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Adventi várakozás Dunakeszin
IDÉN AZ ADVENTI VÁSÁR ÉS A VÁROS KARÁCSONYFÁJA A CASALGRANDE TÉREN VÁRJA ÜNNEPI RÁHANGOLÓDÁSRA A DUNAKESZIEKET, AKIK A KULTURÁLIS PROGRAMOK MELLETT AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS LÉLEKEMELŐ ÉLMÉNYÉVEL TÖLTŐDHETNEK FEL.
ÚJDONSÁG AZ IS, HOGY A TÉR MELLETT, A BARÁTSÁG ÚTI PARKOLÓ EGY RÉSZÉN ÉPÍTETTÉK FEL A MŰJÉGPÁLYÁT, AMELY AZ ÚJ HELYSZÍNEN IS NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND.

Fellobbant az első
adventi gyertya
a Casalgrande téren
Advent első vasárnapján
Benkő Tamás önkormányzati
képviselő köszöntötte a dunakeszi családokat, a gyerekeket,
a felnőtteket, akik az esős, szomorkás időjárás ellenére is kilátogattak a Casalgrande térre,
hogy az első adventi gyertyagyújtás lélekmelengető élményének részesei lehessenek.
Az önkormányzati képviselő
bejelentette, hogy a rossz idő-

adományt, melyet Gál Gellért
Ákosnak, a Dunakeszi Családés Gyermekjóléti Központ vezetőjének adtak át.
– Még a pandémia előtt,
2019-ben szerveztem meg első
alkalommal a Régimódi táncmulatságot, melyre az ország
számos városából érkeztek táncosok, akik belépődíjukat felajánlották a rászoruló dunakeszi gyerekeknek. Idén is gyűjtöttünk, mert – mint a családsegítő egykori vezetője – bizton
tudom, hogy a leginkább rászoruló gyerekekhez jut el az
adományunk – fogalmazott

Az új helyszínen is népszerű a műjégpálya

járás miatt a kulturális, zenés
műsorok többségét kénytelen
volt lemondani Advent első vasárnapján a városi önkormányzat. Elmaradt – többek között
– a koronavírus-járvány előtti adventi rendezvények egyik
legkedveltebb programja, az
óvodások műsora, de nem léphetett színpadra a fiatal, ám
igen népszerű Peter Šrámek
sem.
– Radvánszki Editnek és táncos lábú hölgytársainak köszönhetően még sem maradunk zene és tánc nélkül – konferálta fel a színpadra a REdit
Közösségi Örömtánc Klub vezetőjét és tagjait Benkő Tamás.
Mint elhangzott Radvánszki
Edit és társai a Dunakeszin immár hosszú évek óta működő
karácsonyi ajándékdoboz akcióhoz csatlakozva gyűjtöttek
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Radvánszki Edit, aki boldog
karácsonyt kívánt a megajándékozott gyerekeknek.
Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok, a karácsonyi ajándékdoboz akció életre hívója és állandó szervezője köszönetet
mondott az adományért a Redit Közösségi Örömtánc Klub
tagjainak, akiknek és a jelenlévőknek áldott adventi ünnepeket kívánt.
– A gyerekeknek ajándékot, a
felnőtteknek pedig karácsonyi
táncot hoztunk, melyet önökkel együtt szeretnénk eltáncolni – invitálta a közönséget
Radvánszki Edit, akinek kérését megfogadva többen is a klub
tagjait követve táncoltak.
A kedves hangulatú közösségi tánc után dr. Kodácsy Tamás református lelkész mondta

Dr. Kodácsy Tamás gyújtotta meg az első adventi gyertyát

el ünnepi gondolatait, melyek a
karácsonyi szeretetről, a gyermek Krisztus születéséről, az
ünnepi készülődésről, Zakariás történetét idézve az illatáldozatról szóltak. Dr. Kodácsy
Tamás szerint, karácsonyra készülve nagyon sok zaj vesz körül bennünket, amiket nem szívesen hallunk, szeretnénk lehalkítani, ezért azt kívánta,
hogy „belül a lelkünkben csöndesek lehessünk, belül a lelkünkben, csendben maradva,
Istenre tudjunk figyelni.”
A református lelkész ünnepi
gondolatait egy adventi imádsággal zárta, majd Szabó Józseffel közösen meggyújtották
az első adventi gyertyát a város
karácsonyfáján.

Ünnepi pezsgés
a karácsonyi vásárban
Advent második hétvégéjén, a szombati nyitóprogram
első fellépője, a Napvirág Zenekar – Farkas Ildikó és Kozma Tamás – varázslatos hangulatot teremtett a Casalgrande
téren, ahol a gyermekek sokasága mellett a szülők, a felnőttek is nagy kedvvel énekelték a
dalokat a két művésszel együtt.
Az ünnepi díszbe öltözött tér
közönségét Pethő Krisztián önkormányzati képviselő köszöntötte, aki mindenkinek nagyon

kellemes kikapcsolódást és ünnepet kívánt.
A csípős hideg ellenére megtelt a tér és környezete az ünnepi várakozókkal, baráti társaságokkal, családokkal, akik
jó ízűen kortyolgatták a forralt
teát és a bort. Kedvelt volt a különböző ízesítésű kürtőskalács,
a lángos, a kenyér lepény, sokan
álltak sorba a forró gesztenyéért, a téli időszak nagy gasztronómiai slágeréért, a házi készítésű kolbászért és a disznósajtért…
No de talán mindennél többet elárul a karácsonyi vásár
új helyszínének sikeréről, hogy
– bár többen is nehezményezték, hogy nem a patinás építészeti és szakrális környezetben,
a IV. Béla király főtéren rendezte meg az önkormányzat –
a Casalgrande tér megtelt a karácsonyi ünnepre készülőkkel,
akik szemmel láthatóan jó hangulatú beszélgetésekkel, lélekemelő társalgásokkal töltötték
az ünnepi várakozás második
hétvégéjét. Voltak, akik forralt
bort, míg mások teát kortyolgatva sétáltak a téren, megmegálltak az ünnepi ajándékokat kínáló faházaknál, a tér közepén emelkedő karácsonyfa
mellett…
Betöltötte a teret a kellemes zene, nagy sikere volt az
eMeRTon-díjas Veres Mónika
Nika műsorának, aki éppen aznap ünnepelte születésnapját.

Szólt a zene a parkoló egy részében kiépített műjégpályán
is, melyen folyamatosan köröztek a korcsolyázók.
Kellemes, szép adventi este
volt.

Az evangélikus lelkész
gyújtotta fényre
a reményt szimbolizáló
adventi lila gyertyát
Dunakeszin szép hagyomány, hogy az adventi programokban helyet kapnak a város kis óvodásai is, akik a tartalmas műsorfüzérben minden
évben elsőként lépnek színpadra, hogy – az óvó nénik aktív közreműködésével – kedves
műsorral örvendeztessék meg
szüleiket és a karácsonyi vásár

100. évfordulóját ünnepeltük,
aki azt írta: ’A valódi ünnep az
idő és az öröklét találkozása.’
Sok minden van ebben az
időszakban, amiért jó lenne
imádkozni – folytatta az evangélikus lelkész, aki közös imádkozásra kérte az ünnepi várakozás résztvevőit.
A közelgő ünnepet, Jézus
Krisztus születését, akkor ünnepeljük igazán, ha egy picit megállunk az öröklét Istene előtt – mondta Chikán Katalin, aki a közös imádkozás
után a város karácsonyfáján
meggyújtotta a második adventi, a reményt szimbolizáló
lila gyertyát.
Megható, lélekemelő szép
pillanatoknak lehettünk tanúi,
körbefogták a város karácsonyfáját az ünneplő dunakesziek,
akik közül nagyon sokan készítettek fényképet a fénylő lila

Áldott, békés, boldog karácsonyt
és egészségben, sikerekben, élményekben
gazdag boldog új évet kívánunk!

dr. Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője,
Dióssi Csaba polgármester

A Csiribiri Együttes és az óvodások egy csoportja

közönségét. Így volt ez advent
második vasárnapján is, akiket
és a közös ünnepi várakozásra
egybegyűlteket Nyíri Márton
alpolgármester köszöntött.
Szívemből szólva mondom,
jó lenne a csendet is meghallani. Azt a csendet, amely beszél,
azt a csendet, melyben Isten
hangja van ott a számunkra.
Hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére az Isten – fogalmazott Chikán Katalin evangélikus lelkész.
Vajon örül-e ma a világ, ha
hallhatja, akár a csendben is
az ő Istenét? Segítenek-e bennünket azok a tárgyak, eszközök, szokások, melyeket gyakorlunk adventben és karácsonykor, hogy igazán eljussunk oda, ahol az igazi ünnep
lényege van? – tette fel a kérdést
Chikán Katalin, melyre egy Pilinszky idézettel válaszolt: „Az
elmúlt héten, de egész évben,
Pilinszky János születésének

gyertya mellett álló gyermekükről.
Advent második vasárnapján a Casalgrande téri program – többek között – a Csiribiri Együttes nagy sikerű zenés
gyermekműsorával folytatódott, melyre megtelt a kicsikkel
és szüleikkel az olasz testvérvárosunkról elnevezett köztér.
Az ünnepi díszbe öltözött téren már a hit és a remény gyertyája fénylik…
Az adventi várakozás ünnepi
programjai folytatódik, melynek keretében december 18-án
fellép Takács Nikolas, másnap
pedig Caramel. A negyedik adventi gyertyát Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence országgyűlési képviselő gyújtja
meg december 19-én, 16 órakor.
Boldog ünnepeket kívánunk
minden kedves dunakeszi polgárnak!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Karácsonyi ajándékcsomag
a 65 év feletti nyugdíjasoknak

A

csomagok
elkészültek, az iskoláskorú gyerekek
útra keltek az idősek karácsonyi ajándékával. A
következő napokban, hetekben
minden 65 év feletti dunakeszi
lakoshoz megérkezik a meglepetés – írja közösségi oldalán
Dunakeszi polgármestere.
Dióssi Csaba bejegyzéséből megtudhatjuk, hogy a csomagolásban a Sztehlo Gábor
Evangélikus Szeretetszolgálat

gondozottjai segítettek, akik
jól szervezett munkával néhány nap alatt meg is töltötték
mind a 7200 karácsonyi ajándéktáskát.
– Kérem, fogadják olyan szeretettel, mint amilyennel készült! Áldott ünnepi készülődést kívánok mindenkinek! –
írja Dióssi Csaba.
A karácsonyi ajándékcsomagok kézbesítését a 370 diák
mellett például a korfball csapat játékosai is segítik.
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Egyházi vezetőink
karácsonyi gondolatai
A DUNAKESZI POLGÁR SZERKESZTŐSÉGE ARRA KÉRTE A VÁROSUNKBAN MŰKÖDŐ EGYHÁZAK VEZETŐIT, HOGY ÜNNEPI GONDOLATAIKKAL JÁRULJANAK HOZZÁ AZ ADVENTI VÁRAKOZÁS LÉLEKEMELŐ ÉLMÉNYÉNEK KITELJESEDÉSÉHEZ, AKIK JÓ SZÍVVEL ÉS ÖRÖMMEL TETTEK ELEGET KÉRÉSÜNKNEK, AMIT EZÚTON IS KÖSZÖNÜNK! A SZERK.

A Karácsonyt megelőző bűnbánati időszak

K

eleti egyházunk négy böjti időszakot különböztet meg az évben a
heti szerda és pénteki böjti napokon túl. Két kisebb böjti időszakot, az Istenszülő születését augusztus 1-15. megelőző időben, és a Péter Pál ünnepét június 29. megelőző időben, mely változó
hosszúságú, hiszen a Pünkösd mozgó ünnepét követő vasárnap vecsernye után veszi kezdetét. Két hosszabb böjti időszakunk közül az egyik a mindenki által ismert Húsvét ünnepét megelőző nagyböjti időszak. Kevésbé ismert viszont, hogy
a Karácsony ünnepét is szigorú böjt előzi meg, melynek kezdete november 15. A
szigorú böjti idő világunk számára szokatlan és érthetetlen, hiszen karácsonyról
senkinek sem az önmegtartóztatás, a vis�szahúzódás, az elcsendesedés jut eszébe,
hanem ételek, italok, illatok, fények, ajándékok sokasága, izgalom, várakozás, élmények gazdagsága. Képessé kell válnunk
arra, hogy átértelmezzük a karácsony ünnepét, vissza kell adnunk valódi értelmét. Egyetlen kérdésre adott helyes válasz helyre billenthet minket, ha tudjuk,
hogy kit ünneplünk karácsonykor. Vajon
kit ünneplünk Karácsonykor?
Jézus Krisztus test szerinti születését
ünnepeljük, melyet egyházunk megtestesülésnek, születésnek nevez. Krisztus
a második isteni személy, Ő az, aki magára vette emberi természetünket, mely-

nek egyetlen célja az volt, hogy a bűn által elromlott emberi természet előtt újra
megnyíljon a lehetőség arra, hogy átistenüljön. Krisztus magában egyesítette a két természetet, az istenit és az emberit. A végtelen isteni szeretet, az emberi természetnek szabad akaratot adott,
ám a szabad akarat döntésével megajándékozott ember bűnei, szenvedélyei által
sajnos nemleges választ adott az őt szerető, őbenne gyönyörködő Istennek. Ezzel megszűnt a harmónia Isten és ember
között. Mi emberek soha sem lettünk volna képesek ezt a harmóniát visszaállítani,
ezért a három személyben létező egy Isten második személye, akit mi Fiúnak nevezünk, magára öltötte az elveszett emberi természetet végigélte az emberi életet és
megmutatta nekünk az emberi élet valódi
célját: hogy felfogva, megértve az őt szerető, gondviselő Isten szeretetét, életével válaszoljon erre a szeretetre úgy, hogy ő is,
mint Isten képmása szeretetben éljen ebben a világban.
Egyházunk hagyománya a megtestesülés célját a karácsonyi ikonnal fejezik ki a
legjobban. Az ikon a jól ismert jelenetet
ábrázolja: ott vannak az angyalok, pásztorok, az állatok, az ajándékot hozó bölcsek, Szent József, az újszülöttet fürdető asszonyok, a barlangistálló és a jászol
mely valójában egy kő koporsó. Krisztus
szenvedése és halála által váltja meg ezt

a szenvedélyek súlya alatt görnyedő emberiséget. Krisztus irántunk való végtelen szeretetéből fakadó megtestesülésének célja az emberi természet átistenítése,
megromlott emberi természetünk helyreállítása. A megváltáshoz szenvedésen és
halálon keresztül vezetett az útja, így az
én utam sem lehet más, mint a bűnbánaté, a böjté, az imádságé az Isten előtt való
leborulásé. Kedves olvasó add vissza magadból a világnak, ami a világé, és add
oda lelkedet, egész életedet annak, aki téged teremtett, mert mindannyian az Istenéi vagyunk! Áldott Karácsonyt!
Miklós atya
(Bubrik Miklós)
A festmény
Bubrik-Johan Viktória alkotása

A Mikulás sok ajándékot hozott a dunakeszi gyerekeknek

D

ecember 5-én, vasárnap kétszer is zsúfolásig megtelt a
Mikulás érkezésére várakozó
dunakeszi gyerekekkel a József Attila Művelődési Központ hatalmas
színházterme.
Délelőtt 11 órakor és délután 15 órakor
is betért a művelődési központba a teli
puttonnyal érkező fehér szakállas Mikulás, hogy megajándékozza a rá váró csillogó tekintetű kicsiket. Az önkormányzat által támogatott programban fellépett
a közkedvelt Apacuka Zenekar, melynek
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tagjai a Mikuláshoz hasonlóan örömteli
percekkel ajándékozták meg a fiatalokat.
A piros ruhás Mikulás este ellátogatott
a városi adventi vásárba is, a Casalgrande
térre, ahol ugyancsak sokan várták az érkezését, aki – sok egyéb mellett – a helyszínen hajtogatott lufival is megajándékozta a gyerekeket.
Az önkormányzat a két helyszínen 800
Mikulás-csomaggal kedveskedett a kicsiknek, és emellett a város valamennyi
kis óvodását meglepte egy ajándékcsomaggal. 
Fotó: Kovács Zsolt

Rajtad múlik, hogy életednek hideg jászola bölcsővé válik-e

J

ózsefnek és Máriának még egy kiságya vagy babaruhája sem volt, de
szeretetük az igen. József „hajléktalanná” vált, amikor a népszámlálás miatt
elveszítette élete munkájával felépített názáreti hajlékát. Hivatásos ácsmester volt,
de mintha az események keresztülhúznák
hivatása teljesítésének lehetőségét. Nem
az lett belőle, amire egész életében készült. Kénytelen volt elengedni természetes vágyát is, hogy vérszerinti utódot támasszon magának, hiszen férjként is szűz
maradt. Paradox módon épp ez által válhatott a legmagasabb rendű elhivatottság
emberévé: a Megváltó atyjává, mert új hivatásaként tudta elfogadni és „átölelni” a
megváltozott körülményeket, s azokban
Isten jelen pillanatra vonatkozó akaratát.
Mária nem sebzi meg férjének önérzetét összehasonlítgatásokkal, hogy lehetett volna rámenősebb azon az éjszakán,
hogy ne kelljen ennyire megalázó helyzetbe kerülve fagyos istállóban, barmok közt

szülnie a Királyok Királyát. Nem siránkozik: ha befolyásosabb, gazdagabb emberhez ment volna feleségül, nem kellett
volna átélnie ezt a „traumát”. Nem. Mária
biztonságban érzi magát mindvégig férje
oldalán. Pedig a férje semmilyen emberi
biztonságot nem tud nyújtani feleségének
önmagán, két erős karján és hitén kívül.
Ő az erős férfi, aki nem keze művéből,
élete alkotásából (melyeket pillanatok
alatt elveszített), hanem hitéből és önmagából, személyéből tudta „kitermelni” azt
a biztonságot, melyre családjának szüksége volt. Nem roppant össze, nem veszítette el önbecsülését, mert tudta: az egyetlen
Atya apaságában részesül.
Se a Szűz Anya, se a Mennyei Atya sem
választ magának ideálisabbat Fia gondviselőjéül, hogy elkerülje a méltatlan körülményeket. Végülis ennek a nagyszerű férfinek a humora, derűje, önbizalma
és kreativitása változtatta át a világ egyik
legdrámaibb történetét a világ legszebb

Közelebb van Ő, mint gondolnánk

„Nem szükséges, hogy Jézust
itt vagy ott keresd, ott van szíved ajtajánál. Áll és vár, hogy
készen találjon, hogy magadhoz fogadd. Nincs szükség arra, hogy messziről hívjad: türelmesebben és ezerszer
jobban vágyakozik utánad,
mint ahogy te várod Őt. Nyílj
meg előtte és akkor betér hozzád.” – olvastam a minap egy
ádventi mozaikban Eckhardt
mester gondolatát.
Sokszor átélem az ádventi
rohanás és a karácsonyi sürgés-forgás időtlenségét, amikor ebben az időszakban látogatni indulok vagy közös szolgálatot vállalunk a gyüleke-

zeti tagokkal. Egészen addig,
amíg el nem érkezünk ahhoz a
perchez, hogy időt adjunk magunknak, leüljünk, és elkezdjünk díszíteni, csomagolni,
beszélgetni, imádkozni, addig
nincs megnyugvás. Ott már
közelebb érezzük Istent magunkhoz, mert saját magunk
után való rohanásban egy kicsit magunkhoz is felzárkóztunk. De hányan vannak, akik
nem érkeznek meg magukhoz
időben és térben? Nekik milyen ádventjük van? Olyan és
akkora az ádvent, amennyire
Istent közel engedem magamhoz, hogy minden körülmények ellenére megtisztítsa szívemet, és a hittel, hálával töltse meg akkor is, amikor nincs
időm sem magamra, és valljuk
be, még rá sem…
Ádvent nem lesz lassabb ebben az évben sem, Istentől sem
várhatjuk el, hogy rohanjon
utánunk… Viszont észrevehetjük, hogy a felgyorsult élet
ritmusában is ott vár minket
szívünk ajtajánál maga Jézus
Krisztus. Még el sem érkeztünk születésének megünnepléséhez, ő máris köszönt bennünket jelenlétével. Közelebb
van Ő, mint gondolnánk.
Dr. Petriné
Chikán Katalin

történetévé és avatta a barmok jászolát
bölcsővé. A te hozzáállásodon múlik,
hogy életednek hideg jászola bölcsővé válik-e. Isten alkalmasnak lát erre Téged is.
Szent József választja hivatásának a Kis
Jézust. Isten is választja Józsefet és Máriát, s hogy egy ilyen családban éljen. Sokszor elvágyódunk onnan, ahol vagyunk,
máshol szeretnénk lenni, mást szeretnénk
csinálni, más emberek között valami
nagy ígéret és hivatás bűvöletében, amit
soha nem érünk el, ha nem tesszük hivatásunkká azt, ami a miénk. Újra meg kell
tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk! Kívánjuk, hogy a karácsony legyen
annak felfedezése, hogy legnagyszerűbb
hivatásunk nem más, mint, hogy azokat
kell szeretnünk, akiket Isten mellénk rendelt, átölelve Isten jelen pillanatra vonatkozó akaratát!
Laci atya (Dr. Farkas László)
és Pali atya (Ecseri Pál)

Egyengessétek az Úr útját!

D

unakeszin fontos téma
a közlekedés, az összeköttetés a fővárossal,
valamint az agglomeráció más
településeivel. Az adventi időszakban még többet utazunk,
vásárlunk, készülődünk, intézzük ügyeinket. Az utóbbi
időben számos fejlesztés történt a közlekedésben: a dugók
elkerülésére számos új javaslat
és intézkedés született, és új
utakat is aszfaltoztak. Az utak
kialakítása, javítása mindig
egyengetéssel jár. Ezt tapasztalhatjuk is, amikor az imaházunk felé a megújuló Kiserdő
utcán megyünk. De vajon karácsonyra készülve lelkiekben
is egyengetjük az adventi utat?
Ézsaiás próféta szavait idézi Keresztelő János, aki Krisztus eljövetelének hírnöke volt:
„Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!” (Ézs 40,4; Mt 3,3). Az
ószövetségi mondat héberül
így olvasható:
Nem kell tudni héberül annak felismeréséhez, hogy ez eredetileg egy
palindrom, azaz ugyanaz balról jobbra, mint jobbról balra.
Ézsaiás máshol is használ költői eszközöket, de itt oly gyönyörűen és beszédesen fejezi ki, hogy az akkori babilo-

ni fogságba való menetel nem
végleges zsákutca, hanem van
visszatérés. A Szabadító Isten visszaviszi övéit Jeruzsálembe, ahogy nekünk is ígéri
a mennyei Jeruzsálemet. Ígérete régi! Ahhoz, hogy ez beteljesüljön, egyengetni kell az
utat, ami nem felületes rohanást, hanem néha visszatérést,
megtérést is jelent.
Figyeljünk arra is, hogy mi
döccen a lelkünkben, min
rontunk át, vagy éppen mibe
zuhanunk bele kapcsolataink,
beszélgetéseink során. Ha van
egyengetni valónk, menjünk
vissza. Az Úr közel!
Dr. Kodácsy Tamás
református lelkész
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Tuzson: aki fát ültet, az a gyermeke jövőjére gondol
Tavaszig még 800 fát és 3000 cserjét ültetnek a városban
DUNAKESZI KÖZTEREIN ÉVENTE 1000 FÁT ÜLTET EL AZ ÖNKORMÁNYZAT – MONDTA CSÜTÖRTÖK REGGEL TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ, AKI A VÁROS KÉT ALPOLGÁRMESTERÉVEL ÉS FŐKERTÉSZÉVEL SZIMBOLIKUSAN EGY PÁFRÁNYFENYŐT ÜLTETETT EL A KATONADOMBON, AZ EUROVELO 6 KERÉKPÁRÚT KÖZELÉBEN.

Tuzson Bence, Sipos Dávid, Tóth Eszter, Nyíri Márton

- Az évente elültetésre kerülő
1000 fa mellett, 2019-ben egy
véderdőt telepítettünk a város
keleti határába. ami több, mint
18.000 egyedből áll – jelentette be a térség országgyűlési
képviselője, aki szerint fontos,
hogy gondoljunk a jövőnkre és
cselekedjünk az élhető környezetünk megteremtéséért.
- Dunakeszi bár a Dunára
épülő, de nem egy zöld város,
ezért minden polgárának és
azoknak is, akiknek a köz érdekét kell szolgálniuk, igenis
zöldíteni kell ezt a várost. Ezért
fontos ez a faültetési program.
A fa ültetése a jövőről szól! Aki
elültet itt egy fát, az a gyerekeinek, az unokáinak a jövőjére
gondol, értük cselekszik – fogalmazott Tuzson Bence, aki
Tóth Eszter városi főkertésszel
és a két alpolgármesterrel, Sipos Dáviddal és Nyíri Márton-

nal együtt a zuhogó esőben is
nagy lelkesedéssel ültette a páfrányfenyőt.
Tóth Eszter városi főkertész
elmondta, hogy januárig 200nál is több fát ültetnek el a városban. A fák ültetését – párhuzamosan – két csapat végzi, az egyik a lakossági, a házak
elé igényelt fákat telepíti, a másik pedig a közterületi fasorokat. Tavaszig pedig, még 800 fa
és 3000 cserje kerül kiültetésre.
- 28 fajta fát ültetünk idén és
7 féle cserjét. Lesznek jó várostűrő, száraz homokos talajra
való fajták, tavasszal korán virágzók, gyönyörű őszi lombszínnel rendelkezők, és a védett
parkokba botanikai érdekességek is – ismertette Tóth Eszter
városi főkertész.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Varga Mihály: az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű

1,3 milliárdos fejlesztés a Lighttech gyártósorán
– AZ EGÉSZSÉGIPAR FEJLESZTÉSE STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ,
MIND AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁGOT, MIND A NÖVEKEDÉSI KÉPESSÉGET ILLETŐEN – MONDTA VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER
A DUNAKESZI LIGHTTECH KFT. LEGÚJABB BERUHÁZÁSÁNAK ÁTADÁSÁN NOVEMBER 30-ÁN.

A

támogatott projekt keretében a Lighttech Lámpatechnológiai
Kft. UVC lámpa gyártási kapacitását növelte.
Az 1,3 milliárd forintos beruházáshoz a cég mintegy 1 milliárd forint támogatást kapott az Egészségipari Támogatási
Program (ETP) keretében. Az UVC Germicid lámpa a víz és a levegő
vegyszermentes sterilizálását, csírátlanítását biztosítja.
Varga Mihály a gyártóvonal átadásán hangsúlyozta, hogy ebben a
szektorban jelentős innovációs erő és nagyon komoly szellemi tőke van,
ami képes arra, hogy a világpiacon is állja a versenyt. A kormány célja a
hazai egészségipari kapacitás növelése, a magyar cégek részesedésének
emelése az egészségügyi beszállítók piacán, valamint az egészségipar exportteljesítményének növelése – tette hozzá.
A pénzügyminiszter kiemelte, hogy minden egészségipari fejlesztés a
magyar egészségügyi szolgáltatások színvonalát is javíthatja.
Hangsúlyozta: “a kormány és a cégek együttműködésével az elmúlt
másfél évben tulajdonképpen új iparág jött létre Magyarországon”, az
ETP országszerte 83 helyszínen hajtott és hajt végre beruházást, a program révén 87 milliárd forint értékben valósultak meg kapacitásfejlesztések. A miniszter szerint a program fontos eredménye, hogy 4.0 ipari
technológiai váltásra is sor került, emellett a fejlesztések meg tudják védeni a munkahelyeket.
A dunakeszi beruházás nyomán a Lighttech egészségügyi és oktatási intézményekben használható UVC levegőfertőtlenítő berendezéseket
gyárt majd, amelyeknek kiemelt jelentőségük van például koronavírusfertőzések terjedésének megakadályozásában is. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az új kapacitás egyben lehetőséget is jelent a hazai tudástőke gyarapítására és a nemzetközi versenypozíciók javítására.
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Varga Mihály pénzügyminiszter (j1) elismeréssel nyilatkozott
a Lighttech teljesítményéről
Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Dunakeszi az ország egyik leggyorsabban fejlődő városa,
amihez innovatív emberek és vállalkozások kellettek. A Lighttech Kft.
képes volt meglátni a lehetőséget, a kormány pedig a cég mögé állt, a vállalat Dunakeszi első számú munkahelyteremtője – mondta.
Hősi István Zsolt ügyvezető igazgató köszöntőjében egyebek mellett
arról beszélt, hogy a beruházás lehetőséget teremtett egy innovatív, nagy
hatékonyságú Germicid lámpacsalád kifejlesztésére.
A 98 százalékban exportra termelő vállalat az elmúlt évek stabil növekedésével 2020-ban már 17 milliárd forint árbevételt ért el és több mint
800 főt foglalkoztat.
Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Új aszfaltburkolatot
kapott a Kiserdő utca
MINT ARRÓL A DUNAKESZI POLGÁRBAN TÖBB ALKALOMMAL IS BESZÁMOLTUNK, AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN A DMRV ZRT. KICSERÉLTE AZ
IVÓVÍZVEZETÉKET A KISERDŐ UTCÁBAN. ELKÉSZÜLT AZ ÚTPÁLYA ÉS
KÖRNYEZETÉNEK MŰSZAKI FELÚJÍTÁSA IS ÉS ÍGY DECEMBER 10-ÉN A
PENTA KFT. ALVÁLLALKOZÓJA, AZ ASZFALT&BONTÁS KFT. MUNKATÁRSAI ELKEZDTÉK AZ 540 MÉTER HOSSZÚ, HAT MÉTER SZÉLES ÚT ASZFALTOZÁSÁT, MELLYEL KÉT NAP ALATT VÉGEZNEK.

KÉSZEN ÁLL

az ügyfelek fogadására
DUNAKESZIN A FELÚJÍTOTT ÉS KIBŐVÍTETT MÁV NAGYÁLLOMÁS
ÉPÜLETÉBEN A KÖZELMÚLTBAN NYÍLT MEG A KORMÁNYABLAK.
A KORMÁNYZATI NEGYED KIALAKÍTÁSÁNAK ÚJABB JELENTŐS
ÁLLOMÁSAKÉNT VÁRHATÓAN JÖVŐ ÉV ELEJÉN MÁR A DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL IMPOZÁNS, EGYEMELETES TÖRZSÉPÜLETÉBEN IS INTÉZHETIK ÜGYEIKET A JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN ÉLŐ
POLGÁROK. AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁSBAN MEGVALÓSÍTOTT MODERN ÉPÜLET MŰSZAKI ÁTADÁSA MEGTÖRTÉNT – NYILATKOZTA
LAPUNKNAK IMRE ZSOLT, A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE.
– Három hete volt az épület műszaki átadása és az igényesen kialakított, parkosított környezeté. Napjainkban
az irodák berendezésén, a bútorok, a technikai eszközök és
felszerelések elhelyezésén dolgozunk. Ez a munka várhatóan két hetet vesz igénybe, ami
azt jelenti, hogy a jövő év elején
műszaki és funkcionális szempontból egyaránt készen áll az
ügyfelek fogadására a hivatal
új épülete – tájékoztatott Imre
Zsolt, aki azonban a megnyitás pontos időpontját még nem
tudta megmondani, mivel erről a kormányhivatal dönt.
– Az új épületben nemcsak
a járási törzshivatal – a hatósági osztály és a gyámhivatal
-, hanem a földhivatal is helyet
kap. Praktikusan ez azt jelenti,
hogy a földhivatal jövő év elején a Vasút utcából átköltözik
ide, a Verseny utcába. A törzshivatal pedig – a jelenlegi helyéről – a Bárdos iskola épületszárnyából érkezik az új kormányzati negyedbe – ismertette a tervszerű változásokat a
járási hivatal vezetője.
– Pár száz lépésre található a
kormányablak, ami azt is jelenti, hogy a törzshivatal új épületének megnyitásával a Verseny
utcában teljessé válik az úgy-

nevezett kormányhivatali negyed, ahol az építéshatósági
ügyektől kezdve a földhivatali ügyeken át, a hatósági ügyeken, gyámhatósági ügyeken
keresztül szinte valamennyi államigazgatási ügyet egy helyen
tudnak intézni az ügyfelek.
Imre Zsolt a hatalmas épület
külső környezetéről elmondta,
hogy az északi végénél igényesen kialakított közparkot hoztak létre, míg a déli oldalon -,
ahová egyébként eredetileg a
földhivatal épületét tervezték,
ám forráshiány miatt a törzsépületben helyezték el – füvesítették a felületet.
– Sajnos pénzszűke miatt
nem épülhetett meg a földhivatal önálló épülete, a helyén
jelenleg zöldfelület van. Az önkormányzattal és a MÁV-val
érdemes továbbgondolni a terület hasznosítását, célszerű egy újabb parkolót kiépíteni, mert a MÁV Nagyállomás
és a kormányablak mellett lévő
P+R parkoló már most kevésnek bizonyul. A járási hivatal
megnyitásával újabb helyekre
lesz igény a lakosság kulturált
kiszolgálása érdekében – fogalmazott Imre Zsolt.

A

DMRV Zrt. által kivitelezett ivóvízvezeték
cseréje mellett az út felújítását végző kivitelező megoldotta a garázssor előtti, különböző
lejtésviszonyokból
adódó műszaki problémákat
is. Kijavították a szegélyeket és
az esővíz elvezetőket is, melyről korábban lapunknak így
nyilatkozott Somodi István, a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési
osztályvezető:
„Jelentős esőzésekkor nem ritkán visszatérő probléma, hogy
a szennyvízcsatorna nem tudja
elszállítani a nagy mennyiségű

vizet, amit az idéz elő, hogy sokan – a törvényi tiltás ellenére
– az ingatlanuk területén ös�szegyűlt esővizet a szennyvízcsatornába vezetik be.”
Ezen a helyzeten is segíthetnek a Kiserdő utcában és környezetében elvégzett műszaki felújítások és a lakosság környezettudatosabb szemlélete.
A Kiserdő utca felújítása,
aszfaltozása döntő többségében önkormányzati forrásból
valósult meg.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

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

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

A novemberi beszámolómat a
körzetünk számára a legfontosabb hírrel kezdem. Ismét fejlődik a körzetünk és a város. 2022
nyarán elkezdjük bővíteni a körzetünkben lévő Napsugár Bölcsődét. A 600 millió forintos támogatás mellé a város 147 milliós önrészt tesz, így további 56
férőhellyel bővül a tavaly átadott köznevelési intézmény.
Kérésemre
novemberben
többször is ellenőrizte a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az
Alagimajori utat. Sok lakótársunk jelezte, hogy a város határát jelző tábla után is a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekednek többen is az adott útszakaszon. Így
balesetveszélyesebb a kikanyarodás a Bayer Emil, és a Babicz
Béla utcákból. Kérésemre a Konrád Ignácz és a Brusznyai Árpád

utcákban is lesznek ellenőrzések.
Játszóterek. A körzetünkben
kettő is van, az Alagimajorin
teljesen új fociháló került kihelyezésre és tervezzük a régebbi játékok felújítását és cseréjét. A Fenyő lakóparkban a teljes homokozó cserélve lesz egy
szipiszupi egyedi darabra, amit
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. ezermester kollégája, Czeglédi Csaba készít el számunkra, a városi főkertész, Tóth
Eszter tervei alapján. Nagy tisztelettel köszönjük a munkájukat
és a segítségüket, mert nekik és
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. kollégáinak köszönhetően a körzetünkben az utcai csapadékvíz árkok tisztán vannak
tartva, a zöld munkák és a fejlesztések folyamatosak, valamint a zöld hulladékok elszállítása is meg lett hosszabbítva a
lakossági kéréseknek megfelelően. Két társasház is, a Gérecz
Attila és a Legindi utcában,
egyeztetve a főkertésszel elvégezte a hozzájuk tartozó területen a veszélyes fák gallyazá-

sát. Köszönjük nekik! A közösségi komposztálót is mindenki
a rendeltetése szerint használja.
A városunkban az ingyenes buszközlekedés kiegészült,
egyelőre egy hónapra, egy teljesen új elektromos busszal.
Minden városi háztartásba eljuttattuk, a körzetünkben található új Ökoudvar használatának az ismertetőjét. Elkezdték telepíteni az új óvodához,
és bölcsődéhez vezető út mentén, mindkét oldalon, az új fasort. Több mint 40 új előnevelt fát fognak ültetni, amik
az eltető oxigénen kívül még,
megfogják a mezőgazdasági
terület porát és az M2 zajából
is csökkentenek majd valamelyest.
Elkészült a Gitár utcai közterületi csapadékvíz árok helyreállítása. Még a nyáron sérült
meg a csatornarendszer a partján lévő fáktól, amik egy viharos felhőszakadásban kidőltek.
A Fóti úton lévő Mondi pékség
parkolóját két irányból is a városi kerékpárút érinti. Sajnos
sokszor van probléma az ott

Tisztelt Választókerületi Lakosok!

Közeleg az év vége, a szeretet
ünnepe. Idén a járványügyi intézkedések újra lehetővé tették,
hogy nyugdíjaskorú lakótársainkat ajándékcsomaggal lepjük meg az ünnepek alkalmából. Ezúttal a csomagolásban a
Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat gondozottjai segítettek, szinte rekordidő alatt
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készültek el a 7200 táska megtöltésével. Ezúton is köszönjük
a munkájukat! Körzetünkben
csaknem 400 nyugdíjas kapja meg a napokban a csomagot, amelynek kihordásában a
dunakeszi iskolák diákjai segítenek. Köszönjük a gyermekeknek és szüleiknek is az önzetlen
segítséget!
Idén visszaköltözött régi helyére, a Casalgrande térre az adventi vásár. Kézműves termékek, finomságok és jégpálya
várja az érdeklődőket. Utóbbi
egészen január 9-ig használható. Hétköznap délelőttönként

az iskolások, délután és hétvégén pedig a nagyközönség számára van nyitva. A Casalgrande
téren felállított 6 méteres
Kolorádófenyő egy ajándék a
város számára, Iványi Nikolett,
a tóvárosi FiNi ABC tulajdonosa
ajánlotta fel családjával Dunakeszinek. Köszönjük ezt a nagylelkű támogatást!
Biztosan többen látták, vagy
akár ki is próbálták az elektromos buszt, amely karácsonyig
vesz részt városunk tömegközlekedésében. A mintaprojekt célja a tapasztalatgyűjtés
a járműbeszerzés- és haszná-

parkoló és az ott keresztülhaladó kerékpárosok között. Ezt és
a szabályos parkolás lehetőségét megvizsgáljuk és az ott lévő
üzletsor közlekedési rendjéhez
fogjuk igazítani.
Már elkezdték a városi iskolák
7. és 8. osztályos tanulói kézbesíteni Dunakeszi 65 éven felüli lakosainak a városi karácsonyi
ajándékcsomagot. Minden kedves Dunakeszi lakótársamnak
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánok, egészségben es szeretettben!
Bármilyen kéréssel keressenek
bátran az alábbi elérhetőségeimen: 06-20-429-1033,
dunakeszi.petho@gmail.com
címen, vagy a Facebookon:
Dunakeszi 8. vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra
címen.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

lat, valamint az infrastruktúrakiépítés és töltés terén. Ezzel
Dunakeszi is hozzájárul a környezetvédelmi programok tökéletesítéséhez.
Kérdéseikkel és észrevételeikkel továbbra is keressenek bizalommal!
Üdvözlettel:


Erdész Zoltán
alpolgármester
10. sz. választókerület
képviselője
Juhász Ádám
Dunakeszi Alag városrész
alpolgármesteri
megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu
+36 70 797 9054

selőink jelentik
Tisztelt Lakótársaim!

Advent
A Casalgrande téren már elkezdődött az adventi időszak,
amelynek keretében megnyílt
a vásár, és a jégpálya, ahol egészen február elejéig lesz lehetőség korcsolyázni. A városi adventi koszorún szintén a korábbi évekhez hasonlóan közös adventi gyertyagyújtást tartunk.
Ebbe az eseménybe idén is bekapcsolódnak a városi óvodák.
A gyerekek rövid műsorral készülnek, és közösen meggyújtják a soron következő gyertyát.
Ezekre az alkalmakra is szeretettel várjuk Önöket! Remélem,
hogy sokakkal fogok találkozni
az adventi időszakban.
Adománygyűjtő akció
Dunakeszin
Az idei évben is meghirdettük az adventi adománygyűj-

tést Dunakeszin. A felajánlott
adományokat december 17-ig
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a DÓHSZK
Bajcsy-Zsilinszky út 32. sz. alatti
telephelyén ügyfélfogadási időben lehet leadni. December 19ig a Casalgrande téri karácsonyi
vásár adománygyűjtő faházában is várjuk a csomagokat.
Az adományok szétosztásában
a DÓHSZK család-és gyermekjóléti központ munkatársai lesznek a segítségünkre. Várjuk szeretettel az új, vagy megkímélt,
jó állapotban lévő játékokat, illetve minden olyan dolgot, amire Önnek már nincs szüksége,
de más még hasznát veheti!
Téli munkálatok a körzetben
A téli időszakban is folytatódnak az útjavítási munkálatok,
így nemrég elkészült a Kertész
utca-Fő út kereszteződésének
újraaszfaltozása. Ezúton megkérem a kedves lakótársakat, hogy
az úthibákat jelezzék a lenti
elérhetőségemen. Véget értek
a Fő úti fakivágások, és a Bárdos
Lajos Általános Iskola vonalában az új hársfasor telepítésével

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Nagy öröm és büszkeség, hogy
ismét a város központja lettünk
egy időre, hiszen itt van az Adventi vásár és a jégpálya is.
Tudom, hogy ez nem csak
örömmel, de némi kényelmetlenséggel is jár, ezért kérem mindenki türelmét és megértését, akinek
ez átmenetileg problémát okoz.
Gondoljunk ilyenkor a vidám arcokra, s az ünnepi hangulatra, talán így könnyebb lesz a szívünk.
Változás történt a Barátság
35.-45. előtti parkolókban, ahol a
szakemberek javaslata szerint került kialakításra olyan parkolóhely, ahonnan könnyebb bepa-

kolni, vagy időseket, betegeket a
lakásukhoz eljuttatni! Annyi módosítást javasoltam, mely remélem hamarosan ki is kerül, hogy
este 20 órától reggel 9 óráig rendes parkolóként működjön, s csak
a napközben legyen másik funkciója.
Minden változtatás, változás
hoz magával értetlenkedést, ellenzést, előre „károgást”. Azt szeretném kérni, hogy mindig várjunk egy időt amíg látjuk, hogy
alakul a helyzet utána, s csak a tapasztalatok alapján írjanak véleményt, mert higgyék el a szándék
mindig jó és pozitív, persze hibás
vagy rossz ötletek is születnek, de

már el is készült a főkertész csapata. Akik az év közben jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit a kapacitás függvényében hajtják végre
az Önkormányzat által megbízott szakemberek. A most jelzett faigénylések a 2022-es téli
időszakban teljesülnek, mert
évente egyszer van összesítés
és rendelés. A faültetéssel kapcsolatban az Önök feladata csupán annyi lesz, hogy az igényeikkel együtt vállalják az ültetett
fák gondozását, melyre ezúton
is kérem Önöket. A főtéri virágágyásokat is felkészítették a télre, a hangák, díszkáposzták és
árvácskák a hidegben is színt
hoznak a mindennapokba. Valamint a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet főhomlokzata elé új páfrányfenyőket ültettek a tavaly megbetegedett fák
helyére.
A Kinizsi utcai útjavításai munka, valamint a Kertész utca-Fő
út találkozásánál lévő munkálatok elkészültek, köszönöm a türelmet!

azért nagy többségében az derül
ki, hogy jó irányba változtak a dolgok.
Közeleg a karácsony, a szeretet
ünnepe, legyünk még odafigyelőbbek, türelmesebbek egymással, ez az együttélést is kellemesebbé teszi.
Mindenkinek Nagyon Boldog,
Békés Ünnepeket Kívánok itt a Lakótelep Szívében!
Természetesen továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét!
E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 06 27
542 805 számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, és természetesen személyesen is.
Facebookon a Seltenreich Jó-

Köszöntések
Megtisztelő volt, hogy Érsek Ferencnét köszönthettem 90. születésnapja alkalmából.
Ebben a hónapban Andrást,
Máté Tamást és Erik Józsefet köszönthettem babacsomagunkkal. Isten éltesse mindannyiukat
nagyon sokáig.
Engedjék meg, hogy ezúton
is kívánjak minden kedves dunakeszi polgárnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag újesztendőt!
Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy
keressék fel oldalamat a
Facebookon is, ahol folyamatos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni az
egész várost és a körzetet érintő 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

zsef képviselői oldalamon és a Lakótelep Szíve csoportban is.
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője
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körzeti képvi
Mi lesz veled Kossuth Lajos utca?
Továbbra is erőlködőm a város
egyik legnagyobb forgalmát bonyolító Kossuth Lajos utca felújítása érdekében. Csatornarendszer a
Luther Márton tér-Királyhágó utca
között található, ezért a Királyhágótól feljebb való szakaszon a rendszer folytatása, a Kossuthon végig
az utca mindkét oldalának szegélycseréje és mindannyiunk számára
szinte már megvalósíthatatlannak
tűnő szőnyegezés szükséges (2010
óta jelzem rendszeresen). Az önkormányzat az összes állami tulajdonban lévő utak felújításának terveit
már 8 évvel ezelőtt elkészítette, miközben kaptunk ígéretet a Magyar
Közúttól a Kossuth Lajos utca felújítása érdekében például 2017 végén
a Bajcsy-Zsilinszky út rekonstrukciója végeztével
Az egyik sokadik, pontosan a
2018.06.12-i érdeklődésemre tájékoztattak: „A Kossuth utcában
2020-ban nyomóvezetéket cserél a
DMRV a Szent Imre tér a Toldi utca
közötti szakaszon. Továbbá tájékoztattak, hogy több évre előre projektlista készül, mely egy középtávú
program része, ez alapján valósult
meg a 2017-ben a 2101 jelű út Apor
Vilmos térig tartó szakasza.
Az illetékes év elején értesített,
hogy a Kossuth utca felújítása végett ismét felkeresik a Közutat és
tájékoztatást kérnek. Mivel információ az eltelt idő alatt nem érMegoldódott idén a Tóváros és
a Toldi-Dombliget csapadékvíz
problémája, a tapasztalatok azt
mutatják, hogy jól is teljesít a rendszer. A Kassa utca csapadékvíz-elvezetése még előttünk van, de már
zajlik ennek a kényelmetlenségnek a felszámolása is. Az előzetes
egyeztetések szerint a tó fogja befogadni az esővizet. Köszönjük annak a két lakótársunknak, akik felajánlották, hogy a telkükön keresztül elvezethetjük a csapadékot.
A Dunakeszi Programiroda vezetőjeként örömmel tekintek vis�sza 2021-re, hogy a járványügyi
helyzet lehetővé tette a közösségépítő programok szervezését
a tavasz második felétől. Mondhatom, hogy a korlátozások ellené-

12 Dunakeszi Polgár

kezett – gondolom az ügyintéző
megkeresése válasz nélkül maradt
–, ezért a Kossuth L. utca felújításának ütemezése, a projektlistában
való megjelölése és a Magyar Közút megkeresésének eredménye
felől érdeklődtem írásban. Másnap az osztályvezető úr írásban
tájékoztatott, hogy bármennyire is szeretné, de sajnos ezügyben
nem tud konkrétummal szolgálni.
Más forrásból tájékozódtam, hogy
a Magyar Közút Zrt. Pest megyei
igazgatója október közepén a város polgármesterénél kopogtatott.
A találkozón az önkormányzat vállalta Dunakeszi, valamennyi állami tulajdonában lévő út kivitelezésében való részvételét, melynek
feltételeiről további tárgyalásokat
folytatnak
- A körzet négy utcájában keletkezett kátyúk megszüntetése három címen eredményes lett, egyedül a Klapka utca 38. előtt maradtak el a munkálatok, míg a Zalán
utca 3. előtti kátyúzás maradványait a helyszínen felejtették. A 11.01-jei
ellenőrzés után az elmaradt kátyúzási munkálatokat és a Zalánban ott
hagyott törmelék elszállítását jeleztem az osztály felé
- A Görgey utca 4. előtti aknafedél stabilitása megtörtént
- A Közüzemi Kft. munkatársai a
Kossuth utca 2. mögötti terület bo-

zótirtását és az ott lévő csapadékcsatorna kifolyását szabaddá tették
- Csőtörés volt a Báthory utca
elején, melyet aznap elhárítottak a
DMRV munkatársai. Másnap a terület betonozása, míg harmadnap az
aszfaltozás is megtörtént. Ezúton
köszönöm a DMRV gyors helyreállítási munkálatait
- A Klapka utca folytatásában 6
db kutyapiszok tároló és 6 db hulladékgyűjtő kihelyezésének kérelmére tájékoztattak, hogy a gyűjtők
még idén kihelyezésre kerülnek
- Az Óvoda köz közlekedésének
megoldása érdekében az Útügyi
Osztály az engedélyt megadta. Érdeklődésemre az osztály tájékoztatott, hogy a beruházásra nem tudnak időpontot mondani. Kérdés: mi
lesz, ha kifutunk az időből, ha lejár az engedély időpontja? Nyilván
idén már nem kerülhet sor a beruházásra, de számíthatnak-e rá az ott
lakók, hogy 2022-ben megoldásra
kerülhet az Óvoda köz közlekedési anomáliája? Az előzők végett az
osztály illetékeséhez címeztem érdeklődésemet
- A Zápolya-Király utca sarok járdáján és az úttesten összegyűlt hordalék eltakarítását kértem. Értesítettek, hogy a munkát megrendelték. A közüzemisek az úttest szélén
lévő nagyobb mennyiségű hordalékot elszállították.

- A Király utca 2. előtti szikkasztókút mellett keletkezett lyuk megszüntetését kértem, melynek helyreállítása megtörtént
- Az utca névtáblák pótlása végett ismét az osztályvezető úrhoz
fordultam. A 2019 márciusában első
alkalommal benyújtott kérelemben
9 címen kértem a pótlást, melyből 6
helyen teljesült a kérésem
- A térfigyelő kamerák kihelyezése felől érdeklődtem, mivel az előzőkben már jeleztem, hogy a körzet
4 pontján van szükség a kamerákra
- Újabb úthiba a Báthory utca elején lévő buszmegálló előtt. A megsüllyedt aszfalt helyreállítását pár
nappal később elvégezték
- Az Alkotmány utca 20. alatti ingatlan rendezése a tulajdonos sokadik ígéretének ellenére továbbra
is elmaradt. A jogi osztály illetékese
tájékoztatott, hogy a rendezetlen
ingatlan bírságolás alatt áll
- A Batthyány utca 5. előtti csőtörés végleges helyreállítása késik. Ismét a DMRV-hez fordultam. Értesítettek, hogy a kivitelező még a héten elvégzi a munkálatokat
Az ünnepek közeledtével engedjék meg, hogy minden Kedves Dunakeszi Lakosnak Békés Ünnepeket, egyben Egészségben és Eredményekben Gazdag Új Esztendőt
kívánjak!


Üdvözlettel: Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
re dúslakodtunk a rendezvényekben idén. November végétől zajlik az adventi vásár a Casalgrande
téren, ahol a jégpálya is helyet kapott. Itt tartjuk meg idén az óévbúcsúztató koncerteket is, amelyre várunk minden kedves érdeklődőt, aki velünk szeretné lezárni
2021-et.
De addig is egy kis ünnepi hangolódásra hív a LolliPop Dunakeszi
gyermekfoglalkoztató és közösségi tér, adventi ablak kezdeményezést indítottak december 1-jén. Városszerte minden nap egy-egy család vállalta, hogy feldíszíti a házát
vagy az ablakát, amit egy fejtörő versikével lehet megtalálni. A

napi fejtörő a LolliPop Dunakeszi
Facebook oldalán olvasható. Izgalmas keresgélést kívánok! Nagyon
örülök a Lollipop közösségi tér adventi ablak kalendárium kezdeményezésnek, igazi közösségépítő ötlet. Köszönöm Palancsa Eszternek,
a Lollipop vezetőjének.
Készülünk már a jövő évi programok megszervezésével is, ehhez a 2022-es falinaptár is segítségül szolgál majd minden háztarásban. Fogadják szeretettel az összeállításunkat,
Ezúton kívánok Önöknek nagyon boldog karácsonyt, és egészségben, sikerekben, programokban gazdag boldog új évet!

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

Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. választókerület képviselője

selőink jelentik
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
A hónap egyik a körzet szempontjából leglátványosabb legfontosabb eseménye, hogy az adventi
vásár és a jégpálya az idei évben a
IV. Béla király térről a Casalgrande
térre került áthelyezésre, melyről egyébként én magam is a városi sajtóból értesültem, arról a város vezetése semmilyen formában
nem értesített. A parkolási problémákon bizonyosan nem segít ez
az időszak, azonban a adventi vásár és a jégpálya bizonyosan sokaknak okoz örömet, így természetesen mindenki megértését kérem a kényelmetlenségért - nekem
sincs névre szóló parkolóm a lakótelepen, esetleg nekem is többet
kell sétálnom, de a személyes véleményem szerint az évnek ebben
az időszakában akár egy kis kényelmetlenség árán is örülhetünk mások örömének, függetlenül attól,
hogy mi magunk élvezzük-e, vagy
élvezhetjük-e például a jégpálya
örömeit.
Miután november során több aggódó észrevételt kaptam és a Du-

nakeszi életével foglalkozó csoportokban is felmerült ezzel kapcsolatos félelem, november közepén
a dunakeszi főkertész tájékoztatását kértem a Fő úti fakivágásokkal
kapcsolatban. Miután rólam köztudott, hogy sosem bánok “kesztyűs
kézzel” a városi önkormányzattal
és főleg nem védem meg az inkorrektségeiket, pláne a törvénytelenségeket, tőlem talán hitelesen hangozhat, ha a korrektség jegyében
leírom, hogy Tóth Eszter gyakorlatilag azonnal a rendelkezésemre állt és a legapróbb részletekbe
menően, szakmai alapon válaszolt
a kérdéseimre. Az önkormányzat
más ügyekben tapasztalt gyakorlatával szemben nem halogatta a
választ és nem is kerülte meg a kérdéseimet. Már két nappal megkeresésem után az időt rászánva a
gyártelepi nagy kereszteződéstől
a Sólyom utcánál található bevásárlóközpontig bejártuk a Fő utat
és részletesen megmutogatta és
elmagyarázta nekem az események hátterét. A bejárás eredmé-

nyéről részletes tájékoztatást adtam facebook-oldalamon, melyet
a városi csoportokban is megosztottam, így azt - helyhiány okán itt nem ismétlem meg, ugyanakkor november 18-i bejegyzésemet bárki visszakeresheti, az akár
facebook-fiók nélkül is nyilvánosan elérhető.
A lakótelepen többen észrevehették, hogy a parkolókban a lépcsőházak előtt egy-egy várakozni tilos tábla került elhelyezésre a
parkolókban. Idén júniusban küldtem levelet a a lakótelepen élők
megkeresését tolmácsolva a polgármesternek arra irányuló kérésemmel, hogy a nagyobb bevásárlások esetén a kipakolás a jelenlegi
parkolóhelyzet esetén főleg az idősebbeknek gondot, nehézséget jelent, ha esetleg több száz méterről
kell hazahordani a bevásárolt dolgokat. Bár a megoldási javaslatról
nem jeleztek vissza, de tudomásom szerint - természetesen másik
képviselőtársam javaslataként bemutatva (Az átalakítás Seltenreich

József képviselő körzetében történt – a szerk.) - ezzel a céllal került kialakításra - egyelőre várakozni tilosok védelmében - lépcsőházanként az egy-egy "kipakolásra" szánt ideiglenes parkolóhely. A
megvalósítás későbbi pontos formájáról egyelőre nincs információm azonban a szándék tudomásom szerint ezen korábbi kérésem
megvalósítása.
Elérhetőségeimen továbbra is várom megkereséseiket. Közvetlen
telefonszámom: 06-70-379-92-11,
elektronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy varga.
zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok
a közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon is: www.facebook.
com/zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga. Postai levelet a 2120,
Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B.
alatti irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület

Tájékoztató a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
A DUNAKESZI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE SORÁN IDÉN IS
CÉLUNK VOLT A KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉS, ÉS A VÁROSI KÖZÉLETBEN AKTÍV RÉSZVÉTEL.
Testületi ülések és beszámolók
2021-ben a DNNÖ képviselő-testülete összesen 29 határozatot hozott és fogadott el.
Nemzetiségi törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat az alábbiakban megjelölt tárgykörben látta el:
Német nemzetiségi oktatás támogatása
Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában 2021 évben 8 évfolyamon, 15
osztály, közel 500 tanulója részesül heti 5 óra német nyelv és honismeret oktatásban.
Német nyelv oktatásának támogatása
A DNNÖ az általa alapított Lenaudíj átadásával 8 általános iskolai

tanuló, 4 érettségiző diák részére fejezte ki elismerését. A Tanári
Lenau–díjat Tallérné Szabó Krisztina tanárnő részére adományoztuk.
Zene, tánc és művészeti oktatás
támogatása
2021. évben is a korábbi évekhez hasonló módon és mértékben
anyagi támogatást nyújtottunk az
FFAMI diákjainak oktatására.
Részvétel a testvérvárosi kapcsolat kialakításában
2021. szeptember 3-5. között a
Dunakeszi Fesztre hat fős delegáció érkezett a németországi Deggendorfból. Külön öröm
volt számunkra, hogy a küldöttség Renate Wasmeier asszony vezetésével érkezett, aki 2019. év-

ben volt már nálunk. Egyeztetés
történt kulturális, sport és tudományos-oktatási együttműködési lehetőség kereteiről. A DNNÖ
testületileg precízen, jó gazdaként dolgozott a német vendégek
programjának megvalósításában,
az érdeklődő látogatók és a német
kiállítók közötti tolmácsolásban.
Vendégeink ezt örömmel köszönték meg elutazásuk alkalmával.
Megemlékezés Dr. Mervald Annáról
Fájó szívvel búcsúztunk 2021.
évben dr. Mervald Annától, a
DNNÖ örökös elnök asszonyától. Tevékenysége a német nemzetiség hagyományőrzése, szellemi kultúrájának megismertetése, illetve identitásának megőrzése volt. Munkájának legfontosabb

eredménye a 2014-ben indult német nemzetiségi oktatás a Fazekas
Általános Iskolában. Emlékét szívünkben örökké őrizzük, köszönjük, hogy tőle tanulhattunk és azt
a szellemiséget, amit általa és tőle
kaptunk, méltóan fogjuk megvalósítani.
Köszönetnyilvánítás
A DNNÖ működését, programjainak megvalósítását 2021 évben is a
DNNÖ képviselőivel közösen végeztem. Köszönöm egész éves, kitartó, eredményes, munkáját Várkonyi Kurszán elnökhelyettesnek, Pethő Krisztián Mátyás jegyzőkönyv-hitelesítő képviselőnek,
Druzsin Zsuzsanna és Szilassiné
Lutz Mariann képviselőnek, akik
segítették a munkámat.
Tóth Tamás
Dunakeszi
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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körzeti képvi
Elkészült a Tőzegtavi út legrosszabb
szakaszának felújítása

Novemberi beszámolóm élére kívánkozik a Tőzegtavak lakosságát
érintő fejlesztés: másfél év hos�szas egyeztetései, kérelmei és várakozása végén készült el november közepére a Tőzegtavi út
legkritikusabb, legrosszabb állapotban lévő 100-120 méteres szakaszának felújítása. Sőt: a legfrissebb – hivatalos forrásból egyelőre meg nem erősített – hírek
szerint teljesülhet dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő néhány héttel ezelőtt tett ígérete,
és megérkezhet a hiányzó körülbelül 28 millió forintnyi forrás a
Tőzegtavi út fennmaradó 5-600
méteres szakaszának felújítására. Államtitkár úr november 16-án
délután – elfogadva a Dunakeszi
Tőzegtó Sporthorgász Egyesület
vezetőivel, Gálhidi Zoltánnal és
Veres Attilával közös, kitartó invitálásunkat – személyesen látogatott el a Tőzegtavi út elejére,
ahol saját szemével győződhetett
meg egyfelől ezen 120 méteres
szakasz utolsó fázisában járó felújításának előrehaladásáról, másfelől a Tőzegtavi útnak a Hűtőház

utcától délre – a Tőzegtavak, a
most felújított rész irányába – tartó részének állapotáról. Tuzson
Bence a jelenlevők számára akkor elmondta: megpróbál egyedi
forrásigényt előteremteni, annak
megszerzése érdekében közbenjárni. Bízom benne, hogy hamarosan már a felújításhoz szükséges pénzeszközök tényleges rendelkezésre állásáról és az újabb
fejlesztés tervezett időpontjáról számolhatok majd be ismert
kommunikációs csatornáimon.
Körzetünk alagi részét érintően
az alábbi lakossági kérések jutottak el hozzám december elején:
a Kincsem utcai óvoda melletti
parkoló burkolása, hogy ne sárba, illetve sárból kelljen ki- és beszállni az autóval ide érkezőknek.
Ugyanitt a közvilágítás fejlesztése is jogos igényként merült fel.
A D. Ordass Lajos parkban lévő
– igen közkedvelt – sportpályára pedig világítást szeretnének az
oda rendszeresen sportolni járók,
hogy a korai sötétedés ellenére
ilyenkor ősszel, télen is használni lehessen a délutáni, kora esti
órákban is. Valamennyi igényt jogosnak érzem, azok megvalósítása érdekében egyeztetést kezdeményeztem a polgármesteri hivatal illetékes osztályvezetőjével.
December első hetében több

szívet melengető közösségi program is zajlott Alsón. Harmadikán,
pénteken a nyugdíjas Nyíri házaspár – Magdolna és Miklós – takarította ki a vasúti megállónál lévő,
az utóbbi időben sajnos meglehetősen szemetessé vált aluljárót. Hála és köszönet önként vállalt közösségi munkájukért.
2019 után ismét sor került az
alsói élő adventi kalendárium
programra, amelyet csak Alsón
szervez meg néhány helyi lakó
Kaiber Adrienn vezetésével, kizárólag az ott élők számára, hiszen annak fő célja az alsói közösségi élet fejlesztése. (Az élő
alsói adventi kalendárium nem
keverendő össze a nagycsaládos
egyesület által szervezett „nagy
dunakeszis” élő kalendáriummal,
ahol csak kivilágítás van, vendéglátás nincsen.)
A Mikulás idén is nagy örömöt
okozott közel száz alsói gyereknek, akik egyfelől levelet válthattak a nagyszakállúval: az ötletgazda-szervezők az alsói közösségi háznál postaládát állítottak,
amelybe a gyerekek bedobhatták
a Mikulásnak írt leveleiket, a neki
szánt rajzokat, amelyekre természetesen a Mikulás válaszolt is,
közvetlenül eljuttatva azt a gyermekek postaládájába, nem kis
örömöt okozva ezzel a kicsiknek.

Elismerés Aknainé Andrási Anikó
és segítői fáradozásaiért!
A levélváltás mellett természetesen személyesen is ellátogatott a Mikulás az alsói gyerekekhez december 4-én, szombaton
délután egy oldtimeren érkezve.
A klubház melletti régi bolt épülete előtt „tanyát vert” Mikulás rövid kulturális programot követően átadta csomagjait az összesereglett gyerekeknek, határtalan
boldogságot okozva a jelenlévőknek. Köszönet a szervezők és
lebonyolítók lehetetlent nem ismerő munkájáért, legfőképpen
Szabolcs Csilla ötletgazda-főszervezőnek. A közel száz kisgyerek számára összeállított Mikuláscsomagok gazdag tartalmát soksok önzetlen helyi támogatónak
köszönhetően tudták megteremteni.
Elérhetőségeim:
benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com;
+36 20 41 91 533; Facebook:
ht tps: //w w w.faceb ook .com/
groups/2063444590570143. Papíralapú küldeményeiket bedobhatják a Muskátli utcai közösségi
ház oldalán elhelyezett zöld színű
postaládába is.


Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Az év végéhez közeledve szeretném összefoglalni az esztendőben
történteket, a Révdűlőt érintő fejlesztéseket. Nyilvánvalóan nem tudok kitérni minden részletre, de
igyekszem teljes képet adni. A felsorolt események között van, ami
csak hetek, de van, ami hónapok,
sőt évek előkészítő munkájának az
eredménye.
Az év elején gyorsjavításokat végeztek a Duna-sori támfalon és január végén a Dunakeszi Közüzemi
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Nonprofit Kft. megjavította és vis�szahelyezte a katonadombi fitnesz
park eszközeit, valamint újrarakták
a gumiburkolatot is. Februárban fedett kerékpáros pihenő létesült a
Katonadomb és a városi strand közötti területen. Szintén februárban
rendeztük a vitás parkolási kérdéseket a Felhő utcában. Márciusban eltávolították a tavalyi vihar által kicsavart fák gyökereit a Katonadomb parkjából, és felszámolták
a viharkárok nyomait a Duna-so-

ron és a Kiscsugró-völgyében. Ezzel egyidőben felújítottuk a Kiscsurgó átereszét, és ugyanebben a hónapban kicseréltük a vízgyűjtő rácsot a Stromfeld utca és a Rév út
sarkán. Az első negyedévben új fasort telepítettünk a Katonadombra,
húsz égerfából álló fasorta strandra, negyven fűzfából és nyárból álló
populációt a Duna-sorra, valamint
tizenöt fűz- és nyárfát a Kiscsurgó
völgyébe. Tavasszal megújultak az
útburkolati jelek az Ifjúság, Liget,

Hársfa, Kisfaludy, Stromfeld, Tavasz,
Munkás, Eper, Kisdobos, Pozsonyi,
Katona József, Kagyló és Kiscsurgó
utcában. Áprilisban két nagyméretű (30 és 25 köbméter) földalatti

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Áldott, Békés Karácsonyt kívánok
minden kedves Dunakeszi Lakótársamnak!
Az ünnepi köszöntés után szeretném
dióhéjban tájékoztatni Önöket az elmúlt két év történéseiről.
Gyorsan eltelt a két év a 2019 őszén
megtartott önkormányzati választások óta, ahol az Önök bizalmából önkormányzati képviselő lehetek Dunakeszin az 5-ös helyi választókörzetben, a Klapka György utca - Tábor utca
– Vadász utca által közrefogott területen. Az eltelt időszakban igyekeztem beszámolni Önöknek a Dunakeszi Polgárban megjelent cikkeimben
lakóhelyünkön történt eseményekről,
a problémákról és az eredményekről.
Beszámolómat postaládájukba elhelyezve is el fogom juttatni Önökhöz,
melynek hátsó oldalára fel tudják írni
javaslataikat, esetleges kéréseiket,
melyeket eljuttathatják hozzám. Most
az alábbiakban összefoglalom a teljesség igénye nélkül – hiszen személyes ügyekben történt megkeresésekről nem írhatok - a főbb témaköröket,
melyekben az Önök megbízásából tevékenykedtem
- Akár a közösséget érintő, akár ma-

szikkasztó létesült a Malomárok lakóparkban a csapadékvíz-elvezetés megoldására. Együtt örülhettünk a Malomárok játszótér átadásának és május 10-én megrendeztük
a Dunakeszi Köztisztasági Napot.
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit
Kft. munkatársai felújították a város legnagyobb játszóterének, a katonadombi játszótérnek az eszközeit. Júniusban átadtuk az Eurovelo
6 kerékpárút Budapest-Dunakeszi szakaszát. Három napozóstéggel, szeletív gyűjtőkkel és gyepszőnyeggel, információs- és házirend táblával, strandszéffel, öltöző-

gán jellegű gondok, problémák megoldásában segítség nyújtása, melyekkel
kapcsolatban Önök megtiszteltek bizalmukkal
- Kátyú bejelentések továbbítása, javításuk elvégzésének intézése és az elvégzett munkák ellenőrzése – Kazinczy
utca, Tábor utca
- Forgalomlassító küszöbök elhelyezésének segítése, a lehetőségekről és
kötelezettségekről történő tájékoztatás, a szükséges műszaki szemlék, hatósági és rendőrségi bejárások megszervezése
- Esővíz csatorna elvezetők tisztítása – Madách Imre utca, Hunyadi János
utca, Tompa Mihály utca, Tábor utca,
Váczi Mihály utca, Radnóti Miklós utca
- Özönvíz szerű esőzések utáni károk
csökkentése érdekében a szükséges
bejelentések megtétele és az ingatlanokba történő vízbetörések megszüntetéséhez a műszaki szemlék szervezése, a megfelelő műszaki megoldások,
beruházások elvégzéséhez javaslat tétel illetve a beruházások eredményességének nyomon követése, a lakossági
visszajelzésekről tájékoztatás - Móricz
Zsigmond utca, Hunyadi János utca, Tábor utca, Madách Imre utca
- Vízelvezető árkok tisztítására intézkedések megtétele a rászorultság figyelembe vételével; ha szükséges új
vízelvezető árkok illetve új esővíz elvezető csatorna szemek kiépítése – Móricz Zsigmond utca, Radnóti Miklós
utca, Pipa utca – Juhász Gyula köz
- Új parkoló igények és kérelmek se-

vel, padokkal továbbfejlesztettük a
szabadstrandot. Három méter széles térköves járdával bővült a Dunasor és megújult a mederbe vezető
lépcső a rév felőli oldalon. Hat padot
telepítettek a strandra és kilencet a
Duna-sorra. A közbiztonság növelésére és az illegális szemételhelyezés visszaszorítására új térfigyelőkamerákattelepítettünk a Kiserdő
utcai és a Liget utcai szelektív gyűjtőhöz, a Liget utca – Duna sor sarkára, a Kiscsurgó utcába, Pihenő sétány – Fészek bekötő út sarkára és az
Iskola utcai tízemeletesekhez. Igényes mosdóépület épült a Katona-

gítése, a beérkező forgalmi rend változtatási javaslatok támogatása, mint közúti jelzőtáblák igénylése és felszerelése, közúti és parkoló helyek felfestések
megújítása,
- Balesetveszélyes műtárgyak, oszlopok eltávolítása, veszélyhelyzet megszüntetése
- Helyi körjárati busz menetrendjének lakossági igények szerinti megváltoztatásának segítése
- Tábor utca - Hunyadi János utca kereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatása
- Közreműködés a Radnóti Miklós
utca – Szép Ernő utca - Fazekas Mihály
utca új forgalmi rendjének kialakításában, a reggeli és délutáni órákban a
csúcsforgalom miatt kialakuló közlekedési dugók mértékének csökkentése, a
diákok és szüleik biztonságos érkezése
és távozása érdekében
- Közvilágítási bejelentések intézése
- Parlagfű irtás
- Érdeklődőknek tájékoztató anyag
küldése az új gimnázium és szakgimnázium terveiről
- Tisztasági akció szervezése és abban történő részvétel
Mobil számom:
06 20 336 9294
E-mail címem:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

domb és a városi strand kiszolgálására, valamint négy új parkolóhely
létesült a Liget utcában. Útstabilizálás történt a Hajó utcában, a Rózsakert és az Evező közökben és az utakon folyamatosan javítottuk a keletkező kátyúkat. A nyár végén a DMRV
Zrt. kicserélte az ivóvízhálózatot a
Kiserdő utcában, ősszel aszfaltburkolatot kaptak a társasházak közötti
bekötő utak, és térköves járda épült
a Kiserdő 7. szám előtt. Víznyelő rácsok épültek a Kiserdő és az Akácfa, Ifjúság és Kisdobos utca találkozásánál, vízelvezető csatorna épült a
11-es számnál, és megvalósult a víz-

elvezető hálózat teljes takarítása. A
projekt zárásaként decemberben új
aszfaltburkolatot kap a Kiserdő utca.
Az év során több mint harminc babacsomagot kézbesítettem, két 90
éves lakótársunkat köszöntöttem és
decemberben karácsonyi csomagot
kézbesítünk az időskorúaknak.
Sok dolog van mögöttünk, de
még több előttünk. Mindenkinek
áldott békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag
boldog újesztendőt kívánok!
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője
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December 23-ig utazhat
a szuper zöld busszal

N

ovember második felében indult a HUMDA
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt Dunakeszin.
Hétköznaponként az 1-es és a
3-as hétvégén az 5-ös és a 6-os
járat útvonalán közlekedik, bejárva így az egész várost, és így
a lehető legtöbb lakos kipróbálhatja. A városban egy hónapig közlekedő háromajtós MAN
Lion’s City 12 electric jármű 41
ülőhellyel rendelkezik és egyszerre 80 fő szállítására alkalmas. Akkumulátorkapacitása
480 kWh, mely a Mintaprojektben részt vevő autóbuszok közül a legnagyobb, így a 250, de
akár a 300 km feletti távolságok
biztonságos megtétele garantált. A buszt a Sport Busz Kft.
működteti, akik több mint 5 éve
végzik Dunakeszin a személyszállítási közszolgáltatást.
„Célunk, hogy a dunakesziek testközelből ismerhessék
meg a környezetbarát, kibocsátásmentes járműveket. Bízom benne, hogy a helyi lakosság szívesen fogadja az elektromos autóbuszokat és a zöld jövőre való tekintettel egyre több
elektromos busz közlekedhet
az országban és itt a városban
is. Ezek hozzájárulnak ahhoz
az európai uniós és magyarországi célkitűzéshez, amellyel
2050-re mind az unió, mind hazánk klímasemleges hellyé válhat, azaz a nettó szén-dioxidkibocsátás nullára csökkenhet”
– mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és
klímapolitikáért felelős állam16 Dunakeszi Polgár

titkára a december 10-én tartott
sajtótájékoztatón.
Dunakeszi környezetvédelmi
törekvéseinek egyik legfontosabb eleme az „Évente 1000 fát
ültetünk Dunakeszire” kezdeményezés. Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője a
sajtótájékoztatón arra hívta fel
a figyelmet, hogy egy dízel busz
évente annyi káros anyagot bocsát ki, amelynek megkötéséhez 1000 fa szükséges. „Dunakeszin ez már megvan, de a klímavédelemért le kell cserélnünk
a közlekedési eszközeinket a
mintaprojektben is szereplő
zöld buszokra. Ha élesben elindul a program, Dunakeszi is pályázni fog, hogy környezetbarát
járművek vegyenek részt a helyi
tömegközlekedésben” - hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki hozzátette: A Zöld Busz
Mintaprojekt az első lépése a
teljes Zöld Busz Program megvalósításának, amelynek keretében a kormány 10 éves időtávon belül csaknem 36 milliárd
forint keretösszeggel támogatja az elektromos autóbuszok beszerzését.
A Dunakeszin 2010-ben útjára indított környezetvédelmi
koncepcióba jól beleillik a teljes
mértékben elektromos meghajtású autóbusz tesztelése. Mint
Dióssi Csaba polgármester kiemelte, mivel minden, a várost
érintő döntést áthat a környezettudatosság, nagydolog Dunakeszi számára, hogy lehetőséget kapott a város a mintaprojektre. „A zöld busz már működik egy ideje a városban, és
nagyon népszerű a lakosság kö-

rében. A dunakesziek pontosan tudják, hogy egy ilyen busz
nagyban hozzá tud járulni ahhoz a zöld törekvéshez, ami itt
az élhetőség szempontjából nagyon fontos” - méltatta a mintaprojektet a polgármester.

DUNAKESZI A ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT
TIZENHARMADIK ÁLLOMÁSA.
A ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT ELEKTROMOS AUTÓBUSZÁT, A BM
HEROS LEK KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAN LION’S CITY 12
ELECTRIC MODELLT DECEMBER 23-IG LEHET KIPRÓBÁLNI
DUNAKESZIN. AZ EGY HÓNAPOS TESZTIDŐSZAK TAPASZTALATAI JÓ ALAPOT ADNAK A
VÁROS ELEKTROMOBILITÁSI
TERVEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ.

sünket tükrözi cégünk új neve is,
amely hangsúlyozza, hogy az autó-motorsport fejlesztése mellett
a zöld mobilitás fejlesztése is a fő
tevékenységeink egyike” – emelte ki Lázár László.
Deim Zsolt, a Sport Busz Kft.
vezetője a polgármester szavait megerősítette, az utasok pozitívan méltatták az elektromos
busz futurisztikus kinézetét, és
csendes működését, amely a járatok útvonalán lakók életét és

Dióssi Csaba polgármester:
döntéseinkben döntő szerepe a környezettudatosságnak
A Zöld Busz Programot a
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálja. Lázár László, a HUMDA
Zrt. kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a mintaprojektek során
olyan üzemeltetési tapasztalatok születnek, amelyek a jövőbeni beruházásoknál nélkülözhetetlenek, másrészt ezek kiváló háttéranyagot biztosítanak a
Magyar Kormány számára az
elektromobilitással kapcsolatos
jövőbeni döntések megalapozására. „Közös célunk, hogy a hazai tömegközlekedés járműállománya megfelelő ütemben modernizálódjon. Ezen küldeté-

mindennapjait is megkönnyítik. „Fontosnak tartjuk a zöldülést és a károsanyag-kibocsátás minimalizálását, vagy
akár teljes mértékű megszüntetését. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a zöld
busz programban, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az elektromos tömegközlekedési eszközök képességeit tökéletesre fejlesszék. Dunakeszin 1-1 járat
naponta 300 kilométer fölött
teljesít, a mintaprojektek alatt
szerzett tapasztalatok a vállalható menetteljesítményt is segítenek meghatározni” - említette
Deim Zsolt.
Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

Felszentelték a Dunakeszi
Szent Miklós Görögkatolikus Óvodát
VÁROSUNK LEGÚJABB GYERMEKINTÉZMÉNYE, A DUNAKESZI
SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA SZEPTEMBERBEN
KEZDTE EL KÉT CSOPORTBAN MŰKÖDÉSÉT. FELSZENTELÉSÉRE
DECEMBER 6-ÁN KERÜLT SOR.

A

z ünnepi alkalomból
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye
érsek metropolitája és Varga Lajos váci segédpüspök celebrált
Isteni Szent Liturgiát. A szertartás kezdetén az óvodás gyermekek énekét hallgathattuk Szent
Miklóshoz.
Ünnepi prédikációjában az
érsek metropolita egyebek mellett arról szólt, hogy Szent Mik-

je. Kodály Zoltánt idézte, aki azt
mondta, hogy a kultúrát nem
lehet örökölni. A kultúra olyan,
hogy újra és újra meg kell teremteni. Végezetül kijelentette:
Az igazi munka az, hogy képesek legyünk olyat adni gyerekeinknek, amivel ők is képesek ezt
a kultúrát újjáteremteni. (Kérdésünkre Tuzson Bence közölte, hogy a beruházás félmilliárd
forintból valósult meg. A szerk.)

Kocsis Fülöp érsek metropolita szentelte fel az új óvodát
Majd elmondta, hogy a főegyházmegyében közel ötezer diák
– óvodától a középiskoláig – nevelődik. Az óvoda része annak
a kormányzati programnak,
amely egyházi óvodafejlesztést
tűzött ki célul.
Zárszavában Kocsis Fülöp érsek metropolita elmondta, hogy

lós ünnepén, amikor óvodát
szentelünk, milyen példát jelentenek nekünk a gyermekek?
Talán azt, amely belőlünk, felnőttekből kezd kiveszni, az
az őszinteség, a tiszta lélek. A
gyermekek az Isten megteremtett világának a paradicsomi állapotából tudnak valamit. A létükkel hoznak üzenetet az Isten
örök, eredeti szeretetéből.
A liturgia után az érsek metropolita felszentelte előbb a játszóudvart, a bejáratnál látható nagyméretű Szent Miklós ikont, melyet Bubrik-Johan
Viktória készített. Ezt követően
az óvoda valamennyi helyiségét
is felszentelte.
Majd Tószegi Veronika, az intézmény vezetője köszöntötte a
jelen lévőket, és ünnepi műsorral kedveskedett az óvoda Füstifecske csoportja.
–Az óvoda a gyermekeinkről
és a jövőről szól, és amikor itt
tégla téglára épült, akkor érték
is született – fogalmazott ünnepi beszédében Tuzson Bence, a
térség országgyűlési képviselő18 Dunakeszi Polgár

Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott arról
beszélt, hogy a gyermekeknek
azért is jó ide járni az óvodába, mert szüleik után itt is megerősíthetik magukban, hogy
mi a jó. Elsajátíthatják a jóról
való tudást. A magyar kormány
megtanulta Miklós püspöktől,
hogy egy kormánynak az a dolga, hogy segítsen. A gyerekeknek itt nyílik lehetőségük, hogy
a jót megtanulják.
Felidézte a templom, majd a
parókia, ezt követően a 75 férőhelyes óvoda létrejöttének történetét Szabó József, az önkormányzat egyházügyi tanácsnoka. – Az egyházi óvodákkal,
intézményekkel városunk intézményi palettája színesedik.
Így lehetőség nyílik a szülők,
családok számára, hogy értékrendjüknek megfelelő óvodai,
iskolai nevelést válasszanak.
A Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, Dr. Seszták István köszönetet mondott a főegyházmegye képviseletében
a tervezőknek, kivitelezőknek.

értékes munka folyik az óvodában és hozzáfűzte: – Ne féljünk
a gyermekek áldásától, mert
erre nagy szüksége van az országnak és az Úristen rajtuk keresztül közvetíti az áldást.
Katona M. István
A szerző felvételei

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő
Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő
élő- és
minő
min
őségi mű
művirágokkal
• Terracotta és mű
műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00,
Szombat:: 8:00–13:
Szombat
8:00–13:00
00 • Vasárnap
Vasárnap:: 8:00–18:00
Minden kedves
vásárlónknak nagyon
békés boldog karácsonyi
ünnepeket és egészségben
gazdag boldog új
esztendőt kívánunk!

www.passsziom.hu
www.pa

Mesélő épületek:

Batthyány Elemér utca 8. –
Csompora Mátyás háza

A

Csompora Mátyás háza a Batthyány utcában

lóversenypályák fenegyerekének
tartott Csompora Mátyás 1877ben született Geist (II.) Gáspár
(1817‒1872) Békés megyei birtokán. Lovagolni is itt tanult meg, és – látván tehetségét – Geist a kezdet kezdetén, 1889ben Alagra hozta. A csákói birtokos lovai az első versenyeken már szép eredményeket értek el. Az angol zsokéktól
hemzsegő mezőnyben „a kis Csompora”
üdítő változatosságot jelentett. Eleinte lovászfiúként szállt nyeregbe, Mravik
Pál tréner keze alatt, és a korabeli sajtó nagy eredményeket várt tőle: „Különösen a kis Csompora tűnt ki a kétéves
nyeretlen eladók handicapjében. Lovát,
Sambót bámulatos végküzdelem után
elsőnek hozta be oly ügyességgel, hogy
bármelyik jockey megirigyelhetné érte.”
1895-től azután zsokéként ülte meg a
Geist-istálló telivéreit.
Hosszú pályafutása során – 1889től 1919-ig zsokéként, 1920-tól néhány
évig trénerként, utána pedig 1959-ig versenyindítóként dolgozott – 998-szor ült
a nyeregben és számos alkalommal ért
el helyezést. 1895 és 1913 között a fekete-piros színekben versenyző Geististálló zsokéja volt, és ötször nyerte meg
a Nagy alagi akadályversenyt. Geist (II.)
Gáspár halála után a híres JankovichBesán istálló zsokéja lett, de mindvégig
másoknak is lovagolt. Utolsó nagy győzelmét 1916-ban, Bécsben aratta: Zivatar nyergében megnyerte a gátversenyt
a „dereshajú Csompora”. Heves termé-

szete azonban nem egyszer bajba sodorta, többször is eltiltották, mert „illetlen
magaviseletet” tanúsított. Ezért ragadt
rá beceneve is: „Kakadu”. Pályafutása
során olyan sokszor bukott, hogy „nem
maradt egyetlen ép csontja sem”.

Bár versenyzett Bécsben, Prágában és
az Osztrák‒Magyar Monarchia más gyepein is, élete mindvégig Alaghoz kötötte.
Amikor 1919-ben véget ért zsokékarrierje, itt kezdett el trénerként dolgozni és itt
építtette fel ma is álló házát a Batthyány Elemér utcában. A szecessziós stílusú
villában élt feleségével, Csizmarek Máriával, akit 1903-ban vett el, Újpesten. Házasságukból két fiú született: ifj. Mátyás,

aki később postatiszt lett Dunakeszin, és
Pál, aki korán elhunyt (sírja az alagi öreg
temetőben van). A zsoké az alagi közösség megbecsült tagja volt, aki minden jótékony kezdeményezést támogatott a településen. Egész életében az angol lovas
stílus szerint öltözködött, és – amikor az
alagi lóversenyek kora leáldozott – a pesti pályán dolgozott tovább.
1959. október 21-én Csompora Mátyás
a pesti ügetőről tartott hazafelé. Felesége
néhány héttel korábban hunyt el. A gondolataiba merült idős lovas trolibuszon
utazott a Nyugati pályaudvar felé, amikor a Madách Színház környékén örök
álomra szenderült. Nekrológját Kellér
Andor írta meg az Esti Hírlapban – senki más nem emlékezett már az egykori
klasszis zsokéra.
„Hogy számtalan lovaglásom között melyik volt a legjobb ló, erre válaszom az: Nemes szívű, megboldogult,
volt jó gazdám Geist Gáspár úr Moloch
nevű lova. Bár Csekó, May-be, Mr. John,
Tromf és Czipész is megnyerték az Alagi

nagy akadályversenyt, mégis ezeknél
jobbnak tartom Molochot. Ez megnyerte
a Rákosi díj gátversenyt, a Pozsonyi nagy
akadályversenyt és a Bécsi tavaszi nagy
akadályversenyt.”
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„AZ ALAGI MEETING MEGÉRKEZETT. MOST MÁR MÉG A POLITIKÁNÁL IS OKOSABB DOLOGGAL FOGLALKOZIK BUDAPEST ÉS AZ ORSZÁG. CSOMPORA MOLOCHOT ELSŐNEK HOZTA BE? […] ITT AZ IGAZI TAVASZ, A LÓVERSENYEK
IDEJE.” – ÍRTA ADY ENDRE A BUDAPESTI NAPLÓ HASÁBJAIN, 1905. ÁPRILIS 4-ÉN.
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Dunakeszi szemmel
Apró meglepetések
az adventi csomagocskákban
Tuzson Bence: A szeretetteljes felkészülés az ünnepre mindnyájunknak
fontos, mert nemcsak jelképesen, de lelkileg is összeköti a családot
AZ IDEI KARÁCSONYUNK VÉGRE ISMÉT OLYAN LEHET, AMILYENNEK SZERETNÉNK, ÖSSZEGYŰLHETÜNK, EGYÜTT LEHETÜNK ÉS
EGYÜTT ÜNNEPELHETÜNK A SZERETTEINKKEL, ÉS AZT HISZEM, HOGY A GYEREKEINK SZÁMÁRA IS EZ LESZ A LEGNAGYOBB ÖRÖM
– FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE,
AKIT AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ CSALÁDI SZOKÁSAIKRÓL KÉRDEZTÜNK. MINT AZ ÖTGYERMEKES ÉDESAPA ELMONDTA, ŐK A FELESÉGÉVEL EGYEDI ADVENTI CSOMAGOCSKÁKAT KÉSZÍTENEK A GYERMEKEIKNEK, AMELYEKBEN MINDEN REGGEL MÁS ÉS MÁS APRÓ MEGLEPETÉSEKET TALÁLHATNAK. MIVEL ŐK A CSALÁDBAN MÁR MINDNYÁJAN MEGKAPTÁK A HARMADIK VÉDŐOLTÁST IS, AZ IDÉN NAGYOBB ÖSSZEJÖVETELT TERVEZNEK, AMELYRE ELJÖNNEK A KÉPVISELŐ SZÜLEI,
TESTVÉREI, ÉS A TESTVÉREINEK A GYERMEKEI IS.
– Advent időszaka van, ezért
szeretném, ha nemcsak arról
az aktív képviselőről beszélnénk, akivel rendszeresen találkozhatunk és láthatjuk a városunkban, csakúgy mint a térség más településein is hanem
ötgyermekes édesapaként Tuzson Bencéről, a családapáról
is. Mennyire tud odafigyelni a
sok közéleti munkája mellett a
családra, a készülődésre?
– A rengeteg munkája mellett valóban rohanó életet él egy
képviselő, különösen akkor, ha
felelősségteljesen képviseli az itt
élő emberek érdekeit, elkötelezett a régióban elvégzett fejlesztések, illetve a települések jóléte
mellett, amelyekben erre a feladatra megválasztották, s amelyek érdekeiért dolgozik a parlamentben. A legfelelősségteljesebb feladata a magánembernek
azonban mindig a családjában
kezdődnek. Amikor tehetem,
természetesen én is a családommal vagyok, és igyekszem sok
időt eltölteni a gyermekeimmel,
akik között viszonylag nagy
a korkülönbség: a legidősebb
fiam már tizenhat éves, a legfiatalabb pedig most lesz tizenegy
hónapos. Szülőként úgy látom
és tapasztalom, hogy minden
életkorban vannak különleges
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Családi adventi gyertyagyújtás

szépségei azoknak a feladatoknak, amelyek egy apára hárulnak. Más és más örömei vannak
annak, amikor a gyermekeink
tizenhat, nyolc-tíz évesek, vagy
egészen picik, alig néhány hónaposak. Az advent időszakában pedig hatványozottan éljük
meg ezeket az érzéseket, ezeket
az örömöket, hiszen ilyenkor
már mindig minden a karácsonyi készülődésről szól.
– Vannak a családban az adventhez kötődő szokásaik, hagyományaik?

– A feleségemmel minden évben kis adventi csomagocskákat
készítünk a gyermekeinknek, így
ezek mindig egy kicsit másak,
mint a korábbiak voltak, valamiben mindig egyediek. Az idén a
csomagocskákat kis tapaszokkal az üvegablakra rögzítettük, s
ezekben a gyerekek minden nap
más és más apró kis meglepetéseket találnak reggelente, egészen karácsonyig. Ez egy olyan
izgalmas és szeretetteljes felkészülés az ünnepre, ami mindnyájunk számára fontos, nem is
elsősorban az ajándékok miatt,

hanem azért, mert nemcsak jelképesen, de lelkileg is összeköti a családot. A közös ünneplés
pedig egy olyan alkalom, amelynek élménye az utóbbi időben
csak ritkán adatott meg nekünk,
nemcsak a munka miatt, hanem
azért is, mert a koronavírus-járvány miatt nem volt alkalmunk
összegyűlni, olyankor sem, amikor ez lett volna a természetes,
vagy a megszokott, és bizony a
szülőkkel, nagyszülőkkel is nehezebben tudtunk találkozni.
Nálunk a családban már mindnyájan be vagyunk oltva, a har-

- válaszol a polgármester
madik vakcinát is megkaptuk
mi is, a szüleim is, úgyhogy az
idei karácsonyunk végre ismét
olyan lehet – mert a tavalyi nem
olyan volt –, amilyennek szeretnénk: összegyűlhetünk, együtt
lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Azt hiszem, hogy a gyerekek számára is ez lesz a legnagyobb öröm.
– Az ünnepi készülődésbe a
konyhában is be szokott segíteni?
– A karácsonyi készülődésben
csak nagyritkán akad feladatom
a konyhában, ez inkább húsvét
táján jellemző rám, olyankor
ugyanis mindig az én feladatom
a sonkafőzés. El kell azonban
mondanom, hogy a feleségem
kiválóan főz, én nem is tudnék
még csak a nyomába sem érni,
akkor sem, ha nagyon igyekeznék. Neki ez valahogy kisujjból szokott sikerülni, és olyan
gyorsan el tud készíteni különféle ételeket, hogy az hihetetlen.
Úgyhogy a konyha az ő felségterülete, amit ő ural is, de most
már nem egyedül, mert a kislányom mindig részt vesz a nagy
sütés-főzésekben. Sőt, főleg a
sütésben, mert bár még csak tíz
éves, de időnként magától, egyedül készít el dolgokat, nem is veszi észre az ember, hogy történik
valami a konyhában, és egyszer
csak kis sütemények, vagy más
meglepetések kerülnek elő.
– Mit terveznek a családdal
az idén karácsonyra?
– December 24-ét mi általában szűkebb családi körben
töltjük, tehát szentestén együtt
vagyunk a feleségemmel és a
gyermekeinkkel.
Kiskoromban az volt a szokásunk, hogy a
szüleimmel és a testvéreimmel
25-én és 26-án meglátogattuk
a nagyszüleimet, egyik nap az
egyik nagyszülői házhoz, másnap a másikhoz mentünk vendégségbe. Az idén 25-én lesz
együtt a nagycsalád, a testvéreimmel, a testvéreim gyermekeivel, a nagyszülőkkel, tehát

egy jó nagy összejövetelt tervezünk. Azt hiszem, hogy rá is fér
ez most már a családra.
– Ötgyermekes édesapaként
hogyan látja a most elfogadott
gyermekvédelmi törvényt?
– Engedje meg, hogy egy kicsit megvilágítsam ennek a kérdésnek a hátterét. Láthatjuk
ugyanis, hogy az európai politikai térben vannak olyan lopakodó törekvések, amelyek egyre
többet kívánnak elvonni a tagállamok jogköreiből. Nekünk,
mint nemzetállamnak határozottan fel kell lépnünk ezzel
szemben, ez egy kormányzati küzdelem. Ma azonban már
vannak olyan területek is, amelyekben kifejezetten be akarnak
avatkozni az emberek magánéletébe. Ezt nem szabad megengednünk! A gyermekvédelmi törvény pont egy olyan érzékeny területet érint, amelyben
nem engedhetjük meg, hogy
ránk erőltessék a törekvéseiket,
ez pedig a gyermekeink nevelésének kérdése. Abba, hogy én
a gyermekeimet hogyan nevelem, milyen iskolába járatom,
milyen formában és milyen elvek alapján végzem el a szexuális felvilágosítását, nem szólhat bele senki sem kívülről, nagyon fontos, hogy ebben a szülő
joga maradjon meghozni a legfontosabb döntéseket. Most azt
látjuk, hogy Európában ezt a jogot meg akarják vonni a szülőktől, a családoktól, mert a propagandájukat be szeretnék vinni az iskolákba. Az iskolának
azonban az oktatásról kell szólnia, a gyermek tanuljon meg ott
írni és számolni, s persze fontos, hogy erkölcsi nevelést is
kapjon, de egy bizonyos határt
nem lehet átlépni. S ezen a határon már átlépnek a jelenleg tapasztalható európai törekvések.
Azért van szükség ebben a kérdésben népszavazásra, mert az
ilyen törekvéseknek általában
az ilyen határozott akaratnyilvánítások tudnak a leghatározottabban megálljt parancsolni.

Dióssi Csaba polgármester: Tuzson Bence országgyűlési
képviselőként hatékonyan segíti Dunakeszi fejlődését
Ha ugyanis a magyar embereknek az az álláspontja, hogy meg
kell őrizni a szülők jogait a gyermekeik nevelésében és felvilágosításában, akkor ennek védelmében határozottan ki is tudunk állni.
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTERT KÉRDEZZÜK:
- Rohamos fejlődés ment végbe Dunakeszin 2010 óta, ebben
nagy szerepe volt a sikeres kormányzati együttműködésnek.
2014 óta Tuzson Bence a térség
országgyűlési képviselője. Hogyan tekint vissza a csaknem 8
évnyi közös munkára?
- Nagyon fontos megjegyeznem, hogy Tuzson Bence olyan
politikus, aki számára fontos az elérhetőség, a személyes
kapcsolat minden partnerével.
2010 előtt kezdtem a politikai
pályafutásomat, akkoriban alpolgármesterként egyszer sem
találkoztam az országgyűlési képviselőnkkel. Tuzson Bencével mondhatni forródróton
vagyunk, törekvéseinkbe, célkitűzéseinkbe azonnal beavatjuk, és már viszi is a Kormány
elé a terveinket, hogy támogatást szerezzen a dunakeszieknek. Az alapinfrastruktúrák és
az oktatási intézményeink fejlesztése nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy mára a Dunakeszi
Járás a legélhetőbb térség az or-

szágban, és az egyik legvonzóbb
település a fővárosból kiköltözők számára. Az alvó város már
csak a múlt.
- Idézzünk fel néhány fontosabb fejlesztést, amely a kormányzati együttműködés nélkül nem valósult volna meg.
- Az egyik legnagyobb eredményünk a Szent István Általános Iskola megépítése, de a Dunakeszit elkerülő út megvalósítása is óriási eredmény. Ez valamelyest csökkentette a városon
áthaladó forgalmat és kivezette
a nagy áruszállító kamionokat a
Fő útról. De hatalmas eredmény
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet felújítása és Dunakeszi
bekapcsolása az EuroVelo6 bicikliúttal a kerékpáros vérkeringésbe. Ez csak néhány a legutóbbi együttműködésből, de jövőbeni terveink is vannak már, így
a Dunakeszi déli végén található körforgalom kétsávossá átépítése, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalmat tovább csökkentsük. Valamint hatalmas
közös munka van az új középiskolák megépítésében, amelynek tervei a Kormány előtt vannak már. Minden elő van készítve az induláshoz, csak a támogatásra várunk.
Szabó Palócz Attila Szeredi Helga
Fotó: Ligeti Edina
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Karácsony Gergely jelöltje az alig egy évig regnáló,
volt főpolgármester-helyettes: Dorosz Dávid
IDŐRŐL IDŐRE MEGJELENIK VÁROSUNKBAN, SOKADSZORRA IS ÖSSZEKEVERI DUNAKESZIT BUDAKESZIVEL ÉS TALÁN MINDANNYIUNKAT MEGBÁNTVA LEMINŐSÍTI VÁROSUNK SIKEREIT, A FEJLŐDÉSÜNKET. JOGGAL MERÜL FEL A KÉRDÉS: MIT TUDHATUNK
DOROSZ DÁVIDRÓL, A KARÁCSONY GERGELY KÖRÉBE TARTOZÓ KÉPVISELŐJELÖLT KORÁBBI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ISMER MINKET AGGLOMERÁCIÓBAN ÉLŐKET A PÁRBESZÉD
POLITIKUSA? S VAJON MIÉRT GONDOLJA AZT, HOGY VÁROSUNKNAK IS UGYANÚGY KELLENE KINÉZNIE, MINT BUDAPESTNEK. MERT LÁSSUK BE, MOSTANÁBAN HA A FŐVÁROSRA GONDOLUNK, A KÖZLEKEDÉSI KÁOSZ, GONDOZATLAN KÖZTEREK ÉS A KUSZA
– ÖSSZEVISSZA FEJLESZTÉSEK JUTNAK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ESZÜNKBE.

D

orosz Dávid főpolgármester – helyettesi tevékenysége nem tartott túl sokáig, alig egy
évet töltött ebben a pozícióban. Sajtóhírek szerint - melyek rendre belsős információra hivatkoztak -, annak ellenére menesztették hivatalából, hogy köztudott: Karácsony
Gergely és Dorosz Dávid úgyszólván elválaszthatatlanok. A főpolgármester-helyettes számos rendkívül fontos feladatot kapott hivatalában, ám a legnagyobb jóindulattal sem mondható el, hogy sikert
ért volna el bármelyikben is.

A LÁNCHÍD - PROJEKT

Dorosz feladatai közé tartozott a
Lánchíd felújítása. Hónapokon keresztül követhettük nyomon a sajtóban a projekt fennakadásával
kapcsolatos híreket, a sikertelenül
kiírt közbeszerzési pályázatot, valamint a határidők folyamatos csúszását. Véget nem érő, kínos magyarázkodásoktól volt hangos nap
mint nap a média. Ez a tétlenkedés - és talán nem túlzás azt mondani - szakmaiatlanság aztán odáig vezetett, hogy a Lánchíd felújítása végül 5 milliárd forinttal többe
kerül a fővárosiaknak. Minden bizonnyal ez vezethetett odáig, hogy
végül mennie kellett hivatalából.
Persze emellett közrejátszhatott az
is, hogy már a saját, vagyis ellenzéki portáljaik is megírták, miszerint
Dorosz Dávid nincs a helyzet magaslatán sem emberileg, sem szakmailag. A direkt36 cikke úgy fogalmaz Dorosz vezetési stílusáról
egy fővárosi tisztviselő nyilatkozatát idézve: „Az a típusú ember,
aki bejön egy megbeszélésre, végig mobilozik, és közben felnyekken néha, hogy ööö, jó lesz”. Majd
hozzátette: A vele kapcsolatban állók szerint egyébként is jellemző rá,
hogy az ügyekben való elmélyülés
helyett inkább a szereplés érdekli.
„Szereti fotóztatni magát, még egy
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munkamegbeszélésen is előfordult,
hogy pózolgatott, és mondta a többieknek, hogy ne foglalkozzanak
vele, csak csinálják. Majd szólt a fotósnak, hogy folytassa a fotózást”.

DUGÓDÍJ

Amit biztosan tudhatunk Dorosz
Dávidról, az a dugódíj melletti kiállása. Számos interjúban érvelt a
dugódíj bevezetése mellett, és erősítette meg Karácsony Gergelyt a
sarc mielőbbi bevezetése érdekében. Támogatója, a főpolgármester egyébként egészen odáig ment,
hogy egy interjúban azt is kilátásba
helyezte, hogy konkrétan nem en-

semmilyen előzetes felmérés és
egyeztetés nem történt az ügyben.
Vagyis a jelek arra utalnak, hogy
valójában semmibe veszik azokat a
vállalkozókat, akiknek a napi megélhetését kockáztatják ezzel a lépéssel, illetve azokat a családokat is
- nincsenek kevesen -, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy lecseréljék az autójukat.

ZÖLD ÉS ÉLHETŐ
BUDAPEST

Karácsony és Dorosz még főpolgármesteri kampányukban zöld és élhető Budapestet ígértek, ezzel szem-

Karácsony Gergely és Dorosz Dávid
gedi be az agglomerációból érkezőket a fővárosba dolgozni. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Dorosz Dávid hogyan akarja az agglomerációban élőket képviselni, ha pont
minket akar a dugódíjjal sarcolni.
Ugyanis a dugódíjat nekünk, a fővárosba ingázóknak kellene megfizetnünk minden áldott nap.

DÍZEL AUTÓK KITILTÁSA

Dorosz Dávid a dugódíj mellett egy
másik frontot is nyitott az autósok
elleni harcban: Bejelentette, hogy
szükségesnek látják a dízel autók
kitiltását a fővárosból. Karácsony
és Dorosz annak ellenére sem tágítanak az autók kitiltásától, hogy

ben a fővárosi parkok helyett gazos
méhlegelők és ingatlanfejlesztés valósul meg, az utakon pedig környezetszennyező dugók alakultak ki. A
közlekedési káosz odáig fajult, hogy
még az ellenzéki oldalak is arról írtak, miszerint elegük van az embereknek a járhatatlan utakból, a híradások azóta is csak a közlekedés
teljes összeomlásáról tudósítanak.
Jegyezzük meg halkan, Karácsony
Gergely a buszsávot használta a minap, hogy ne késsen el egy megbeszélésről, míg mások a dugóban rostokoltak. Vajon ezt a közlekedési káoszt akarja nekünk elhozni Dorosz
Dávid, amikor azt mondja: ugyanazokat a közlekedési lehetőségeket

kell megkapnia az agglomerációnak, mint Budapestnek? Zöld beruházás alatt mit ért? A kaszálatlan
gyomot a városunk közterein méhlegelőnek csúfolva? Vagy esetleg a
Budapest mindenkié szlogen égisze alatt anyukákat, időseket agres�szívan vegzáló, utcán élő hajléktalanokat szeretne a békés, virágzó városunkban viszontlátni? A tények
makacs dolgok. Tavaly a fővárosból nyolcvannégyezer lakos költözött ki, egy józsefvárosi felmérésből
pedig kiderült: a kerület fele, ha tehetné, elköltözne a balliberális polgármester által vezetett városrészből. Ez a kerület volt a korábbi években a legdinamikusabban fejlődő,
az elmúlt két évben pedig a leggyorsabban és leglátványosabban leépülő városrész. Karácsony Gergely bizalmi embere a felmérés kapcsán
lapinterjúban elmondta: a kiköltözők közel fele, 38 ezer fő nem ment
messzire, Pest megyében talált új
otthont. Vagyis kijelenthetjük: a budapestiek ide hozzánk menekültek
azok elől, akik élhetetlenné tették a
fővárost. Most pedig itt van nálunk
Dorosz Dávid, aki a barátjával, Karácsonnyal el akarja hozzánk hozni
az ő Budapestjét. Ide, a béke szigetére, ahol évek óta folyamatos a fejlődés. Dunakeszi valósággal zöldbe borult, az életminőségünk egyre
csak javul, városunk működése zavartalan, átlátható. Nem úgy, mint
Budapesten, a Városházán, amit ahogy Bajnai Gordon fogalmazott
egy hangfelvételen: -elleptek a cápák. Egy valóságos ingatlan maffia
hálózat működik Karácsony körében, ahol jutalékos rendszerben adják el baloldali üzletembereknek a
főváros ingatlanjait.
Saját és gyermekeink jövője érdekében is érdemes végig gondolnunk, akarjuk e, hogy mindezt Dorosz Dávid elhozza nekünk most még békés, szépséges
városunkba. Mi döntünk, rajtunk múlik. 
(X)

Mit vihetünk az ökoudvarba?
OKTÓBERBEN NYITOTT MEG A VÁROSI ÖKOUDVAR (SPECIÁLIS
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ PONT). A LÉTESÍTMÉNY CÉLJA,
HOGY BEFOGADJON OLYAN LAKOSSÁGI HULLADÉKFAJTÁKAT,
AMELYEKTŐL EGYÉBKÉNT NEHÉZ LENNE KULTURÁLTAN, KÖRNYEZETTUDATOSAN MEGSZABADULNI.

I

lyenek például az elektronikai hulladékok (tönkrement háztartási gépek,
elektromos eszközök, informatikai alkatrészek stb.),
amelyeket eddig évente kétszer, csomóponti gyűjtések keretében gyűjtött a közszolgáltató. A veszélyes hulladéknak
minősülő beszáradt, lejárt lakkok, festékek, oldószerek és
ezek göngyölegei, a nagy darabos csomagolóanyagok (hungarocell, nikecell, habosított
műanyag, az ilyen alapú csomagoló zúzalékok), a műanyag
alapú csomagolások, nejlonok,
használt autógumik is beszállíthatóak lakossági mennyiségben az ökoudvarba. Ilyeneket
rendszeresen találunk külterületeinken, zöldterületeinken
és rendszertelenül szétszórva a
szelektív szigetek és a kommunális gyűjtők környékén. Ezek
begyűjtése, ártalmatlanítása
nagy és fölösleges költségként
jelenik meg a városi költségvetésben!
Az ökoudvarban azonban
hetente két alkalommal, rendszeresen, folyamatosan szabaHULLADÉKFAJTA
műanyag csomagolási hulladék
EPS (hungarocell)
csomagolóanyag
vegyes papír
fém csomagolási hulladék

dulhatunk meg az ilyenfajta
hulladékoktól, nem kell megvárni a csomóponti gyűjtéseket. Ezúton közöljük részletesen az ökoudvar működési rendjét, érdemes a Dunakeszi Polgár ezen számát tartósan
megőrizni, vagy ellátogatni
a Közüzemi Kft. honlapjára,
ahol folyamatosan rendelkezésre áll az ökoudvarral kapcsolatos bővebb lakossági tájékoztató is (www.dkkozuzemi.
hu, Hulladékszállítás menüpont/Speciális Lakossági Hulladékgyűjtő Pont). Tegyünk
közösen azért, hogy Dunakeszi
még tisztább, zöldebb legyen,
és tudatos hulladékkezeléssel
kíméljük meg városunkat a fölösleges költségektől és környezetterheléstől. Ehhez immár a város széles körű lehetőséget biztosít, többek között az
ökoudvarral, amelynek használata dunakeszi lakosok számára kizárólagos és díjmentes.
Használjuk rendszeresen!
Tisztelettel:

Nyíri Márton
alpolgármester

NYITVA TARTÁS:
Csütörtök: 12:00 – 18:00
Szombat: 08:00 – 14:00
Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek-Vasárnap: ZÁRVA!
HULLADÉKÁTVÉTEL FELTÉTELEI:
A speciális lakossági hulladékgyűjtő pont szolgáltatásait kizárólag dunakeszi lakos, vagy Dunakeszi területén ingatlannal rendelkező magánszemély veheti igénybe. A hulladék beszállításakor az ügyfél köteles lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladékátvevőnek
bemutatni, valamint igazolni, hogy a Hulladékszállítás közszolgáltatási díjat megfizette (papír alapú, sms, e-mail, banki kivonat - elfogadunk bármilyen hitelt érdemlő igazolási formát).
A közszolgáltatási díj a háztartásra vonatkozik, így az adott címen állandó lakhellyel bejelentett, lakcímigazolvánnyal igazolt bármely családtag, hozzátartozó jogosult beszállítani. A mennyiségi kvóták a háztartásra vonatkoznak.

LEÍRÁS

ÉVES
ÁTADHATÓ
MENNYISÉG

EGY ALKALOMMAL
ÁTADHATÓ
MENNYISÉG

PET-palackok, műanyag flakonok, nejlonfóliák

250kg

15kg

műszaki cikkek védőcsomagolása

250kg

50kg

háztartásban képződő tiszta papírhulladék, italos karton (tetrapak)

250kg

50kg

konzerves, sörös, üdítős fém dobozok

250kg

50kg

tiszta italos és befőttesüvegek, egyéb öblösüveg- hulladékok

250kg

50kg

üvegtáblák, üvegezett nyílászárók (tele üveges ajtó, ablak)

250kg

50kg

elemek, akkumulátorok

szárazelemek, kis akkumulátorok, gépjárműindító akkumulátorok

100kg

20kg

elektronikai hulladékok

háztartási elektronikai eszközök (tévé, számítógép, telefon, stb.),
elektromos gépek, berendezések (hűtőszekrény, mosógép,
egyéb elektromos háztartási és kerti gépek)

200kg

100kg

fénycső, világítótest, izzó

minden világítótest

10kg

10kg

étolaj, étkezési zsiradék
és göngyölege

használt konyhai étolaj és flakonja

20kg

20kg
(24l)

fáradt olaj és göngyölege

használt gépjárműolajok és azok csomagolása

20kg
(24l)

20kg
(24l)

maradék festékek, lakkok, ragasztók
és azok maradékával szennyezett flakonok, dobozok

20kg

10kg

kerékpár, motorkerékpár, személygépjármű

8db

8db

vegyes öblösüveg- hulladék
síküveg

festékhulladék és göngyölege
használt gumiabroncs
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Folytatás vagy újrakezdés?!
EZEN KÉRDÉSEKRE KERESTÉK A VÁLASZOKAT A PEDAGÓGUSOK A XXIII. ORSZÁGOS KÖZNEVELÉSI KONFERENCIÁN HAJDÚSZOBOSZLÓN A KONELI ALAPÍTVÁNY FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ
SULISZERVÍZ PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZÉSÉBEN, MELY A HAZAI OKTATÁS EGYIK LEGRANGOSABB SZAKMAI RENDEZVÉNYE, ÉS AMELYEN KÜLÖN SZEKCIÓ MEGTARTÁSÁRA KAPOTT FELKÉRÉST A DUNAKESZIN IS MŰKÖDŐ KONELI ALAPÍTVÁNY. A KÜLÖNLEGESSÉG AZ, HOGY EZEN A
HÁROMNAPOS SZAKMAI KONFERENCIÁN ELŐSZÖR VETT RÉSZT ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY. EZ IS JELZI, HOGY SZÜKSÉG VAN AZ OKTATÁS-SZEMLÉLETVÁLTÁSRA, SZÜKSÉG VAN A
NYITÁSRA MÁS LÁTÁSMÓDOK FELÉ, MELYNEK ALAPJA AZ INNOVATÍV MÓDSZEREKEN, KONSTRUKTÍV ÉLETVEZETÉSEN, TESTI-LELKI-SZELLEMI EGÉSZSÉGRE VALÓ NEVELÉSEN NYUGSZIK.

A

KONELI intézményrendszert bemutatták az intézményvezetők. A bemutatkozók után sor került azoknak az innovációknak az ismertetésére, amelyek vagy már részét képezik a
KONELI intézmények működésének, vagy amelyek kidolgozása jelenleg is zajlanak. Ebben a részben került bemutatásra a Franchise
rendszer, a Projektpedagógiai továbbképzés, a Technikai innováció (pl.
drón, ill. interaktív LCD kijelző alkalmazása az oktatásban), valamint a
Tehetséggondozási keretrendszer, ami a dunakeszi lakosoknak is nagy
öröm, hiszen az intézmény külön tehetséggondozót nyit Koneli Varázsbagoly Tehetség-és Fejlesztő Központ néven a Dr. Kemény Ferenc utca
36. szám alatt. Kiemelten fontosnak tartják, hogy teret kapjon a tehetség
felismerése és gondozása.
A tehetséggondozást már kisgyermek korban érdemes elkezdeni.
Szinte mindenkinek van tehetségpontja, amivel ha foglalkozunk, akkor pozitív megerősítést kap a gyermek, ettől sikeresnek, önbizalommal
teltnek, boldognak érzi magát. De hogyan is bizonyosodjunk meg arról, hogy mihez van különleges tehetsége gyermekünknek? Ebben tud a

1,3 millió kupakot
gyűjtöttek jótékony célra
A LAKOSSÁGI KUPAKGYŰJTÉSNEK ÉS A DUNAKESZI ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN 591 EZER FORINTOT KAPOTT A
VENI VIDI VICI ALAPÍTVÁNY.

Koneli Varázsbagoly csapata segítséget adni. A tehetség mérésére már jól
kidolgozott tesztek vannak, amit tehetségfejlesztő szakember segítségével együtt végeznek. A teszt elvégzése után kirajzolódik, hogy mely területen erős a gyermek tehetsége: művészet, logika, mozgás...stb. Ezt követően a tehetségfejlesztő szakember célzott foglalkozást javasol, mely az
intézményen belül délután vagy hétvégén vehető igénybe.
A tehetséggondozással kéz a kézben együtt jár a fejlesztés is. Hiszen
ha valamiben erősek vagyunk, akkor a másik oldalon pedig elmaradás
mutatkozhat. A Varázsbagoly szakemberei minden segítséget megadva
azon dolgoznak, hogy minden szülőnek, aki felkeresi őket, helyet tudjon biztosítani a logopédiai, mozgásos, pszichés, illetve egyéb fejlesztési
foglalkozáson is. A jó hír az, ha a tehetséget gondozzuk, az a fejlődési elmaradásokat is megsegíti. Keressék őket bizalommal. Időpontot foglalni felmérésre, és tájékozódást kérni az alábbi weboldalon tudnak: www.
varazsbagoly.hu
Johann Wolfgang von Goethe: Aki tehetséggel s tehetséggé született,
megtalálta a lét legszebb formáját.

Házasságot
kötöttek
2021. október 9.
2021. október 16.


2021. november 6.
2021. november 11.
2021. november 18.
2021. november 20.

Winternitz Máté és Gulyás Gabriella
Kispál András és Német Mónika
Czinkota Roland és Hován Alexandra
Fehér Csaba és Fülöp Krisztina
Évi Tamás és Csóka Nikoletta
Erdélyi Zoltán és Seres Edina
Bene Gábor és Kult Nikolett
Bereczky Sándor és Dosztál Ibolya

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

M

591 ezer forint gyűlt össze
indenkinek köszönjük, hozzátesz, így összesen 591 000 Ft
aki támogatta az I. Du- gyűlt össze a Veni Vidi Vici Alapítnakeszi kupakgyűjtést, vány részére.
„Köszönöm mindenkinek, aki
melyből származó bevétel igazán
jó helyre került! – fogalmazott Si- akár egy kupakot is bedobott a
pos Dávid alpolgármester a fogya- gyűjtőszívekbe és köszönöm Pethő
tékossággal élők világnapja alkal- Krisztián önkormányzati képvisemából, amikor átadták az egy éven lőnek, aki megszervezte a kupakok
át tartó kupakgyűjtés eredménye- szelektálását és szállítását a leadóhelyre.
ként befolyt összeget.
A következő gyűjtés Dióssi CsaTöbb mint 1,3 millió darab kupak gyűlt össze egy év alatt, ami ba Facebook-oldalán lezajlott sza3940 kilogramm. Az önkormány- vazás alapján a Dorombol-Lak Duzat vállalta, hogy a beváltás után nakeszi részére indul” – jelentette
minden forint mellé még egyet be Sipos Dávid alpolgármester.
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Boldog ünnepeket kívánunk!

Defekt javítás soron kívül!

A Dunakeszi
Polgár aktuális
napi híreit az
újság Facebookon
oldalán is
olvashatja!
Kövesse lapunkat
a Facebookon is!

Hirdetés

Idén nem viszi el Grincs

a karácsonyi vásárt

SŐT: MINDEN EDDIGINÉL ELÉRHETŐBB ADVENTI KAVALKÁDOT
ÍGÉR AZ IKONIKUS HELYSZÍNEN,
A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN A BUDAPEST BRAND NZRT.
VEZÉRIGAZGATÓJA. FAIX CSABÁVAL KISS RÓBERT RICHARD BESZÉLGETETT.

- A tavalyi kényszerű kihagyás után
lesz-e idén karácsonyi vásár? Ha
igen, akkor a híres, klasszikus formában fogadja-e a vendégeket?
- Mi már hónapok óta azon dolgozunk, hogy legyen karácsonyi vásár.
Folyamatosan nézzük a számokat,
de azt látjuk, hogy megfelelő óvintézkedésekkel, így például a védettségi igazolvány bemutatásával, illetve a téren egyszerre tartózkodók számának korlátozásával biztonságosan
meg lehet tartani a karácsonyi vásárt
a Vörösmarty téren.
- Régóta a legjobb, legszebb karácsonyi vásárok közé tartozik a Vörösmarty téri, mi is mindig kint voltunk a családdal. De idén, ilyen
pandémiás helyzetben mire számíthatunk?
- Először is biztonságra. Olyan vásárt tervezünk, ami biztosítja, hogy
aki ide kijön, jól tudja magát érezni. Másrészt nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy ez a vásár, azzal
együtt, hogy nagyon szeretik, szépnek és érdekesnek találják az emberek, bizonyos értelemben elszakadt a
budapestiektől, a magyaroktól, elsősorban az áraival. Szerintem ez nem
volt teljesen igaz, például, ha valaki
tavalyelőtt megnézte az árakat, azok
nem voltak már túlzóak. De néhány
évvel korábban valóban elterjedt a
hír, hogy ez inkább a külföldi turistáknak szól. Szeretnénk ezen változtatni. Hiszen ezen a vásáron olyan
kézművesek vannak, akiket külön
szakmai zsűri bírál, és akik egész évben dolgoznak azon, hogy itt árul26 Dunakeszi Polgár

hassanak. Ide nem lehet tucatáruval,
sorozatgyártásban készülő termékkel jönni. Az egész tér hangulata különleges. Hogy elérhetőbbé tegyük a
vásárt az itt élőknek, előírtunk most
néhány dolgot a vendéglátósoknak.
Például lesz 1500 forintért egytálétel
- ha valaki kijön, az jóllakhat annyiból, amennyiből máshol a városban.
A Budapest kártyával, amit meg lehet vásárolni a téren, 10 százalékos
kedvezményt kaphatnak minden
termékből és utána akár egy fürdőbe is el lehet menni vele. Nagyon sok
kupont készítettünk, az összes kerületi lapban megjelennek ezek, a vásáron kedvezményes forralt borra lehet
váltani őket. Igyekszünk olyan vásárt rendezni, amit szeretnek és tudnak élvezni a budapestiek és a magyarok.
- Ez azt jelenti, hogy a belföldi turistákra bőven építenek - azokra
is, akik korábban megijedtek attól,
hogy biztos minden drága?
- Igen. És nem arról van szó, hogy
ha nincsenek külföldi turisták, akkor jöjjenek a belföldiek. Ez a vásár
annyira szép és annyira fontos, hogy
mindig is a budapestiek és a magyarok kell, hogy az első számú vendégei
legyenek. Az aktuális beutazási számokat nézve egyébként nem számítunk arra, hogy ne lennének külföld-

ről jövő vendégek, bár ez még bőven
tud változni. De elérhető árú termékek várják a helyieket, a vonzáskörzetből, agglomerációból érkezőket is.
- A dizájnban lesz változás az eddigiekhez képest?
- Őszintén megmondom: nem ebben az évben lesz ez a vásár a legcsinosabb. Ennek az első számú oka az,
hogy a Covid miatt például az egész
vásárt körbe kell keríteni, hogy tudjuk ellenőrizni, tényleg csak védettségi igazolvánnyal látogatják az emberek. Ez nyilván az esztétika rovására megy, hiszen a gyönyörűen felújított Vörösmarty térre nem illik
egy kerítés, még akkor sem, ha azt
feldíszítjük és igyekszünk a térhez
méltóan elkészíteni. Vannak kompromisszumok ebben a vásárban, de
a programok, az árusok, a vendéglátósok viszont minden korábbi évnél
több élményt kínálnak. A Gerbeaudház homlokzatára ünnepi fényfestést tervezünk, lesznek különböző
látványosságok, érkezik hozzánk az
igazi Mikulás, karácsonyi kórusok
énekelnek a téren. Igyekszünk minden elemében olyan vásárt adni, ami
meghozza ezt a karácsonyi hangulatot, amire, azt hiszem, nagyon nagy
szükség van. Hiszen ezt tavaly lényegében egy az egyben az egész országnak ki kellett hagynia.
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MUNK AERŐ
FELVÉTEL

Újabb rangos elismerésben
részesült Solymosi László
DECEMBER 4-ÉN, A FŐVÁROSI JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN TARTOTTÁK A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGET.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit
Kft. azonnali kezdéssel, hosszú távú
munkalehetőséget kínál az alábbi
munkakörök betöltésére:
Távfűtési területre
kazángépész /
kazánkezelő

Adminisztrátor-raktáros

Feltétel:
- kazángépész
vagy kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent:
- csőszerelő, villanyszerelő,
lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő
lakhely

- minimum középfokú
végzettség
- számítógépes felhasználói
ismeretek
- adminisztratív területen
szerzett gyakorlat

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

Feltételek:

Feladatok:
• Raktári bevételezések,
kiadások kezelése,
számítógépes rendszerben
való rögzítése
• mérlegjegyek,
szállítólevelek
nyilvántartása, számlák
kiállítása, kapcsolódó
adatszolgáltatások kezelése
• analitikus nyilvántartások
vezetése excelben
• gépjárművek tankolása
• munkaruha nyilvántartás
vezetése
• leltározásban való
részvétel

A

Szabó László, Solymosi László, Nádasi Tamás

jubileumi
eseményen Solymosi László, a Pest Megyei
Sakkszövetség elnöke, Dunakeszi díszpolgára több évtizedes szakmai tevékenysége, az ifjúság körében
végzett munkássága elismeréseként Szabó Lászlótól, a Magyar Sakkszövetség elnökétől a
Bagonyai Attila-emlékplakettet vehette át.

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely
- hasonló munkakörben
szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és
hosszú távú munkahely
- versenyképes
javadalmazás
- Cafetéria

A 80. születésnapját idén
ünneplő pedagógust, a kiváló sportembert, számos
sakk-könyv szerzőjét, a város
sportéletében betöltött több
évtizedes tevékenysége elismeréseként nemzeti ünnepünkön, 2021. március 15-én
díszpolgári címmel tüntette
ki Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

48 000

7 000

Az önéletrajzukat
a kozuzem@dkkozuzemi.
hu e-mail címre várjuk
a titkárságon.
Igazgatóság
és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16. www.
dkkozuzemi.hu
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Karácsonyi interjú

Lindner Ádám: A VSD
fiatal asztaliteniszezői
az ország legjobbjai
között vannak
- KÖZELEDVE AZ ÉV VÉGÉHEZ, MILYEN TELJESÍTMÉNYRŐL ADHATNAK SZÁMOT, MILYEN EREDMÉNYEKET TUDNAK JELKÉPESEN LETENNI AZ ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY KARÁCSONYFÁJA ALÁ? – KÉRDEZTÜK LINDNER ÁDÁMTÓL, A VS DUNAKESZI
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉTŐL, EDZŐJÉTŐL,
AKI JÁTÉKOSKÉNT EGYÉNIBEN NYOLCSZOROS MAGYAR BAJNOK,
CSAPATBAN TIZENEGYSZER NYERT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT,
EGYSZER PEDIG OLASZORSZÁGBAN.
- A Covid-járvány miatt sajnos ez az év is felemás volt a
mi szakosztályunk életében
is, hiszen a Magyar Asztalitenisz Szövetség tavasszal nem
rendezett egyéni versenyeket
az utánpótlás korú játékosok
számára. Annak viszont örültünk, hogy a felnőttek májusban az asztal mögé állhattak
az Országos Bajnokságon, melyen egyesületünk játékosa,
Kishegyi Ákos szép sikert ért
el. Mint köztudott, a mi szakosztályunk elsősorban utánpótlás-nevelésre koncentrál.
Az elmaradt tavaszi szezon miatt nehéz volt motiválni a fiatalokat, akik számára az egyéni versenyek hiányát igyekeztünk „orvosolni” azzal, hogy
a csapatbajnoki mérkőzéseken
kínáltunk számukra játéklehetőséget. Persze ez sem volt egyszerű helyzet, hiszen a különböző bajnokságokban leginkább felnőttek ellen játszottak.
De legálabb játszhattak.
- A 2020/21-es bajnokság is
ilyen felemásra sikeredett?
- Nyáron zárult az előző évi
bajnokság, melynek végén sajnos első csapatunk kiesett az
NB I-ből. Ennek oka leginkább
abban keresendő, hogy két felnőtt játékosunk eligazolt tőlünk. Az is tény, hogy nagyon
fiatal csapattal vágtunk neki
az új bajnokságnak, ám az NB
I még túlzottan erősnek bizonyult játékosaink számára.
Noha titkon reménykedtünk,
hogy fiataljaink fel tudják venni ennek az erős bajnokságnak
a ritmusát, de be kellett lát30 Dunakeszi Polgár

nunk, hogy ez még megoldhatatlan feladat volt számukra.
- Második csapatunk az NB
III-ban szerepelt, melyben leginkább ugyancsak a fiatalok
menedzselése volt fókuszban.
Jó érzéssel mondhatom, hogy
nagyon szépen helytálltak, és
végül a középmezőnyben végeztek a bajnokságban.
A harmadik csapatunk a Pest
Megye I/A bajnokságában szerepelt, de a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség leállította
néhány forduló után a bajnokságot a járványra való tekintettel, és nem is folytatódott.
- Milyen babér termett a
VSD asztaliteniszezői számára az egyéni versenyeken?
- Nagy büszkeséggel mondom, hogy két nagy sikerről is
beszámolhatok. Kishegyi Ákos
a felnőtt Országos Bajnokságon egyéniben a 3. helyen végzett, míg párosban a dobogó
2. fokára állhatott fel a ceglédi páros társával, Ócsai Mátéval. A másik kiemelkedő eredményt Volentics Anna érte el,
aki a nyári Ifjúsági Európabajnokságon csapatban 5. helyen végzett, és párosban, Laskai Írisszel szintén az ötödik
helyet érte el.
A két tehetséges játékosunk
ősszel is folytatta sikeres szereplését. Az ifjúsági Országos
Bajnokságon Volentics Anna
párosban országos bajnok lett,
Kishegyi Ákos szintén az Ifjúsági OB-n párosban ezüstérmes, vegyespárosban pedig
bronzérmes lett. Szűcs Natália U11-ben szintén országos

bajnok lett, Lovas Csongor és
Lindner Zétény az Újonc ös�szevont korosztályban az OB-n
5. helyen végeztek.
A második félévben három
egyéni országos versenyt rendeztek még az korosztályos OB
mellett. Szűcs Natália az U11es korosztályban folyamatosan
nyerte a versenyeket, nem talált legyőzőre, Volentics Anna
is nyert egyéniben országos
versenyt, Lindner Zétény két
országos versenyen is a legjobb
négy között volt, egyszer ezüstérmet, egyszer bronzérmet
szerzett az Újonc összevont
korosztályban, Lovas Csongor
ebben a korosztályban egy 2.
és egy 3. hellyel büszkélkedhet.
Kishegyi Ákos több ifjúsági országos versenyen ért el érmes
helyezéseket egyéniben és párosban is. Szóval még sorolhatnám az eredményeket, de a lényeg, hogy versenyzőink többsége korosztályában az ország
legjobbjai között van.
Nagyon büszkék vagyunk
arra is, hogy a korosztályos
Országos Bajnokságokon csapatban is érmesek lettünk.
Az újonc fiúk országos bajno-

ki ezüstérmet szereztek, az ifjúsági fiúk és lányok országos bajnoki bronzérmet szereztek. Mindannyian nagyon
szép ajándékot tettek le az asztalitenisz szakosztály képzeletbeli karácsonyfája alá, akiknek
e lap hasábjain keresztül is nagyon boldog ünnepeket kívánok!
Vetési Imre

