erdélybe megyünk 
kirándulni és megmutatom, ahol 
15 vagy 20 évvel ezelőtt jártam és 
szeretném, ha ti is látnátok”, ak-
kor már megérte a fáradtságos 
szervezés. Jó érzéssel tölt el ben-
nünket, hogy ezt a pedagógu-
si elköteleződést Dunakeszin és 
Székelykeresztúron is értékelték, 
hiszen mindketten megkaptuk 
erdélyi testvérvárosunk Pro Urbe 
kitüntetését. Tevékenységemet 
elismerte a Pest Megyei Önkor-
mányzat is, több alkalommal ré-
szesültem miniszteri dicséretben 
is, de amire a legbüszkébb va-
gyok, hogy megkaptam a legran-
gosabb pedagóguskitüntetést, az 
Apáczai Csere János-díjat.

- Elégedett, boldog ember?
- Igen, az vagyok, mert sze-

rénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy a diákokért, a gimnázium 
sikeréért, és a helyi közösségért 
1994 óta folyamatosan végzett 
önkormányzati képviselői mun-
kámmal mindent megtettem. 
Hitvallásom szerint igyekeztem 
szolgálni az embereket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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EGY SZÉP HAGYOMÁNYT KELTETT ÉLETRE IMMÁR ÖTÖDIK ALKALOMMAL A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KIRÁNDULÓ 
KLUB, AMELY EGYKORON A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBEN KITÜNTETETT HELYET FOGLALT EL. A SZÜRETI MULATSÁ-
GON RÉSZTVEVŐ KÖZEL 150 FŐS – TÚLZÁS NÉLKÜL MONDHATJUK – BARÁTI TÁRSASÁG TAGJAINAK AZ EMLÉKEZETÉ-
BEN ÉS A LELKÉBEN A KÖZKEDVELT PROGRAM ÚJBÓLI MEGRENDEZÉSE AZ IFJÚKORI SZÉP ÉS HANGULATOS MULAT-
SÁGOK HANGULATÁNAK VARÁZSÁT ELEVENÍTETTE FEL. AZ EMLÉKEK FELIDÉZÉSÉT SEGÍTETTE A KLUB ÖRÖKIFJÚ 
TÁNCOS LÉPTŰ HÖLGYKOSZORÚJÁNAK VASTAPSSAL KÖSZÖNTÖTT NYITÓTÁNCA, A PALOTÁS IS.   

Remek hangulatban indult a 
szüreti mulatság. Zupka Sán-
dor elnök kedves hangvételű 
köszöntője és az általa elsza-

valt vers is nagy sikert aratott a klubta-
gok körében, akiknek tolmácsolta Dióssi 
Csaba polgármester üdvözletét is, aki 
halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága mi-
att ezúttal nem tudott személyesen meg-
jelenni az ország legnagyobb létszámú 
nyugdíjas klubjának rendezvényén. 

A klubtagok egymást támogató 
együttműködésének és példaértékű em-
beri kapcsolatának ékes bizonyítéka, 
hogy Zupka Sándor klubelnök – mint 
fogalmazott – saját vagyonából vásárolt 
ajándékkal köszönte meg a vezetőség 
tagjainak, ezúttal Radvánszki Editnek és 
Terbe Józsefnének a közösség érdekében 
kifejtett színvonalas tevékenységét.

Köszöntötte a szüreti mulatsá-
gon megjelent „bálozókat” Csoma At-
tila, a József Attila Művelődési Köz-
pont igazgatója is, aki örömét fejez-
te ki, hogy a hosszú, kényszerű szünet 
után újra együtt lehetnek a klubtagok. 
A nagy múltú kulturális intézmény di-
rektora „gyorsan átváltozott” helytörté-
nésszé, aki – mint Dunakeszi életének 
egyik legjobb ismerője – színes történe-
teken keresztül mutatta be, hogy egyko-
ron milyen volt egy-egy szüreti mulatság 
a „faluban”, melyben külön ünnepeltek 
a gyártelepiek, a „nagyfaluban” élők és 
az iparosok is. Az alagiak a Pavilonban, 
a dunakesziek a Petőfi kultúrházban, a 
mai Fő úti bíróság épületében, az iparo-

sok a Szalai kocsmában, a műhelytelepi-
ek pedig a Magyarság épületében szóra-
koztak. Éles határvonalak választották el 
egymástól a mulatságokon résztvevő kö-
zösségeket, a férfiak féltett kincsként vi-
gyáztak az ifjú hölgyekre. „A nagy öre-
gek elmondása szerint, ha egy férfi „át-
lépte” a határvonalat, ha egy másik kö-
zösségben szeretett volna udvarolni egy 
lánynak, akkor bizony retorzióra szá-
míthatott” – elevenítette fel a régi időket. 
Magyaros öltözékben vonultak a fiúk és 
a lányok a szüreti karavánban, lovas ko-
csikkal körbejárták a falut és az esti mu-
latságba toborozták a lakosságot, akik-
nek hajnalig játszottak a zenészek – idéz-
te fel Csoma Attila, aki mindenkinek na-
gyon kellemes báli szórakozást kívánt.

De még a táncos mulatság előtt Zupka 
Sándor elnök, valamint a bírót megsze-
mélyesítő Törgyekes Gergely és a bíróné, 

Garay Ágnes vezetésével a szüreti mu-
latság résztvevői énekelve körbesétáltak 
Gyártelep ékszerdobozként elismert há-
zait összefűző sétányon, hogy visszatér-
ve a művelődési központ főbejárata előtt 
Radvánszki Edit vezetésével táncra per-
düljenek. 

A bejáratnál ízletes musttal és finom 
süteménnyel fogadták a szüreti mulatság 
résztvevőit, akik – folytatásként - a szín-
házteremben a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola ifjú táncosainak színvo-
nalas műsorát élvezhették, majd követ-
kezett a klubtagok sziporkázóan színes 
program összeállítása, amelyben volt 
humoros epizód, ének, vers, és a végén a 
késő estébe nyúló elmaradhatatlan tánc.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Pass Dezső

Jubileumi hagyományőrző 
szüreti mulatság 
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Herberstein Mária és Henrik, 
Pejacsevich János

Herberstein Henrik grófOdeschalchi Béla herceg

A  történet 1930-ban egy va-
csorával kezdődött, ame-
lyet Odescalchi herceg adott 

barátainak Alagon, Királyhágó ut-
cai villájában. Erre hivatalos volt 
az akkor 15 éves Herberstein Hen-
rik gróf is, aki egy beszélgetés során 
Henriquez Vince lovagot lovagiatlan 
embernek titulálta. Erre Odescalchi 
kiutasította Herbersteint a házá-
ból, aki lovagias elégtételt kért: pár-
bajra hívta a herceget. Kettejük ösz-
szecsapására a Santelli-féle vívóte-
remben került sor. Először a herceg 
támadott és két oldalvágást ejtett 
Herbersteinen, a második menetben 
azonban Odescalchi megrántotta a 
jobb karját olyannyira, hogy a küz-
delem félbeszakadt, a herceg pedig 
Alagra jött gyógyulni. Az ügy azon-
ban nem ért itt véget. Odescalchi el-
mondta az ügyet Henriquez-nek, 
aki szintén elégtételt (párbajt) kért 
Herbersteintől, amire utóbbi hibájá-
ból nem került sor. Emiatt azután a 
kis gróf becsületét kérdőjelezte meg 
Henriquez a segédjei által.

1931 tavaszán Herberstein meg-
jelent az alagi meetingen és a Ma-
gyar Lovaregylet tribünjén fog-
lalt helyet. Mivel nem volt tagja a 
lovaregyletnek, sőt, tartozása is volt 
velük szemben, ezért utasították, 
hogy hagyja el a tribünt. Herberstein 
Odescalchit sejtette az ügy mögött és 

segédjei útján magyarázatot és újabb 
párbajlehetőséget kért. A herceg je-
lezte: megadja az elégtételt, ha a gróf 
aláveti magát a becsületbíróságnak, 
hiszen Henriquez-zel elintézetlen lo-
vagias ügye van. Herberstein a vádak 
részletezését kérte, de Odescalchi ezt 
a becsületbíróságon tervezte ismer-
tetni. A gróf így nem vállalta a be-
csületbíróságot, hanem július 15-én 
feljelentést tett Odescalchi (és négy 
további személy) ellen a Nemzeti Ka-
szinónál és az Országos Jockey Club 
elnökségénél.

Herberstein elszámította magát: a 
Nemzeti Kaszinó Odescalchit és tár-
sait felmentette, míg golyóval történt 
titkos szavazás útján a grófot kizár-
ta (kigolyózta) soraiból. Ezt azonban 
a heves természetű ifjú Herberstein 
nem tűrhette: megbízta dr. Ács Jenő 
szabadkai ügyvédet, hogy bűnvádi 
eljárás keretében vehessen elégtételt 
az őt ért sérelmek miatt.

A járásbíróság 1931. november 20-
án tárgyalta az ügyet, Csilléry Kál-
mán bíró meghallgatta a feleket és 
elrendelte a bizonyítást. A tárgyalás-
ra 1932. februárban került sor, en-
nek során Odescalchi Béla herceg 
világosan kifejtette: „Herberstein 
mint külföldi állampolgár nem igé-
nyelheti a bíróságtól azt a kis tria-
noni pártfogást, hogy minket elítél-
jen.” A bíró egyetértett a herceggel: 

őt és négy társát felmentette. (Külön 
érdekesség, hogy a csehországi Velké 
Opatovicében született és 1918-
ban Magyarországra, pontosabban 
Alagra költöző Herberstein németül 
vallott a bíróságon, mivel magyarul 
nem tudott.) 

Herberstein Henrik gróf fellebbe-
zett, de a törvényszéki bíró, dr. Kő-
szegi Lajos az elsőfokú ítélettel ér-
tett egyet, így azt helybenhagyva az 
ügyet lezárta. 

***

A heves természetű ifjú Herberstein 
gróf, a lóversenypályák fenegyereke, 
aki a nála jóval idősebb és tapasztal-
tabb zsokékkal szemben is sokszor 
támadólag lépett fel nem futhatott 
be hosszú karriert. Bár édesanyja at-
tól félt, hogy a repülőhadnagyi szak-
májából adódóan esetleg repülőbal-
esetben leli halálát, nem így történt: 
1940. november 3-án a káposztásme-
gyeri meetingen bukott fel lovával, és 
a mögötte érkező lovas már nem tud-
ta kikerülni. A még életben lévő gró-
fot kórházba szállították, ahol bele-
halt sérüléseibe. 25 éves volt.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Egy lovagias ügy
Odescalchi Béla herceg és Herberstein Henrik gróf becsületsértési pere
1931 ŐSZÉN DR. ÁCS JENŐ SZABADKAI ÜGYVÉD MEGBÍZÁST KAPOTT 
HERBERSTEIN HENRIK GRÓFTÓL (1915. II. 28.‒1940. XI. 3.), HOGY KÉPVISELJE 
A MINDÖSSZESEN 16 ÉVES „KIS GRÓFOT” A JÁRÁSBÍRÓSÁGON ODESCALCHI 
BÉLA HERCEGGEL (1890. X. 6.‒1953. IV. 7.) ÉS NÉGY MÁSIK SZEMÉLLYEL 
SZEMBEN, BECSÜLETSÉRTÉS MIATT. AZ ÜGYNEK NAGY SAJTÓVISSZHANG-
JA VOLT, HISZEN A VÁDLÓ ÉS A VÁDLOTT IS A MAGYAR KÖZÉLET ÉS KÜ-
LÖNÖSEN AZ ALAGI LÓVERSENYPÁLYA ISMERT ÉS KEDVELT ALAKJA VOLT, 
A HERCEG RÁADÁSUL A MAGYAR LOVAREGYLET IGAZGATÓSÁGI TAGJA,  
KÉT ÍZBEN ELNÖKE IS VOLT.
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DEMJÉN FERENC GYERTYÁK CÍMŰ DALÁBAN MINDEN BENNE VAN, AMIT EZEKBEN A NAPOKBAN ÉREZTÜNK. GYER-
TYÁT GYÚJTOTTUNK MINDAZOKÉRT, AKIKET NEM LÁTHATTUNK MÁR RÉGEN. EMLÉKEZHETTÜNK CSALÁDI KÖRBEN, 
VAGY KILÁTOGATHATTUNK A TEMETŐBE. 

Mindenszentek és halottak napja: 
„Égig érjen a fény, egy-egy gyertya égjen”

N
ovember 1-je a mindenszentek ünnepe, novem-
ber 2-a a halottak napja a keresztény világban. 
Mindenszentek napján ünnepli a katolikus egy-
ház az összes szentet, vagyis valamennyi megdi-

csőült lelket, november 2-án pedig megemlékeznek min-
den elhunytról.

Általános tapasztalat, hogy egyre többen látogattak ki 
a temetőkbe, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyúj-
tásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. De vannak, 
akik inkább családi körben emlékeztek. 

Városunkban is nagyon sokan keresték fel a Fóti úti 
köztemetőt, hogy szeretteik emlékére gyertyát gyújtsa-
nak, a sírokon elhelyezzék az el nem múló szeretet és em-
lékezés virágait. 

A meghosszabbított temetői nyitvatartáshoz igazodva 
közlekedtek a helyi autóbuszjáratok, hogy azok is ki tud-
janak menni elhunyt családtagjaik, ismerősük sírjához, 
akiknek nincs gépkocsijuk. 

Az ünnepek idején – különösen az esti órákban – nagy 
volt a gépjárműforgalom a temető közelében, megteltek 
a parkolók, a zöldfelületek, de még a Fóti út két oldalán 
is hosszú sorokban sorakoztak a személygépkocsik. Nem 
kevesen voltak, akik a közeli kereskedelmi központ par-
kolójában tették le az autójukat.

A Fóti úti köztemető este nyolc óráig volt nyitva, akik 
idős vagy mozgásában korlátozott családtagjaikkal ér-

keztek, azok a személygépkocsival behajthattak a virá-
gokkal és gyertyákkal díszített temetőbe. A szeretet és az 
emlékezés fényei ragyogtak a hatalmas sírkertben. 

A lakosság közbiztonságára a helyi biztonsági szolgálat 
munkatársai felügyeltek. Értesüléseink szerint - szeren-
csére - semmilyen intézkedésre nem került sor. A duna-
kesziek méltóságteljesen emlékeztek családtagjaikra, el-
hunyt szeretteikre, hogy „…Mindenkiért egy-egy gyer-
tya égjen”. (Vetési)

Fotó: KesziPress
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VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. novemberi programjai

November 12. Péntek 14:00-17:00ig
Régimódi mulatság

November 13. Szombat 9:00-16:00 óráig 
„Így tedd rá!„ találkozó 

November 15. hétfő: 10:00-11:00 óráig
Bóbita bérlet: Mátyás király bolondos bolondja 

November 17. szerda: 14:00-20:00 óráig
Dunakeszi Nyugdíjas Klub:

Hagyományőrző névnapi rendezvénye 

November 18. csütörtök 18:00 óra
Dumaszínház Kiss Ádám önálló estje: Világvégre

November 26. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet 2021/2022-es évad II. előadása:

 Népszerű klasszikusok 
km: Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 

November 27. szombat 18:00-tól
Dunakeszi Koncertfúvósok adventi koncert

VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)  
www.vokejamk.hu

MÁR TÚL VAN A 3 HÓNAPOS TESZTÜZEMEN DUNAKESZIN A SHARE NOW 
KÖZÖSSÉGI AUTÓMEGOSZTÓ SZOLGÁLTATÁS, EGYRE NÉPSZERŰBB EZ  
A KÉNYELMI KEZDEMÉNYEZÉS. KÉT ZÓNASZIGETÜK VAN A VÁROSBAN,  
A LAKÓTELEPEN ÉS A BELVÁROSI RÉSZEN VEHETŐK FEL ÉS TEHETŐK LE A 
JÁRMŰVEK. 

M
int Buday Bence, a cég 
magyarországi ügyveze-
tője lapunknak elmond-
ta, a tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy Budapestre be és Bu-
dapestről ki egyaránt használják az 
ügyfelek. „Sok, a fővárosból kiköl-
tözött partnerünk már eleve hasz-
nálta, és az agglomerációra kiszéle-
sített szolgáltatást azóta is igénybe 
veszi. Nagyon kézenfekvő példá-
ul azoknak, akik későn fejezik be a 
munkát, és még haza kell jutni, de 
a repülőtér is megközelíthető vele. 
Az autó letétele után a transzfer-
szolgáltatásunk a terminálhoz vi-
szi az utast” - kezdett bele a részle-
tekbe Buday Bence.

A Share Now szolgáltatás a Du-
nakeszi Kártya programmal is ösz-
szeköttetésben van. Dunakeszi 
Kártya beregisztrálása után 3 hó-
napon át érvényes kedvezményt 
biztosítanak az ügyfeleknek, ez a 
percalapú utak esetében percen-
ként 25%-kos árengedményt je-
lent. Autó már 60 forint / perctől 
(SHARE NOW Pass előfizetéssel) 
bérelhető, amely autókategórián-
ként valamelyest drágul. A kisebb 
méretű, szaladgálásra kiválóan ele-
gendő kocsik mellett nagy, családi 
autók is bérelhetők, összesen már 
csaknem 400 járműből álló f lottá-
val rendelkeznek. 

Mint az ügyvezető elmondta, na-
gyon népszerűek a MINI-k és az 
elektromos autók. Utóbbiakra a 

Pest megyei, míg a benzines autók-
ra az egész országban érvényes au-
tópálya matrica is ki van váltva. A 
díjak a budapesti zónában a közte-
rületi parkolást, a tankolást és biz-
tosítást is tartalmazzák. Használa-
tához az applikációjuk letöltésére 
van csupán szükség, majd választ-
ható, hogy perc, óra vagy napi díj-
szabással bérel valaki autót akár 
több napra is.

A Share Now autói méltán bele-
illenek Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának célkitűzéseibe, mi-
szerint környezetkímélő, hosszú 
távon fenntartható megoldásokkal 
tegyék kényelmesebbé az itt élők 
mindennapjait.

Szeredi Helga

Dunakeszi Kártyával kedvezményesen 
használható a Share Now
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AMIT EL LEHETETT ÉRNI A SPORTBAN, ÉS AZON BELÜL A KÉZILABDÁ-
BAN, AZT ELÉRTE: ISMERT ÉS ELISMERT JÁTÉKOS LETT ITTHON ÉS KÜL-
FÖLDÖN, EB-ARANYAT NYERT AZ IFI-VÁLOGATOTTAL, MÍG A FELNŐTTEK 
KÖZÖTT IS MAGÁRA ÖLTHETTE A CÍMERES MEZT. JELENLEG DUNAKE-
SZIN, A VÁROSI SPORTEGYESÜLETBEN DOLGOZIK VEZETŐKÉNT, ÉS MEG-
PRÓBÁLJA HASZNOSÍTANI MINDAZT, AMIT SPORTOLÓKÉNT MEGTAPASZ-
TALT A LÉGIÓS ÉVEI ALATT. SZÉKELY ISTVÁNNAL, A VSD ALELNÖKÉVEL 
BESZÉLGETTÜNK.

„Elsődleges feladatunk, hogy a sportolás 
lehetőségét biztosítsuk mindenki számára”

- Most tulajdonképpen visszakerül-
tél oda, ahonnan elindultál, mert fi-
atalként édesapád itt volt edző a ké-
zilabdacsapatnál. Te mellette pal-
lérozódtál, majd később NB I-es és 
válogatott játékos voltál, külföldön 
szerepeltél. Most pedig, mint vezető, 
visszaérkeztél Dunakeszire. Kihagy-
tunk volna valamit?

- Azt hiszem, ilyen tömören én sem 
tudtam volna jobban összefoglalni. 
Mi fóti család vagyunk, ebben a vá-
rosban ismerkedtem meg a kézilab-
da alapjaival, majd édesapám hívásá-
ra Dunakeszire igazoltam. Innen ké-
sőbb a nagy hírű Elektromos követ-
kezett, miközben már játszhattam a 
különböző korosztályos válogatot-
takban. 1999-ben pályafutásom leg-
nagyobb sikerét értük el, amikor az 
1980-81-es korosztállyal ifjúsági Eu-
rópa-bajnokok lettünk, és olyan csa-
pattársakkal lettem aranyérmes, mint 
Nagy László, Buday Dániel, Iváncsik 
Gergő és Laluska Balázs. Huszonegy 
évesen bemutatkoztam a felnőtt válo-
gatottban Skaliczki László kapitány-
sága idején. 2002-ben megragadtam 
a következő nagy lehetőségemet, lé-
giósnak álltam, a Brixen olasz I. osz-
tályú kézilabdacsapata igazolt át, ahol 
mindmáig az egyik ikon, Kovács Mi-
hály is játszott előttem. Két brixeni 
évem után Spanyolországba igazol-
tam a világ akkori legjobb bajnok-
ságába, az Arrate csapatához. Saj-
nos megsérült a vállam, ráadásul a já-
ték sem úgy ment, mint ahogy sze-
rettem volna, így egy esztendő után 
Svájcba mentem a Grasshoppershez, 
ahol ismét jól ment a játék, jól érez-
tem magam, nagyon jó közegbe ke-
rültem. Akkor huszonhét éves vol-
tam, elkezdtem pedzegetni, mi lesz 
velem a sport után? Felvettek a Bu-
dapesti Kommunikációs Főiskola le-
velező tagozatára, amikor megkeres-
tek Görögországból, a PAOK Szalo-
nikitől. Két fordulót mentünk az Eu-
rópa-kupában, negyedikek lettünk a 
bajnokságban, jól is ment a játék, re-

mek évünk volt a csapattal. Marasz-
taltak, de mindenképpen haza szeret-
tem volna jönni az iskola miatt. Itt-
hon Győrbe igazoltam, ahol két szép 
évet töltöttem, mindkétszer a legjobb 
tízben végeztem az NB-1 góllövőlis-
táján. Jött az újabb csapatváltás, és 
Tatabányára szerződtem, ahol hosz-
szú idő után szereztünk bronzérmet 
a városnak. Csodálatos élmény volt 
a „bányászban” kézilabdázni, arra-
felé mindenki megőrül a kézilabdá-
ért. Sajnos a második évemben súlyos 
térdsérülést szenvedtem egy edzésen. 
Noha megpróbálkoztam a visszaté-
réssel, végül be kellett látnom, hogy 
a térdem nincs abban az állapotban, 
hogy folytatni tudjam a játékot. Le-
diplomáztam, és végzett közgazdász-
ként úgy döntöttem, nekiindulok a ci-
vil életnek.

- A külföldi légióskodás során mi 
az a tapasztalat, érték, amit magad-
ba szívtál és úgy érzed, hogy az éle-
ted során tudod hasznosítani, kama-
toztatni?

- Elsősorban a nyelvtudás, ami a 
legnagyobb előnye volt a sport mel-
letti kalandozásomnak. Társalgá-
si szinten beszélek angolul, németül, 
spanyolul, ez mindenképpen előnyös 
volt az énképzésem szempontjából. 
Amikor huszonkét évesen kikerültem 
Olaszországba, ott váltam igazán fér-
fivé, ott tanultam meg az önálló éle-
tet. A kint eltöltött évek miatt vagyok 
képes arra, hogy fejlődő szemlélet-
tel, széles spektrumban tudom látni 
az embereket és az egész társadalmat. 
Kifejlődött az empatikus készségem, 
képes vagyok megtalálni a megfele-
lő hangot a különböző típusú embe-
rekkel, és ez egy jelentős dolog, főleg 
akkor, ha ennyi emberrel dolgozik az 
ember egy közös célért.

- Ezt a rengeteg tapasztalatot, él-
ményt és sikert miként tudod hasz-
nosítani a VSD alelnökeként és a 
szakmai ágazat vezetőjeként?

- A külföldi, illetve a magyar ké-
zilabda-pályafutásom során sokfé-
le klubban dolgoztam. Dolgoztam 
kicsi klubban, közepesben, nagyob-
ban, dolgoztam olyan klubban, ami 
félprofi, dolgoztam olyanban, ami tel-
jesen professzionális volt. Elmond-
ható, hogy nagyon széles spektrum-
ban ismertem meg a sportegyesüle-
tek működését. Mindig is érdekelt a 
sportvezetés, és amikor másfél évvel 
ezelőtt lehetőségem adódott először 
Temesvári István úrral, az egyesü-
let elnökével beszélgetni, akkor kide-
rült, rengeteg mindenben ugyanúgy 
gondolkodunk, ugyanazt gondoljuk 
a sportról, a pedagógiáról és a sport-
fejlesztésekről. Nem tagadom, engem 
ámulatba ejtett az, amit a VSD-ben itt 
az elmúlt négy évben létrehoztak. Egy 
olyan szimbiózis, szinergia alakult 
ki az önkormányzattal közösen, ami 
nemcsak az infrastruktúrát növelte, 
és nemcsak megépítette a sporttelepe-
ket és sportcsarnokokat, hanem meg-
töltötte azokat tartalommal. Itt elin-
dul az élet délután 2-kor és este 10-
ig dübörög, és ez nagyon vonzó volt 
a számomra. Ezt egy ekkora városnak 
így is kell csinálni.

- A különböző sportágak önállósá-
ga, lehetősége nem csorbul a Duna-
keszin kialakított modellben, pedig 
sokan emiatt ódzkodtak attól, hogy 
integrálódjanak a VSD-be.

- Ma már sokan mondják, sokkal 
több előnye van egy integrációnak egy 
nagy sportegyesülethez, mint hát-
ránya. Ugyan az önállóságát elveszí-
ti, és az ember már nem mehet a saját 
feje után. Egy sportegyesületben ilyen 
nincsen, itt igazodni kell egy szerve-
zethez, egy rendszerhez. Viszont a 
rendszer önmagában olyan előnyöket 
tud szolgáltatni a hátterével együtt, 
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Székely István, 
a VSD alelnöke

amire csak egy igazán komoly szerve-
zet képes. A legjobb példa erre, hogy 
számtalan olyan szakosztályt vagy 
sportágat látok, melyek csatlakoztak a 
VSD-hez, de olyat egyet sem, amelyik 
elutasította volna ezt a lehetőséget. 
Először úgy kerültem a VSD kötelé-
kébe, hogy a kézilabda-szakosztállyal 
foglalkozzak, a kézilabda- szakosz-
tályt építsem fel. Amikor tavaly feb-
ruárban először ültünk le egy asztal-
hoz Temesvári úrral, akkor még két 
külön kézilabda-szakosztály műkö-
dött Dunakeszin, a VSD és a Kántor 
Anikó Sportegyesület. Akkor támadt 
egy kósza gondolatom, amit aztán va-
lóra is váltottunk, hogy Kántor Ani-
kót behoztuk a VSD-be, ezzel Duna-
keszin egységesítve a kézilabdát. Ho-
lott volt kérdőjel bőven, hogy mindez 
sikerül-e, hiszen Anikó erős egyéni-
ség rengeteg tapasztalattal, egy sajá-
tos gondolata van a játékról, a mű-
ködésről. Nyilván alkalmazkodnunk 
kell egymáshoz, és az a tapasztalatom, 
hogy ebben az egységes rendszerben 
nagyon jól tudunk jelen pillanatban 
együttműködni. Jelenleg kétszáz-
negyven gyerekkel foglalkozunk, az 
ország egyik legnagyobb kézilabda-
szakosztálya vagyunk, magyar után-
pótlás-válogatott játékosokkal fűsze-
rezve. A minap a Pick Szegeddel ját-
szottunk döntetlent a férfi ifikkel, fel-
emelő hangulat és sportélmény volt a 
kézilabdacsarnokban.

- Mikor jött szóba, hogy ne csak 
a kézilabda-szakosztály, hanem az 
egész egyesület egyik vezetője legyél?

- A kézilabda-szakosztályban el-
töltöttem egy jó tíz hónapot, és ami-
kor jó pályára állt a kézilabda, akkor 
2021 februárjában, a pandémia kel-
lős közepén kezdtünk el arról beszél-
getni elnök úrral, hogy mi lenne, ha 
én az egész sportszervezetnek len-
nék az egyik vezetője alelnöki pozí-
cióban. Én nem kértem gondolkodá-
si időt, elkezdtünk ebben együttmű-
ködni és a VSD küldöttgyűlés végül 
öt évre megválasztott idén áprilisban 
alelnöknek. Rengeteg területen kezd-
tük el a közös fejlesztéseket Istvánnal, 
jelenleg a szervezeti felépítés van so-
ron. A szakosztályoknak a szakmai 
programjait fejlesztjük, és a műkö-
désbeli operatív dolgaiban nyújtunk 
segítséget nekik, persze bizonyos fel-
tételekkel. Elindult egy nagyon jó fo-
lyamat, és a szakosztályok eddigi visz-
szajelzései alapján úgy érezzük, hogy 
valóban elindultunk a fejlődés irá-
nyába. Számos fejlesztés fűződik már 
a közös időszakunkhoz, ilyen példá-
ul a labdajáték-szekció megalakítása, 
ami csodálatosan működik a Kőrö-
si iskolában. Az innovatív képzés lé-
nyege, hogy labdajátékok alapkészsé-

geit tanítjuk meg, segítve a későbbi 
sportágválasztást. Ez a jövő, ezt kell 
követnünk széles körben: alapkészsé-
gek fejlesztése, jó hangulat, megfelelő 
szakmai háttérrel.

- Létezik-e valamilyen prioritás az 
egyesület húsz szakosztálya között?

- Akárcsak más egyesületek eseté-
ben, nálunk is nagyon fontosak azok 
az olimpiai sportágak, amiben Ma-
gyarország pontszerzésre dedikált, 
hiszen ezekben mérik egy egyesü-
let, de talán nem hangzik fellengző-
sen, de egy nemzet sportértékét. Et-
től mi sem akarunk elvonatkoztatni, 
ugyanakkor nekünk mégis az az el-
sődleges célunk, hogy a sportolás le-
hetőségét biztosítsuk mindenki, el-
sősorban a gyerekek számára. Ez az 
alap. Hogy melyik sportágat választja, 
az már teljesen mindegy. A VSD-n be-
lül jelen pillanatban azok a sportágak, 
amelyek versenyrendszerben, magyar 
bajnokságban, akár világversenyszin-
ten tudnak sportolót adni, nyilván 
egy elsőbbséget élveznek. Ilyen példá-
ul az atlétika-, az asztalitenisz-, vagy 
a tollaslabda-szakosztályunk. A lát-
ványsportágnál, ide tartozik a röplab-
da, kézilabda, labdarúgás, jégkorong 
és a kosárlabda, egy picit más a hely-
zet. Itt elsősorban az utánpótlásszint-
re kell szorítkoznunk, ebben kell mér-
nünk az eredményességünket, a spor-
tolóink felkészítését és a versenyez-
tetését is. Az, hogy vannak felnőtt 
csapataink, az nagyon jó és egy cél is 
számunkra, de a labdajátékokban a 
felnőtt csapatoknak az eredményes-
sége már annyira gazdasági jellegű, 
amit mi nem szeretnénk feltétlenül 
követni. Jelenleg nincs is rá lehetősé-
günk. Az, hogy mi most itt építünk 
egy olyan röplabdabázist, ami tény-
leg nagyon jól szerepel az utánpótlás-
bajnokságokban, arra megvan min-
den lehetőségünk, de arra rövidtávon 
nem lesz pénzünk, hogy extraligás 
felnőttcsapatunk legyen évi nyolc-
van-kilencven millió forintos önálló 
költségvetéssel. A futball is pénzigé-
nyes, egy NB III-as futballcsapat száz-
ötvenmillióba kerül évente, míg egy 
NB I-es kézilabdacsapat negyedmilli-
árd forint egy évben. Csak az első csa-
pat, és akkor nem beszéltünk az után-
pótlásról. Ezekhez az elképzelések-
hez olyan szponzori háttér szükséges, 
ami még nem áll rendelkezésünkre. 
Azonban az atlétikában, az asztalite-
niszben, a tollaslabdában, a birkózás-
ban, az ökölvívásban, illetve azokban 
az olimpiai sportágakban, ahol jóval 
kisebb anyagi ráfordítással el tudunk 
érni egy remek nemzetközi szintet, 
akár a felnőtt mezőnyben, azt viszont 
meg kell tudnunk valósítani.

- A tehetségek számára megadjá-
tok a lehetőséget, hogy itt megala-
pozzák a jövőjüket, és ha a nagy klu-
bok számára is ígéretes tehetségek-
nek bizonyulnak, akkor elengeditek 
őket a magasabb osztályba.

- Így van. Mi sosem leszünk Pick 
Szeged vagy Ferencváros, tehát ha va-
laki kimagaslik a tehetsége által a sa-
ját sportágában, akkor azt el kell en-
gedni. Hogy aztán meddig viszi, az 
rajta múlik. Viszont lehet egy olim-
piai pontszerző atlétánk rövidtávon, 
vagy középtávon, vagy akár kijuthat 
egy asztaliteniszezőnk az ötkarikás 
játékokra, és ezt mi itt Dunakeszin 
képesek vagyunk megadni. Itt van az 
atlétikában Huller Dániel, az asztali-
teniszben Volentics Anna, akik a saját 
sportágukban csúcskategóriát képvi-
selnek, vagy Berta Barbi úszónő, aki 
pár hete a Világkupán képviselte a 
VSD-t a Duna Arénában. Na ott liba-
bőrös lettem. 

- Tehát ha azt nézzük, a VSD előtt 
nemcsak a jelen, hanem a jövő is 
szép…

- Így van, a jövő is szép. Egy erős 
központot szeretnénk, amely egy jó 
hátteret biztosít a szakosztályoknak, 
hogy csak a szakmára tudjanak kon-
centrálni. Bekerültünk a hét kiemelt 
vidéki sportszervezet közé, ami egy 
óriási lehetőség, ami szakmai és anya-
gi támogatással is jár. Bizonyítanunk 
kell, hogy méltóak vagyunk erre. Ne-
künk itt minden lehetőségünk meg-
van arra, hogy jól és hasznosan dol-
gozzunk a magyar sport számára is.

Molnár-Vetési
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DUNAKESZI LEGÚJABB VILÁGBAJNOKA ÚGY ÉRZI, AZ ÉLETE EGYENESBE KERÜLT, SZAKMA-
ILAG JÓ IRÁNYT VETT ÉS A SPORTPÁLYAFUTÁSA IS SZINTE KIZÁRÓLAG SIKEREKRŐL SZÓL. 
PAZSÁK ZSANETT DUCI KISLÁNYKÉNT KEZDETT EL VERSENYTÁNCOLNI, ÉS MÁRA A BIKINI- 
FITTNESZMODELL KATEGÓRIÁJÁBAN A VILÁG LEGJOBBJA. LAPUNKNAK ELÁRULTA, MÉG A SZÜLEIVEL ÉL, 
ÉDESANYJA A LEGJOBB BARÁTNŐJE, DE MÁR KÉSZÜL A SAJÁT, KÜLÖNÁLLÓ ÉLETÉRE.

„2021 a csúcsévem, 
világbajnok és diplomás lettem”

Pazsák Zsanett bikini-fittneszmodell most éppen a budapesti vb-jére 
készül, de a fő vágya, hogy végre megnyerhesse a hétvégi Superbodyt

V
élhetően sen-
ki sem gondol-
ta azon a napon, 
amikor egy kicsit 
husis kislány éle-

tében először megjelent az első 
táncedzésen, hogy a közeli jövő-
ben a világ egyik legjobb bikini-
fittneszmodellje válik majd be-
lőle. Azonban Pazsák Zsanett a 
hiphop és rock’n’roll mellett a 
színpadi mozgást is remekül el-
sajátította, ami a későbbiek so-
rán rendkívül előnyére vált.

„Miután hiába adtam bele 
mindent, csak nem akart az 
alakom megváltozni, úgy dön-
töttem, hogy lemegyek kajakoz-
ni. A rengeteg edzés meg is hoz-
ta a várt változásokat, ráadásul 
eredményes is voltam, hiszen 
nyertem magyar bajnokságot, 
ám úgy éreztem, elég, a tanulás 
a fontos. Két hétig képes voltam 
arra, hogy semmit se sportol-
jak, aztán máris a konditerem-
ben találtam magam” – elevení-
tette fel Zsanett.

És ott megtalálta önmagát, 
azóta szakmailag is kiteljese-
dett. Az egyetem mellett elvé-

gezte a személyi edzőképzőt, és 
mára komoly ügyfélkörrel ren-
delkezik a Dunakeszin találha-
tó K2 Fittnesz edzőjeként. Reg-
gelente négy, míg esténként 6-8 
edzést vezényel, míg a kettő kö-
zött a saját felkészülését végzi.

2021 biztos, hogy piros be-
tűkkel kerül be az életéről szó-
ló könyvbe, ugyanis lediplomá-
zott a Gazdasági Egyetem uta-
zás és rendezvényszervezői sza-
kán, majd Üzbegisztánban a 
-165 centiméteres kategóriá-
ban világbajnoki címet szerzett 
bikini-fittneszmodellként.

„Utólag már sajnálom, hogy 
nem volt időm az utazás előtt 
az ország turisztikai célpont-
jaival behatóan foglalkozni, de 
minden percemet a világbaj-
nokságra való felkészülés vitte 
el. Bevallom, azt hittem, hogy 
egy szegény országba fogok ki-
utazni, ám amikor kiértem, lát-
tam, hogy mekkorát tévedtem. 
Gazdag és tiszta Üzbegisztán, 
és az ott élő emberek minden-
kivel nagyon kedvesek. Maga a 
verseny remekül sikerült, és ki-
fejezetten örültem annak, hogy 
a színpadon nem kellett masz-
kot viselnünk a koronavírus-
járvány miatt” – árulta el a na-
gyon csinos fiatal hölgy.

Bármilyen hihetetlen, de 
eddig mindössze egy ver-
senyt nem tudott megnyerni: a 
Superbodyt, amit éppen a hét-
végén rendeznek meg Budapes-
ten. Mint mondta, addig nem 
hagyja abba a versenyspor-
tot, amíg erről a viadalról nem 
távozik aranyéremmel. Utá-
na sem pihenhet, ugyanis nov-
ember 14-én a fővárosi Kong-
resszusi Központban rendezik 
meg egy másik szövetség világ-
bajnokságát, amin szintén szín-

padra lép. Amikor rákérdez-
tünk, vajon melyiket választa-
ná, ha csak az egyiket nyerhet-
né meg, azonnal rávágta: „A 
Superbodyt!”

Még a szüleivel él egy háztar-
tásban, akik szinte minden ver-
senyre elkísérik őt. Édesanyja 
Üzbegisztánban is Zsanett mel-
lett volt, hiszen amellett, hogy 
az anya és lánya a legjobb ba-
rátnők, az édesanya ráadásul a 
fodrász és sminkes szerepkörét 
is betölti minden versenyen.

„Nem titok, már készülök az 
önálló életre, hiszen most már 
anyagilag is sikerült megala-
poznom az életemet. Kérdez-
ték már tőlem, hogy mi van a 
családalapítási projekttel. Nos, 
már régóta szeretnék édesanya 
lenni, annak idején bébiszitter-
ként is dolgoztam korábban, 
imádom a gyerekeket, de most 
a sportkarrierem áll a közép-
pontban. De biztos vagyok ab-
ban, hogy eljön majd a család-
alapítás ideje is” – jelentette ki 
huncut mosollyal az arcán Zsa-
nett.

 B. Molnár László
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A szervezésnél arra töre-
kedtünk, hogy elsősor-
ban dunakeszi gyereke-
ket, a 8-14 éves korosz-

tályt vigyünk táborozni. Most 
is, mint minden alkalommal, 
hamar betelt a 24 hely, amely-
ben kis létszámban lányok is 
szerepeltek, négyen. A horgá-
szat ettől még nem kifejezet-
ten férfi sport, szerencsére egy-
re inkább kedveltté válik a höl-
gyek körében is. Voltak visz-
szatérő ismerős gyerekek és új 
arcok is…

Az eddigi tapasztalatok alap-
ján igyekszünk minden évben 
jobban, szakszerűbben mű-
ködtetni a tábort, hogy a ren-
delkezésre álló időben minél 
jobban megismertessük a gye-
rekeket a horgászsportban rej-
lő szépségekkel. A gyerekek a 
tábort megelőző szülői érte-
kezleten megbeszélt felszere-
lést hozták magukkal. Kiegé-
szítőket és az etetőanyagot, 
csalikat a tábor költségvetésé-
ből biztosítottuk. Délelőttön-
ként elméleti foglalkozások, 
szakmai előadások, filmvetí-
tések, délutánonként gyakor-
lati foglalkozások, mint horog-
kötés, szerelékkészítés szere-
peltek a programban. Horgá-
szatra a kora reggeli és a késő 
délutáni, kora esti időpontok-
ban nyílt lehetőség, egyrészt 
a halak táplálkozási szokásai-
hoz igazodva, másrészt a nyá-
ri időjárási körülményeket is 

figyelembe véve. A kisebbek 
a napozó stégről vagy a part-
ról próbálkozhattak, a nagyob-
bak pedig felnőtt kíséretében a 
Balatonban elhelyezett horgász 
stégről vethették be horgaikat. 

A köztes időkben volt alka-
lom pingpongozni, röplabdáz-
ni, na és persze strandolni! Éb-
resztő reggel hétkor volt, a reg-
geli után a szobarendet ellen-
őriztük, naponta ismertetve, 
aznap kié volt a legrendezet-
tebb szoba. Győztest a tábor 
végén hirdettünk. Ebéd után 
egy óra csendes pihenőt iktat-
tunk be. Takarodó este tíz óra-
kor volt. A gyerekek ügyesek 
voltak, főleg a keszegfogásban. 
Egy alkalommal bográcsos ha-
lászlé, máskor pedig sült ke-
szeg jutott kóstolásként a gye-
rekeknek, felnőtteknek egy-
aránt.

A tábor végén a már megszo-
kott snecifogó versenyt rendez-
tük meg, minden résztvevőt 
kis ajándékkal jutalmazva, a 
dobogósokat horgász felszere-
léssekkel díjazva. A tábor szer-
vezésében és lebonyolításában 
részt vettek: Vízhányó Károly 
táborvezető, Seltenreich Jó-
zsef sportigazgató, Imre Zsolt, 
a Dunakeszi Járási Hivatal ve-
zetője, Turányi Balázs, a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
vagyongazdálkodási vezetője 
és e sorok írója, Tóth György 
szakmai felelős.

Tóth György

IDÉN IMMÁR HARMADIK ALKALOMMAL, 2021. JÚNIUS 19-26. KÖ-
ZÖTT RENDEZTÜK MEG A HORGÁSZTÁBORT DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK BALATONAKARATTYAI ÜDÜLŐJÉBEN. 

Horgásztábor Dunakeszi 
balatonakarattyai üdülőjében 
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