
2022. január

VÁROSI MAGAZIN

X
X

II
I. 

év
fo

ly
am

 1
. s

zá
m

ÚJ ISKOLA ÉPÜL DUNAKESZIN

IDÉN ÚJ HELYSZÍNRE KÖLTÖZIK A DUNAKESZI FESZT

NAPIRENDEN AZ ISKOLAI KÖZÉTKEZTETÉS

Dunakeszi
Polgár

ÁPRILIS 3-ÁN LESZ 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00 7:00–19:00 
SzombatSzombat: : 8:00–16:8:00–16:0000 •  • VasárnapVasárnap: : 8:00–16:008:00–16:00

www.pawww.passsziom.hu sziom.hu 

Februári kezdéssel keressük azt a kedves, talpraesett 
NYUGDÍJAS VIRÁGKÖTŐ KOLLÉGANŐT,

aki napi 4-6 órában segítene nekünk 
kicsiny kis üzletünkben.

Jelentkezni személyesen üzletünkben 
vagy a 0630 664 33 31 telefonszámon lehet.



3Dunakeszi Polgár

  VÁROSI MAGAZIN  XXIII. évfolyam, 1. szám, 2022. január

• Megjelenik havonta 18.000 példányban • Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. • Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
• Szerkesztőség: 2133 Sződliget, Pf 5. • Mobil: +36-30-342-8032  • E-mail: vetesi.imre@gmail.com, keszipress@gmail.com 

• Internetes elérhetőségünk: www.dunakanyarregio.hu • A lapot támogatja: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 

• Tördelés: dtp.telework • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs 

• Hirdetésfelvétel a Szerkesztőségben: a +36-30-342-8032-es telefonszámokon  • Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213 

• A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat ‒ a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül ‒ szerkesztett formában közölje.  Kéziratot nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza. • A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. • Minden névvel aláírt írásért 
a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!  
• A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva látja, 
kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Telefon: +36-30-342-8032

VÁROSI MAGAZIN

4  Április 3-án választ az ország

5  Új iskola épül Dunakeszin

6  Varázslatos újévi koncert

7  Idén új helyszínre költözik 

 a Dunakeszi Feszt

8  Napirenden az iskolai közétkeztetés

9  5 éves az ügyfélszolgálat

10-15  Körzeti képviselõink jelentik

14  Ifjúsági ház létesül

16  A személyes tapasztalatok hatással vannak 

 az oltások felvételére

17  I. Dunakeszi Szenior Szûrõnap

19  Születésnapi kvízjáték

19  Magyarország kincsestára… Dunakeszi

20-21  Dunakeszi szemmel

 Könyvbe írt történelmünk

22  Interjú Kaszás Géza színmûvésszel, 

 íróval, producerrel 

23  Helytörténet - A dunakeszi dunai alagút 

24  Ünnepi visszatekintés - Látványos 

 flashmob és közös karácsonyfa díszítés

25  Ünnepi visszatekintés 

 A Casalgrande téren ünnepelt a város 

28  Találkozás Doncsev Toso íróval

28  Dányi Miklós emlékére

30  Jubileumi Yours Dunakeszi

31  Lindner Ádám: azért dolgozunk, hogy extra 

 ligás csapata legyen Dunakeszinek

4

7

8

16

19

25



4 Dunakeszi Polgár

Áder János köztársasági elnök

ÁPRILIS 3-ÁRA ÍRTA KI AZ ORSZÁGGYŰLÉSI  
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁST ÁDER JÁNOS 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, A JOGSZABÁLYOK 
SZERINT EZ A LEGKORÁBBI LEHETSÉGES 
IDŐPONT A VÁLASZTÁS MEGTARTÁSÁRA.

A választáshoz kapcsolódó  
határidőket, határnapokat 
az igazságügyi miniszter 
rendeletben határozza meg 

a kitűzést követően, de a választási 
eljárásról szóló törvény alapján már 
tudható, melyek a legfontosabb ha-
táridők, határnapok.

E szerint a mintegy 7,8 millió, ma-
gyarországi lakóhellyel rendelke-
ző választójogosultnak a január 26-
ai névjegyzéki állapotnak megfelelő-
en február 11-éig kell kézhez kapnia 
a névjegyzékbe való felvételről szóló 
értesítést. Aki nem kapja meg az ér-
tesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási 
irodában) kérheti.

A hivatalos kampány a választást 
megelőző 50. napon, azaz február 12-
én indul, ez azt jelenti, hogy az erre 
felhasználható 
és elszámolható 
forrásokat eb-
ben az időszak-
ban lehet elköl-
teni.

Az egyéni vá-
lasztókerületek-
ben a jelöltség-
hez a törvény szerint legalább ötszáz, 
a választókerületben lakó választó-
polgár ajánlása szükséges, a jelöltek 
február 25-én 16 óráig gyűjthetik az 
ajánlásokat az ajánlóíveken. Az aján-
lásokat a választókerületi választási 
bizottságnál kell leadniuk. A válasz-
tási bizottság dönt a jelöltek nyilván-
tartásba vételéről.

Országos listát az a párt állíthat, 
amely legalább tizennégy megyében 
és a fővárosban, legalább 71 egyé-
ni választókerületben önálló jelöltet 

állított. Közös egyéni jelöltek alap-
ján közös lista állítható. Országos 
nemzetiségi önkormányzat is állít-

hat listát, ehhez 
a névjegyzék-
ben nemzetségi 
választópolgár-
ként szereplő 
választópolgá-
rok legalább egy 
sz á z a lék á na k 
ajánlása szük-

séges. Az országos listákat legkésőbb 
február 26-án 16 óráig kell bejelente-
ni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Az a több mint 420 ezer magyar ál-
lampolgár, aki nem rendelkezik ma-
gyarországi lakcímmel, és a 2018-as 
országgyűlési választás előtt vagy az 
után regisztrált, továbbra is szerepel 
a levélben szavazók névjegyzékében, 
vagyis nem kell újra kérnie a regiszt-
rációt. Az a külhoni magyar állampol-
gár, aki még nem regisztrált, válasz-
tási regisztrációs kérelmét március  

ÁPRILIS 3-ÁN 
VÁLASZT AZ ORSZÁG

Az új Országgyűlésnek 
legkésőbb május 3-ig kell 

megalakulnia

9-ig juttathatja el a Nemzeti Válasz-
tási Irodába (NVI).

A külhoni választópolgároknak  
a választási iroda az országos lis-
ta jogerőssé válását követően eljut-
tatja a szavazási levélcsomagot, a vá-
lasztó pedig a szavazatát tartalmazó 
borítékot vagy a szavazás befejezésé-
ig eljuttatja a külképviseletekre, vagy  
a magyarországi szavazásra rendel-
kezésre álló időszakban eljuttatja bár-
melyik országgyűlési egyéni választó-
kerületi választási irodába, vagy pe-
dig levélben juttatja el az NVI-hez, 
ebben az esetben a szavazatnak ápri-
lis 3-án 19 óráig meg kell érkeznie.

A választás napján külföldön tar-
tózkodó választópolgárok Magyar-
ország nagykövetségein és főkon-
zulátusain akkor szavazhatnak, ha 
március 25-én 16 óráig jelentkeztek  
a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tar-
tózkodik lakóhelyén, de Magyaror-
szág egy másik településén élni kíván  
a választójogával, ugyancsak márci-
us 25-én 16 óráig kérheti átjelentke-
zését a lakcím szerinti választási iro-
dától egy másik településre. Az átje-
lentkezők a választott településen is 
az eredeti lakcímük szerinti egyéni 
képviselőjelöltekre szavazhatnak.

Várhatóan a választás éjszaká-
ján előzetes eredményt közöl majd 
az NVI, de a választás jogi eredmé-
nyét csak a külföldön leadott szava-
zatokat tartalmazó urnák hazaszállí-
tása és a levélben leadott szavazatok 
megszámlálása után állapítják meg: 
az egyéni választókerületek eredmé-
nyét legkésőbb április 9-én, a válasz-
tás országos eredményét pedig leg-
később április 22-én.Az új Ország-
gyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell 
megalakulnia. MTI 



5Dunakeszi Polgár 5

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

5

TIZENÖT NAGYSZABÁSÚ EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST VALÓSÍTOTTUNK MEG TÉRSÉ-
GÜNKBEN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN: RENDELŐKET ÚJÍTOTTUNK FEL, ÚJ EGÉSZSÉG-
HÁZAKAT ÉPÍTETTÜNK, ORVOSI ESZKÖZÖKET SZEREZTÜNK BE, VAGY EMLÍTHETNÉM 
PÉLDÁUL AZ ÚJONNAN KIALAKÍTOTT MENTŐÁLLOMÁST ÉS AZ ÚJ MENTŐAUTÓT IS 
DUNAKESZIN – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON 
BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI NAGY ERED-
MÉNYNEK TEKINTI, HOGY MA MÁR BÜSZKÉN MONDHATJUK EL MAGUNKRÓL, HOGY 
RÉGIÓNK AZ ORSZÁG LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ TÉRSÉGE, HAZÁNK HÚZÓERE-
JE. MINT MONDTA, KÉT ÉS FÉL MILLIÓ MAGYAR NYUGDÍJAS KAPJA MEG A JÖVŐ 
HÓNAPBAN A TELJES ÖSSZEGŰ TIZENHARMADIK HAVI NYUGDÍJAT, AMIT A KOR-
MÁNYZAT BIZTOSÍT A JOGOSULTAKNAK. A TAVALY KIFIZETETT, MINDEN EDDIGINÉL 
MAGASABB ÖSSZEGŰ NYUGDÍJPRÉMIUM UTÁN EZ IS SZEMLÉLETESEN IGAZOLJA, 
HOGY A NAGYSZÜLŐK NEMZEDÉKE, VAGYIS A NYUGDÍJASOK IS RÉSZESÜLNEK  
A MAGAS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS EREDMÉNYEIBŐL, MERT SZÁMUNKRA AZ Ő 
ANYAGI MEGBECSÜLÉSÜK IS KIEMELTEN FONTOS SZEMPONT.

H
azánk egyik legdinamikusabban fejlődő térségében számos 
új fejlesztést tervezünk, összhangban az itt élők igényeivel 
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület országgyűlési képviselője, miután 
városunkban egyeztetett Dióssi Csaba polgármesterrel egy 

Dunakeszin építendő új iskola megvalósításáról. Mint mondta, régi 
szokásuk, hogy az év elején átbeszélik, összehangolják az előttünk 
álló időszak legfontosabb feladatait.

Ezek sorába tartozik az is, hogy agglomerációs régióként az egyik 
legnagyobb kihívást itt helyben mindig a közlekedés infrastruktúrá-
jának fejlesztése jelenti – fogalmazott Tuzson Bence, aki kiemelten 
kezel minden ügyet és lehetőséget, amely ennek 
az ágazatnak a fejlesztését szolgálja. Az M2-M3 
összekötő út megépítése térségünkben első-
sorban a veresegyházi, csomádi, erdőkertesi és 
fóti lakosoknak lesz különösen fontos, de a ré-
gió lakóival közös munkánk eredménye az is, 
hogy átadtuk az M2-es autóút régóta várt sza-
kaszát, amelyet 2x2 sávosra bővítettünk, illet-
ve összekötő utat építettünk Göd és Dunakeszi 
között, valamint számos útszakaszt és járdát megújítottunk vagy tet-
tünk biztonságosabbá – mondta lapunknak a képviselő.

Tuzson Bence úgy értékelte, hogy mindezek a fejlesztések nem 
valósulhattak volna meg a közösség, a fejlődés, a biztonság és  
a jövő érdekében elvégzett következetes munka nélkül. Nagyon fontos 
szerepet játszott mindebben az a kiváló partnerség és együttműködés 
is, amit a helyi vezetőkkel sikerült kiépíteni az elmúlt években – tette 
hozzá. A képviselő beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban többször 
is volt alkalma meggyőződni arról, hogy Dunakeszin az emberek mi-
lyen fontosnak tartják a kultúránk és a hagyományaink  megőrzését, 
ami hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy megvédjük az együttmű-
ködésben, közösen elért eredményeinket, hogy „harcoljunk a hitün-
kért, és mindig forduljunk embertársaink felé, mert csak ez adhat biz-
tonságot számunkra”. Mint mondta, láthatta azt is, hogy a különböző 
helyi rendezvények milyen pozitív energiákat mozgatnak meg a közös-
ségben, ezért ezen az úton kell továbbhaladni az elkövetkezőkben is.

Maradjunk néhány szó erejéig még az infrastruktúránál, illetve  
a közlekedés fejlesztésénél – folytatta a képviselő –, ez ugyanis azért 
is fontos, mert a magyar kormány tavaly decemberben elfogadta a 
Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát. Tuzson Bence úgy érté-
kelte, hogy nagyon jelentős kérdés a helyi lakosság számára, hogy mit 
várhatnak ettől a Dunakeszin élő emberek. „Ez a stratégia egy olyan, 
több évtizedre előretekintő fejlesztési és fejlődési utat jelöl ki a tér-

ség számára, amelyhez hasonló még soha nem készült ebben az or-
szágban. Márpedig ennek egyik központja Dunakeszi. A dokumen-
tumban meghatározott tervek alapján fejlesztjük tovább a közösségi 
közlekedést körzetünkben. Az a célunk, hogy biztonságosabb, gyor-
sabb és kényelmesebb legyen az utazás mindenki számára. Annak 
is, aki naponta ingázik, és azoknak is, akik csak jóval ritkábban ve-

szik igénybe ezt a közlekedési formát. A stra-
tégia például másfél-kétszeres kapacitásbőví-
tést vetít előre a Budapest–Dunakeszi–Göd–
Vác–Szob vasútvonalon. Emellett pedig sokkal 
jobb és komfortosabb átszállási lehetősége-
ket kapnak a mindennapi ingázáshoz az uta-
sok. A céljaink között szerepel továbbá, hogy 
akadálymentesítsük a megállókat, de peron-
tetőket, kerékpártárolókat és autóparkolókat 

is létesítünk, a tervezés már elkezdődött” – mondta lapunknak tér-
ségünk országgyűlési képviselője, amikor a tervezett fejlesztésekről 
kérdeztük.

Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy azon túlmenően, hogy megerősí-
tik a közösséget, az ilyen fejlesztések is szemléletesen és meggyőzően 
igazolják, hogy a kormányzatnak eltökélt szándéka a magyar családok 
megerősítése: „Gazdaságunk tavaly repülőrajtot vett, s ennek köszön-
hető az is, hogy az idén február 15-ig visszatéríthetjük a gyermeket ne-
velő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót. 
Ugyancsak adóvisszatérítésben részesülnek a gyermeket nevelő kisvál-
lalkozók is. A jövő hónapban tehát csaknem kétmillió magyar szülő 
kapja meg az szja-visszatérítést, ami összességében hatszázmilliárd fo-
rintot jelent, ennyi pénzt juttatunk vissza a családok kasszájába. Ugyan-
akkor januártól már nem kell személyijövedelem-adót fizetniük a hu-
szonöt év alatti fiataloknak, tehát ezzel is segítjük a pályakezdésüket.  
A nagyszülők nemzedéke, vagyis a nyugdíjasok is részesülnek  
a magas gazdasági növekedés eredményeiből: a tavaly kifizetett, min-
den eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium után most feb-
ruárban a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat biztosítja számukra  
a kormány. Ez pedig azt jelenti, hogy két és fél millió magyar nyugdíjas 
kapja meg ezt a juttatást” – nyilatkozta Tuzson Bence. 

 Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

ÚJ ISKOLA ÉPÜL DUNAKESZIN
Hatszázmilliárd forintot juttat vissza a magyar kormány 

a családok kasszájába – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

„Harcoljunk a hitünkért,
és mindig forduljunk 
embertársaink felé, 
mert csak ez adhat 

biztonságot számunkra”
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A Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar 
és a fellépő énekesek 

ezúttal elvarázsolták a 
közönséget káprázatos 

előadásukkal

DUNAKESZIN IMMÁR NYOLCADIK ÉVE AZ ÚJÉVKEZDÉS EGYET JELENT A DUNA-
KESZI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJÉVEL. A JANUÁR 2-ÁN, A VOKE 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN MEGRENDEZETT PARÁDÉS HANGVER-
SENY FARKAS PÁL VEZÉNYLETÉVEL S A NEMKÜLÖNBEN KITŰNŐ MŰVÉSZEKKEL 
SOKÁIG EMLÉKEZETES ZENEI ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZTA MEG A KÖZÖNSÉGET.

Varázslatos 
újévi koncert

A koncert kezdetén Nyíri Már-
ton alpolgármester köszön-
tötte a mintegy háromszáz 
főnyi közönséget. Visszate-

kintve az elmúlt esztendőre, felidéz-
te azokat a fontos eseményeket, ame-
lyek a város fejlődésének, a közösségi 
összefogásnak 
fontos, példa-
értékű esemé-
nyei voltak. El-
mondta, hogy 
komoly ígéret 
van a város régi 
tervének, az új 
gimnáziumnak  
a megépítésére. Folytatódott az ezer 
fa ültetése program és elkészült egy 
jelentős csatornabővítés is. Közössé-
gi összefogás eredménye volt az is-
kolakezdési és a karácsonyi csomag 

akció sikere. Több pályázatot nyert 
a város egy illegális hulladéklerakó 
felszámolására, a kamerahálózat bő-
vítésére és a gimnázium felújításá-
ra. A pandémiás bezártság időszaká-
ban az idősek, egyedül élők megsegí-
tésére a jelen lévő Sipos Dávid alpol-
gármester szervezésében alakult ki  
a széles körű mozgalom. Ez is példáz-
za a dunakesziek összefogását, a tar-
talmas közösségi élet kibontakozását. 
Az egykori alvóvárosból egy nyitott, 
virágzó közösségi város lett, jelen-
tette ki az alpolgármester. Példaként 

említette, hogy mindig számíthatnak  
a Nyugdíjas Kiránduló Klub tagsá-
gára, vagy éppen a most koncertező 
szimfonikus zenekarra. 

– Az újév kezdetén mindezt meg-
köszönjük a város lakosságának. 
Ezer dolog van, ami az embere-

ket megoszt-
ja a hétköznapi 
életben és a po-
litikában, de az 
első gondola-
tunk ezután is 
az legyen, hogy 
a másik em-
ber is a lakótár-

sunk, a honfitársunk,  mert a haza-
szeretet Dunakeszin kezdődik. És ez 
maradjon így az idei évben is, ami-
hez Isten áldását kérve erőt, egészsé-
get kívánok.                

Somogyi Ágnes zenekari titkár be-
mutatta a fellépő művészeket. Molnár 
Marica operaénekes, operett prima-
donna, pályafutása során első helye-
zett volt a nemzetközi Wagner ének-
versenyen s ugyancsak megnyerte  
a Gyurkovics Mária énekversenyt. Si-
mon Kata operaénekes, a salgótarjá-
ni Zenthe Ferenc Színház legtehetsé-
gesebb tagja. Csengeri Attila és Jenei 
Gábor rangos operett és musical éne-
kesek, Turpinszky-Gippert Béla szí-
nész, énekes, a Magyar Állami Ope-
raház magánénekese.

A műsor első része Johann 
Strauss örökzöld műveiből állt ösz-
sze. A zenekar az Éljen a magyar 
cíművel kezdett és a Kék Duna ke-
ringővel adott keretet az elhang-
zó műveknek. A produkciók közül 
Jenei Gábor a fergeteges Toborzót 
adta elő a Cigánybáróból, Simon 
Kata a Denevérből Adél kacagó 
dalával varázsolta el a közönsé-
get, Molnár Marica és Turpinszky-
Gippert Béla a Bécsi vér érzelmes 
duettjét szólaltatta meg remek át-
éléssel. Az első rész végén a művé-
szek Denevér Pezsgő-tercettjével 
kívántak vidám, boldog új évet.

A második rész emelkedett han-
gulatban kezdődött. Erkel Ferenc 

Bánk bán című operájából a Hazám, 
hazám kezdetű áriát Turpinszky-
Gippert Béla szólaltatta meg szenve-
délyes drámaisággal. Könnyedebb-
re váltva a műsorszámok közül Ro-
bert Stolz, Lehár Ferenc, Zerkovitz 
Béla, Ábrahám Pál, Kálmán Imre 
operettjeinek egy-egy „slágere” 
hangzott el, köztük a jól ismert Éj-
jel az omnibusz tetején Simon Kata 
és Jenei Gábor produkciójában, vagy  
a Tangolita Molnár Marica előadásá-
ban. Nem maradt ki a musical mű-
faja sem, ezúttal Az operaház fan-
tomja és a Hair egy-egy közismert 
részletét hallgathattuk. Volt egy kü-
lönleges produkció. Az eredetileg 
meghívott Simon Boglárka színész-
énekesnő lebetegedett, s az And-
rea Bocelli-Sarah Brightman világ-
híres Canto della Terra (A föld nap-
ja) című duettjét Farkas Pál szöveg-
fordításában Simon Kata a koncert 
reggelén tanulta meg, s bár kottá-
ból, de kirobbanó sikerrel  énekelte 
el Turpinszky-Gippert Bélával. 

A fináléban vastaps kiséretében 
adta elő a Rómeó és Julia musicalból 
a Lehetsz király-t Csengeri Attila és 
Jenei Gábor, előadásuk után szin-
te „felrobbant” a nézőtér a vastaps-
tól. S amint befejezték, színpadra jött  
a többi művész is és Farkas Pállal, 
valamint a most is kiválóan muzsi-
káló zenekarral búcsúztak a rend-
kívül hálás dunakeszi közönség-
től, melynek soraiban helyet foglalt 
dr. Bíró Attila helyettes államtitkár, 
dr. Molnár György jegyző, Szabó Jó-
zsef és Csoma Attila önkormányza-
ti képviselők, Szabóné Ónodi Valéria  
a DÓHSZK igazgatója.   

Azt még elmondjuk, hogy folyta-
tódik a bérletsorozat, idén nyárra is 
terveznek Köröndi estéket, Térzene 
sorozatot, ifjúsági előadásokat és az 
Emberi Erőforrások Minisztérium 
támogatásával már folynak az előké-
születek a Zenés Színházi Esték be-
indításához.

Katona M. István
A szerző felvételei  

Előadásuk után szinte
„felrobbant” a nézőtér 

a vastapstól
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Sipos Dávid alpolgármester

A DUNAKESZI POLGÁR VÁROSI MAGAZINNAK 
ADOTT ÉVINDÍTÓ INTERJÚJÁBAN SIPOS DÁVID 
ALPOLGÁRMESTER, A DUNAKESZI PROGRAMIRO-
DA VEZETŐJE ELMONDTA, HOGY IDÉN AZ ELMÚLT 
ESZTENDŐNÉL IS TÖBB ÉS NÍVÓSABB PROG-
RAMOKKAL SZERETNÉK MEGÖRVENDEZTETNI 
A VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 45. SZÜLETÉSNAPJÁT 
ÜNNEPLŐ DUNAKESZI POLGÁRAIT.

kiemelte, hogy dunakeszi áp-
rilis 2-án ünnepli várossá 
avatásának 45. évfordulóját. 
A település életében történel-

mi jelentőségűnek számító esemény-
hez méltó programokkal készülnek.

– A rendezvénysorozat április 
1-jén indul, a Bárdos iskola tanulói-
nak színházi előadásával, akik a Va-
lahol Európában című nagy sike-
rű előadással köszöntik az ünnep-
lő várost a József Attila Művelődési 
Központban Martikán Erika tanár-
nő rendezésében. Másnap a IV. Béla 

király főtéren egy látványos műsor 
keretében folytatódik a születésnapi 
ünnepség, ahol a Bagossy Brothers 
zenekar lesz a sztárfellépő együttes. 
De ugyanezen a napon rajtol el a Du-
nakanyar legnagyobb futóversenye, 
a Fut a Keszi tömegsportrendezvény 
is. Egy különleges kulturális élmény-
nyel is szeretnénk megajándékozni 
a város lakóit a Duna-partra terve-
zett szabadtéri színházi előadással, 
melynek előkészítése folyamatban 
van. De ha már újdonságról beszél-
tem, akkor itt jelentem be, hogy 
egy évtized után idén új helyszínre,  
a repülőtérre költözik a tízezreket 
vonzó Dunakeszi Feszt, mivel „ki-
nőttük” a Katonadombot.

Sipos Dávid alpolgármester a hely-
színváltoztatás indokaként elmond-
ta: – a Dunakeszi repülőtéren nin-

csenek parkolási gondok, korlátlanul 
bővíthető a fesztivál területe, és ami 
nagyon fontos, hogy a lakókat sem za-
varja a hanghatás. Egyébként erre kü-
lön figyelemmel leszünk, úgy állítjuk 
be a hangfalakat, hogy a koncertek 
hanghatásai ne zavarják a Dunakeszi-
alsón és az Alagligeten élők pihenését 
– fogalmazott az alpolgármester.  

A Dunakeszi Programiroda veze-
tője azt is elárulta, hogy igazi sztár-
csapatokkal készülnek, hiszen a fel-
lépők között lesz a Tankcsapda és  
a Hooligans, de tárgyalásban van-
nak a Follow the Flow együttessel is. 
A szokásos péntek esti nyitó progra-
mokat kifejezetten a fiatalok köré-
ben olyan népszerű fellépőkkel sze-
retnék emlékezetessé tenni, mint  
T. Danny és Dj Metzker Viktória.

 (Vetési)

Idén új helyszínre költözik a Dunakeszi Feszt 

Sztárfellépő a Tankcsapda és a Hooligans lesz
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A KÖZELMÚLTBAN DÖNTÖTT ÚGY VÁROSUNK ÖNKORMÁNYZATA, HOGY ÁTALAKÍTJA AZ ISKOLAI KÖZÉTKEZTETÉS BIZONYOS 
FORMÁJÁT, EZ PEDIG A VÁLASZTHATÓSÁG. KORÁBBAN NEM VOLT LEHETŐSÉG MENÜSOROK KÖZÖTT VÁLASZTANI. A DUNAKESZI 
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN PRÓBAHÓNAPOT RENDEZTEK, A TAPASZTALATOKRÓL ADOTT TÁJÉKOZTATÁST A HELYI SAJTÓ 
KÉPVISELŐINEK DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER.

A
z előzményekkel kapcso-
latban elmondta, hogy ko-
rábban is sokat foglalkoz-
tak az iskolai közétkezte-

téssel. Ez nagyon fontos feladata az 
önkormányzatnak, hiszen gyakor-
latilag majdnem az összes bölcső-
dés, óvodás és iskoláskorú gyermek 
igénybe veszi ezt a szolgáltatást. 

– Többször rendeztünk kóstolta-
tást a szülőkkel és személyesen is 
több helyszínen szereztünk tapasz-
talatot arról, hogyan zajlik a köz-
étkeztetés – folytatta a polgármes-
ter. – Kiderült, hogy bár igen jó az 
ár-érték aránya városunkban en-
nek a szolgáltatásnak, többen még-
sem vették igénybe. Megvizsgál-
tuk ennek az okát, hogy miért tör-
ténik ez, ismereteket szereztünk az 
ételek változatosságáról, minőségé-
ről, mit szeretnek a tanulók. Főleg 
a gimnáziumban gyakran ebéd he-
lyett különböző futárcégektől ren-

deltek ételt a diákok. Így jutottunk 
oda, hogy mi lenne, ha a szolgálta-
tó biztosítana többféle ebéd lehető-
séget, hiszen a város más területein 
működik az a la carte rendszer. 

– Megkerestem a szolgáltatót, 
hogy az oktatási intézményekben 
is lehessen legalább kétféle menü-
sor, hiszen az ételfutáros rendszer 
bizonytalan eredetű élelmiszereket 
szállít. A szolgáltató egyetértett ve-

lünk, hogy az iskolarendszerben is 
az a la carte nagyobb változatossá-
got jelentene. A választékot azért is 
indokolt bővíteni, hiszen sokszor 
azért küldik vissza az adott ételt, 
mert a diákok nem kedvelik. Eb-
ből kiindulva kialakult az „a” és „b” 
menüs verzió, ezzel a diákoknak tu-
dunk választási lehetőséget terem-
teni. 

– A gimnáziumban december el-
seje óta lehetőség van választani az 
ételek között és a tapasztalatok ked-
vezőek. Az általános iskolákban ja-
nuár elsejétől indult el ez a rendszer, 
és már azt látjuk, hogy nőtt az isko-
lákban ebédelők száma. Úgy gondo-
lom, ezt értékelik a szülők és a diá-

kok is, többeknek sikerült kedvet te-
remteni arra, hogy az iskolai menü-
sorból válasszanak ebédet. 

– Az önkormányzaton belül 
egyik képviselő társunk feladata, 
– mivel szakmabeli is –, hogy to-
vábbra is felügyelje a közétkezte-
tést. Ha van rá igény, ezután is le-
hetőség van kóstolásra, ám panaszt 
az utóbbi időben nem hallottam. 
Azt azért tudni kell, hogy az isko-
lai közétkeztetés nagyon kötött terv 
szerint történik, szigorúan előír-
ják, hogy milyen energia tartalmú 
ételt, milyen alapanyagokból lehet 
elkészíteni. Az országos dietetiku-
sok dolgozták ki a jogszabályt, mely 
szerint hányszor kell főzeléket adni, 
hányszor kell húst, levest adni, mi-
lyen zöldségfélék kívánatosak. Ezért 
aztán eléggé kötött a rendszer. Azt 
tudjuk, hogy ebben a korban a gye-
rekek még szeretnek válogatni, de 
azt gondolom, hogy mind a szol-
gáltató mind a rendszerben lévő ta-
nárok, és a DÓHSZK munkatársai 
mindent elkövetnek azért, hogy mi-
nél rugalmasabban működjön az is-
kolai közétkeztetés.

Katona M. István 

Napirenden az iskolai közétkeztetés 
Két menü közül választhatnak a tanulók

A gimnáziumban december
elseje óta lehetőség van 

választani az ételek között és 
a tapasztalatok kedvezőek 

Képünk 
illusztráció

Dióssi Csaba polgármester
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ADÓÜGYINTÉZÉS, ANYAKÖNYVEZÉS, JOGI ÉS KÖZ-
TERÜLETI ÜGYEK INTÉZÉSE, A VAGYONGAZDÁLKO-
DÁS TERÜLETE, VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSO-
LATOS ESETEK MEGOLDÁSA, DUNAKESZI KÁRTYA 
KIADÁSA ÉS MÉG A SAJDIK FERENC ÁLLANDÓ KIÁL-
LÍTÁS FELÜGYELETE IS A MINAP 5. SZÜLETÉSNAPJÁT 
BETÖLTŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATA. A JELES 
ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL DIÓSSI CSABA POLGÁR-
MESTER TORTÁVAL KÖSZÖNTÖTTE AZ ÜGYFÉLSZOL-
GÁLAT MUNKATÁRSAIT.

T
ÖBB TÍZEZER DUNAKESZI és kör-
nyékbeli lakos fordult meg a Duna-
keszi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán az elmúlt öt évben, a ko-

rábbi, irodák közti bolyongás már csak hal-
vány emlék. A helyszíni ügyintézések mellett 
2021-ben is több mint 25.000 telefonhívást, 
valamint 5000-nél is több e-mailt fogadtak. 
Egy úgynevezett monitorozó program se-
gítségével kinyert számok alapján az ügy-
félszolgálat fennállása óta a 76.200 helyszín-
re érkező ügyfél mellett 150.000-et is meg-
haladja a beérkező telefonok száma, míg az 
utóbbi 3 évben az e-mailes kapcsolatfelvétel-
re csaknem 24.000 alkalommal volt példa.

Sokszor elegendő az online ügyintézés, így 
a 2020-ban útjára indított, de 2021-ben meg-
erősített Dunakeszi Kártya igénylés esetében 
is, amelyben előző évben csaknem 11.000 
darabot váltottak ki a dunakeszi lakcímkár-
tyával rendelkező helybéliek. „Már a júliu-
si repülős hétvégére is több ezren igényeltek 
Dunakeszi Kártyát, de a szeptemberi Duna-
keszi Feszt előtti hetek szinte csak ennek ki-
váltásáról szóltak. Ám miután a Kormány 
2021-től eltörölte az ügyintézésekhez köthe-
tő illetékfizetési kötelezettséget, rengeteg ad-
minisztrációs terhet vettek le a vállunkról, 
így gördülékenyebbé váltak az ügyintézések” 
– részletezte Laczkó Szilvia, a lakosságszol-
gálati osztály vezetője. Polgármesteri kezde-
ményezésre 2021 tavaszán a COVID19 infor-
mációs telefonvonal is elindult, amelyen az 
oltakozással kapcsolatos kérdésekre kaphat-
tak választ az érdeklődő állampolgárok.

Tapasztalataik szerint anyakönyvi ügyek 
intézése végett, vagy adózással kapcsolatos 

kérdésekkel, problémákkal keresik fel őket a 
dunakesziek. Mint Laczkó Szilvia elmondta, 
utóbbiak esetében megnövekedett az átlag 
kiszolgálási idő, mert főként régebbi adózási 
kérdések tisztázása miatt keresik fel a mun-
katársakat.

De az eddig említett feladatokon kívül hoz-
zájuk tartozik a három hónappal ezelőtt meg-
nyílt Sajdik Ferenc állandó kiállítás felügyele-
te is, valamint a logózott termékek, városi ki-
adványok értékesítése. A kiállítás megkönnyí-
ti a várakozási időt, a frekventált helyszínnek 
köszönhetően több ezren látták már.

A jövőbeni terveket tekintve telefonos azo-
nosító rendszer bevezetése szerepel a rövid-
távú célok között, amely a lakosság adózási 
ügyeinek védelmét és az ügyintéző munká-
ját is segíti majd – emelte ki Laczkó Szilvia, 
az ügyfélszolgálat vezetője.  

„Frontoffice-ként képviselik 
minden kollégámat” 

Január 11-én, a munkakezdéskor tartott rö-
vid, ám annál kedvesebb hangulatú ünnep-
ségen Dióssi Csaba polgármester tortával kö-
szöntötte a jubiláló ügyfélszolgálat vezetőjét, 
Laczkó Szilviát és munkatársait. 

A városvezető elismeréssel szólt a modern 
ügyfélszolgálaton dolgozók teljesítményéről, 
akik – mint fogalmazott – „frontoffice-ként 
képviselik minden kollégámat, akik a háttér-
ben dolgoznak a városért.”

Dióssi Csaba felidézte az 5 évvel ezelőtti 
időszakot, az ügyfélszolgálat létrehozásának 

AZ ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT5 ÉVES 

indokaként elmondta: “a közszolgálati világ-
ban nem nagyon van ilyen egy ablakos ügy-
félszolgálat, ez leginkább a piaci cégekre jel-
lemző. Dunakeszin közismert szlogen, hogy 
átlagon felüli város, amelyhez méltó, átlagon 
felüli kiszolgálást szerettünk volna biztosí-
tani a lakosság részére. Ezért a polgármes-
teri hivatal egy jelentős felületén, az egykori 
irodák helyén alakítottuk ki a modern, a 21. 
század minden igényét kielégítő ügyfélszol-
gálatot. Ez jelentős fejlődés és előrelépés volt 
a lakosság kiszolgálásában” – fogalmazott  
a polgármester. 

Hozzátette: a több évtizede a hivatalban 
dolgozó a kollégák egy része tartott az ilyen 
nyitott ügyfélfogadástól, de később szinte 
mindenki belátta, hogy a munka szempont-
jából ez a rendszer hatékonyabb és ezért vég-
ső soron könnyebb is.

- Határozott célunk volt, hogy minél szebb 
és korszerűbb ügyfélszolgálaton felkészült 
munkatársak fogadják az ügyfeleket, akik 
számára is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé 
vált az ügyintézés – jelentette ki Dióssi Csa-
ba polgármester. 

Laczkó Szilvia érdekességként még el-
mondta, hogy 5 éves tevékenységük során 
a csúcsot egy 58 perces ügyintézés tartja. - 
Eddig ez a Top! Az egyik lakos egyszerre 6-7 
ügy intézését kérte, ami között volt kutyapi-
szok, szemetes, faigénylés… A hölgyet egyet-
len ügyintéző ki tudta szolgálni, igaz nem 
volt egyszerű feladat, de sikerült megolda-
ni. Ügyes-bajos dolgaikkal, panaszaikkal ér-
keznek hozzánk az emberek, akik – noha elé-
gedetten távoznak – nemigen dicsérnek meg 
bennünket! Már megszoktuk, mi tesszük 
dolgunkat, hiszen erre vállalkoztunk. Ne-
künk az jelenti az örömöt, ha az ügyfél elége-
detten távozik – mondta Laczkó Szilvia.

Szeredi – Vetési

Dióssi Csaba polgármester tortával köszöntötte a jubiláló ügyfélszolgálat munkatársait

5 év alatt 76.200 lakos kereste fel az ügyfélszolgálatot
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körzeti 
képviselőink jelentik

Először is egészséges, boldog 
és vidám újévet kívánok min-
den lakótársamnak! Az elmúlt 
év utolsó hónapja is aktív volt. 
Még december harmadikán, a 
fogyatékossággal élők nemzet-
közi napján, átadtuk a Dunake-
szi Veni Vidi Vici Alapítványnak 
a kupak gyűjtésből összegyűlt, 
és a város által megduplázott, 
összeget. Majdnem 600.000 
forinttal tudtuk támogatni az 
alapítványt, amely a Dunakeszi 
Krisztus Király Római Katolikus 
Általános Iskolában a sérült 
gyerekek oktatásával és fejlesz-
tésével foglalkoznak. 

Nagy megtiszteltetés volt a 
számomra, hogy engem kértek 
fel a városi adventi ünnepek al-
kalmával a harmadik gyertya, az 

ÖRÖM jelképének a meggyúj-
tására. Nagyon köszönöm a 
Dunakeszi Jézus Szíve templom 
plébánosának, Dr. Szádoczky 
Károly atyának a felemelő sza-
vait, és a Meseház tagóvoda 
gyermekeinek a fellépését. 

A városi Programiroda mun-
katársai, mint minden évben, 
most is csodálatos adventi 
műsorokat szerveztek minden 
korosztály számára. Köszönjük 
nekik! 

Még tavaly év végen kaptam 
megkeresést a Határ úti lakó-
társainktól, hogy a 32., a 8., és 
az 1. számok előtt az úttestben 
a csatornafedelek dilatációja 
megváltozott. Sajnos zavaróan, 
hangosan csattog ha áthajta-
nak rajta a gépjárművek. Ezt a 
kapcsolódó közművek miatt az 
érintett hazákban is lehet hal-
lani. Jeleztem a DMRV-nek és a 
kivitelező Penta Kft-nek is a hi-
bát, kérve a mielőbbi garanciá-
lis javítást. Mivel a Határ út egy 

forgalmas gyűjtőút, és 40km/h 
sebesség korlátozás van rajta, 
így kérésemre a körzetünkben 
levő rendszeres közlekedésren-
dészeti sebesség ellenőrzést 
erre a szakaszra ismét külön is 
ki fogja terjeszteni a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság, akiknek 
szeretném nagy tisztelettel 
megköszönni az egész éves tá-
mogatásukat a körzetünk köz-
biztonsági es közrendvédelmi 
munkájukban. 

Még tavaly, a szenteste előtt 
megkeresett egy körzetünkben 
élő idős hölgy, akihez csatlako-
zott még két lakótársa. Ők fel-
ajánlották annak a három haj-
léktalan lakótársunknak a városi 
karácsonyi ajándékcsomagju-
kat, akik itt laknak az M2 autóút 
mellett. A közösségi oldalakon 
hamar híre ment és többen 
csatlakoztak a segítség nyújtás-
hoz. Nagy tisztelettel köszönöm 
mindenkinek a segítségét és az 
adományát, hogy jobbá tudtuk 

tenni három embertársunk ka-
rácsonyát. 

Az újév új feladatokkal kezdő-
dött. A Brusznyai utcában egy 
autós ételfutár kidöntötte a Fóti 
úti kerékpárút előjelző tábláját. 
A teherautómmal begyűjtöt-
tem este, és leadtam másnap 
reggel a Közüzemi Kft-nek. 
Kértem az ismételt kihelyezé-
sét. Vízkereszt elmúlt, így már 
elkezdte a Közüzemi Kft. is a 
karácsonyi fenyőfák elszállítását 
is, melyet az adott kukanapon 
kell kihelyezni a hulladékgyűjtő 
edények mellé.

Bármilyen kéréssel keresse-
nek bátran az alábbi elérhető-
ségeimen:

Telefonon a 06-20-429-10-33 
számon. Emailen a dunakeszi.
petho@gmail.com címen, vagy 
a Facebookon a: Dunakeszi 8.vk. 
Pethő Krisztián képviselő online 
fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Nagyon boldog, és egészség-
ben, sikerekben gazdag új esz-
tendőt kívánok Önöknek, re-
mélem, jól teltek az ünnepek! 
2022 kerek évforduló Dunakeszi 
számára, idén április 1-én ün-
nepelhetjük várossá válásunk 
45. évfordulóját. Már egy ideje 
dolgozunk azon, hogy megfe-
lelő programokkal emlékezetes 
esemény legyen a dunakesziek 
számára.

Több olyan nagyszabású ren-
dezvény megszervezésével ké-

szülünk 2022-ben is, amelyhez 
szükség lesz a Dunakeszi Kár-
tyára. Így továbbra is bíztatok 
mindenkit, aki még nem váltotta 
ki, tegye meg, mert a rendezvé-
nyeken kívül egyre szélesedik a 
kártyához kapcsolódó kedvez-
mények köre. A városi honlapon 
megtalálhatók azok a helyi vál-
lalkozások, amelyek elfogadják 
a Dunakeszi Káryát. Az üzletek, 
szolgáltatók csatlakozási lehe-
tősége továbbra is nyitott, aki 
ügy érzi, szívesen lenne a part-
nerünk, jelentkezzen a Dunake-
szi Programiroda elérhetőségén 
(programiroda@dunakeszi.hu).

Több körzeti fejlesztés ter-
vezése zajlik már a Városüze-
meltetési Osztály bevonásával, 
amint zöld utat kap bármelyik is, 

jelezni fogjuk ezen rovatban és 
közösségi médiafelületeinken. 
Arról már beszámolhatok, hogy 
a fásítási program elért minket 
is, Tóth Eszter, Dunakeszi főker-
tésze hárs- és juharfákat ültetett 
a Szabadság térre. Az itt találha-
tó játszótér fejlesztése nem ért 
véget, amint az idő engedi, a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. munkatársai megkezdik a 
fajátékok állagmegóvó festését, 
valamint dolgozunk azon, hogy 
további játékokat telepítsünk 
ide.

Az előző lapszámban és az 
interneten is olvashattak arról, 
hogy körzetünk idős lakóját, 
Tóth Gyula bácsit köszöntöttük 
90 éves születésnapja alkalmá-
ból. A közösségi médiának és a 

városi hírportáloknak köszön-
hetően rengeteg gratulációt 
kapott Gyula bácsi. Most vi-
szont azt a szomorú hírt hoztam 
Önöknek, hogy nemsokkal a ke-
rek évfordulós születésnap után 
elhunyt. Isten nyugosztalja Gyu-
la bácsit, családjának pedig ez-
úton küldöm őszinte részvétem!

Kérdéseikkel és észrevételeikkel 
továbbra is keressenek bizalom-
mal! Üdvözlettel:

 Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Juhász Ádám  
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megkezdődött egy új esz-

tendő, melyben ismét fontos 
feladatok, lehetőségek vár-
nak, tovább fejlődhetünk, szé-
pülhetünk! Ehhez mindenki-

nek sikerekben és egészség-
ben gazdag, boldog új évet kí-
vánok!

A tapasztalatok és visszajel-
zések azt mutatják, hogy az ad-
venti vásár és a jégpálya is na-
gyon sikeresen került vissza ide 
a Casalgrande térre! Köszönöm 
szépen mindenki türelmét, 
megértését, hiszen ez gondo-
kat okozott a parkolásban, köz-
lekedésben, de talán kárpótlást 
kaptunk, gyermekeink vidám, 
mosolygós arcából!

A 2022-es évben is sok prob-
lémát kell majd megoldani, de 
nagy elszántsággal és lendület-

tel vágok bele képviselői mun-
kámba, mert egyre inkább ér-
zem, hogy a közösségi érzés és 
a tenni akarás erősödik a Lakó-
telep Szívében is! Hamarosan 
megszületik a város költségve-
tése, mely bizonyára lehetősé-
geket ad majd a további beru-
házásokra, fejlesztésekre, me-
lyeket a ciklus elején eltervez-
tünk, de nagy hangsúlyt kell 
helyeznünk a kisebb, helyi 
ügyekre is, hisz ezek okozzák a 
legtöbb bosszúságot minden 
itt élőnek!

Tiszteljenek meg továbbra is 
bizalmukkal, véleményükkel, s 

tegyük közösen még élhetőb-
bé szebbé e városrészt!

Természetesen továbbra 
is várom a jelzéseiket, olyan 
ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szí-
vének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 0627 542-805 
számon, levélben a Garas utca 
4. szám alatt, s természetesen 
személyesen is!

Facebookon a Seltenreich Jó-
zsef képviselői oldalamon és  
a Lakótelep Szíve csoportban is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Elsőként kérem engedjék meg, 
hogy mindenkinek sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánjak. 
Azt kívánom a 2-es körzet lakói-
nak, a dunakeszieknek és vala-
mennyi embertársunknak, hogy 
teljesüljön mindaz, amit el sze-
retnének érni az idei esztendő-
ben és amiért dolgoznak, első-
sorban pedig kívánok egészsé-
get, szeretetet és békés közeget 
munkájukhoz és vágyaik megva-
lósításához!

Szokás szerint a decemberi 
ülést a hónap utolsó csütörtök-
je helyett – értelemszerűen – 
korábban tartja meg a képvise-
lő-testület (évek óta korábbi idő-
pontban van a decemberi ülés – a 
szerk.). Ennek során az éves köte-
lező közmeghallgatásra is sor ke-
rült, ahol a megjelenő városla-
kók közérdekű témában tehet-
nek fel kérdéseket és kérhetik a 
városi önkormányzat intézkedé-
sét. Sajnos az eseményt a szo-
kásos módon csütörtök délután 
fél háromkor rendezték meg, rá-
adásul a meghirdetésére is a tör-
vényi határidőt megsértve (Erre 
nincs törvényi határidő, négy nap-
pal korábban, az adott hét hét-
főjén került ki a városi honlapra 

a meghívó – a szerk.), több nap-
pal később, szinte az utolsó pil-
lanatban került sor, amely nyil-
ván nem kedvez az állampolgá-
ri részvételnek, bár feltehetően 
éppen ez is a városvezetés célja.

Az ünnepek miatt ebben az 
időszakban általános, hogy vi-
szonylag kevesebb megke-
resés érkezik hozzám, azon-
ban még az ünnep előtt érdek-
lődtek nálam útaszfaltozásról, 
hulladékszállírásról és ehhez ha-
sonló, „apróbb” ügyekről. (Min-
dig elmondom, hogy „apróbb” 
ügy természetesen nincs, csak 
olyan, ami a lakosoknak még a 
körzethez képest is viszonylag 
szűkebb rétegét, egy-egy eset-
ben csak egy-két lakót – érin-
ti, ezért helyhiány okán nem tu-
dom kifejteni e lap hasábjain.)

A piac helyzetéről hónapról hó-
napra kapok újabb megkeresé-
seket, ami az ott található vállal-
hatatlan állapotokat látva telje-
sen érthető. Ugyanakkor a képvi-
selői ciklus elején számoltam be 
róla részletesebben, hogy a terü-
leten a tulajdonviszonyok meg-
oldatlanok, ez pedig – úgy tud-
tam –, hogy azóta sem változott 
érdemben. Hogy újra naprakész 

tájékoztatást adhassak az en-
gem ezzel keresőknek, a decem-
beri képviselő-testületi ülésen 
kértem egy „aktuális” tájékozta-
tót az ügyben a városvezetéstől, 
hogy megtudjam, hogy ugyan-
ott „toporog-e” a város, mint két 
éve. A válasz nemrégen érkezett 
meg, mely lényegében azt tar-
talmazza, hogy még 11 tulajdo-
nostárs van az önkormányzaton 
kívül, akik a területnek ugyanak-
kor még mindig a 45 százalékát 
tulajdonolják és jelentős eltéré-
sek vannak az önkormányzat és 
a tulajdonosok között az eladási 
ár megítélésében.

Természetesen gyakran előfor-
dulhat – és hall az ember ilyen 
híreket –, hogy egy-egy önkor-
mányzat ilyen esetben inkor-
rektül alacsony árat akarna adni 
egy-egy tulajdonrészért, de a 
fordítottja is gyakran előfordul: 
amikor a tulajdonos megneszel-
ve a vételi szándékot, még a déd-
unokája jövőjét is ebből akarja fi-
nanszírozni.

A kisajátítás lehetőségére ki-
fejezetten rákérdezve azt a tá-
jékoztatást kaptam, hogy a piac 
nem kötelező önkormányza-
ti feladat, így arra kisajátítást in-

dítani jelen tudomásunk szerint 
nem lehet.

A piac kérdését tovább fesze-
getem és bármiféle változás ese-
tén a részletekről – mivel ez nem 
csak a körzet, de a város nagy ré-
szét is érinti – e hasábokon a jö-
vőben is beszámolok.

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

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

TISZTELT DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!
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Emlékeztetőt nyújtottam be  
a városvezetés felé a 6. sz. kör-
zetben rekonstrukcióra váró ut-
cák szőnyegezése és más folya-
matban lévő problémák meg-
szüntetése érdekében. 2010 
őszétől a Kossuth Lajos utca, 
majd 2014 tavaszától a Rákó-
czi út, Báthory-Hunyadi út kö-
zötti szakasz rekonstrukciójá-
nak kérelmét évről-évre jelzem 
az illetékesek felé. A további-
akban a Klapka utca gyártele-
pi aluljáró és Zápolya utcai ka-
nyar közötti rész, a Klapka utca 
eleje (zsákutca) és végül a Za-
lán utca teljes szakasza szorul 
felújításra. Többek között a már 
2019-ben elkezdett, majd fél-
ben hagyott Zápolya és Hunya-
di utca párosszámozású oldal 
járdaépítése, valamint az Óvoda 
köz közlekedési anomáliájának 
megszüntetése, illetve árkok 
gyeprácsainak visszahelyezésé-
re emlékeztettem a városveze-
tést. Utóbbi főként a Batthyány 

Elemér utcai lakók árkait érinti. 
A térfigyelő kamerák kihelyezé-
se négy címen szükséges, illetve 
szintén négy kereszteződésben 
szükséges a szegélycserék mun-
kálatait elvégezni.  

- A Zápolya utca 11. tulajdo-
nosa jelezte, hogy az ingatlanja 
előtti telefonközponti alegység 
állomás a földön hever, mely vé-
gett nincs telefonvonal. A hely-
színen készített fotót az osztály 
felé továbbítottam, egyben kér-
tem intézkedésüket az Invitel 
felé. A vonal helyreállítása meg-
történt, majd az alegység állo-
más föld alá vitelét kértem. Tá-
jékoztattak, hogy a kért munká-
latokat a tavasz folyamán tudják 
elvégezni.  

- A Zápolya és Király utca sa-
rok Zápolya utcai oldalán a Köz-
üzemi Kft, munkatársai a szegé-
lyek melletti hordalék eltakarí-
tását elvégezték. A járda és az 
úttest közötti szakasz takarítá-
sa már az ott lakók feladatköré-
be tartozik.

- A Klapka utca folytatásában 
6 db kutyapiszok tároló és 6 db 
hulladékgyűjtő kihelyezésének 
érdekében ismét írásban fordul-
tam az osztályvezető úrhoz, mi-

vel előzőleg az év végéig kap-
tam ígéretet a kihelyezésre.

- A Batthyány Elemér utca 5. 
előtti csőtörés végleges helyre-
állítása megtörtént.

- A Nagysándor József téren 
kért gallyazási munkálatokat  
a Hivatal megrendelte a Közüze-
mi Kft-től, melyet időközben el 
is végeztek. A munkálat egyéb-
ként az ELMŰ feladatkörébe tar-
tozik, mivel többek közt sem  
a középfeszültség, sem a keresz-
tező hálózat nem szigetelt.

- A balesetveszély elhárítását 
a gyalogosok érdekében kér-
tem, mivel a Báthory és Rákó-
czi út kereszteződése közelé-
ben, a járdán keletkezett hibát  
a Közüzemi Kft. munkatársai 
már másnap elvégezték. 

- A Zápolya utca 1. sz. ingat-
lan melletti terület rendezését  
a Közüzemi Kft. munkatársainak 
a bejelentő nevében köszönöm. 

- Kátyúk megszüntetése 
négy utcában szükséges, me-
lyek helyreállítását kértem. Kiss 
Zoltán ügyintéző tájékoztatott, 
hogy a kátyúzási munkálatokat 
megrendelte.

- A Tábor utca 21. ingatlan tu-
lajdonosa több probléma vé-

gett kérte segítségemet. A Tá-
bor utca 19. és 21. között meg-
süllyedt az úttest, valamint  
a K  szegély, mely végett esős 
időben óriási tócsa keletkezik. 
Másodikként jelezte, hogy az 
ingatlanja előtti aknafedélen  
a gépjárművek áthaladása han-
gos zajt okoz, mely zavarja haj-
nali nyugalmukat. A továbbiak-
ban a Tábor és József utca sar-
kon közvetlen a szegély járda 
felőli részén, és az úttesten lévő 
víznyelők közelében egy üreg 
keletkezett, mely több esetben 
be lett temetve. Az előzők elle-
nére időről időre eltűnt a föld és 
azóta is újra egy üreg található. 
Az útsüllyedés megszüntetését, 
a szegélyek helyreállításával, va-
lamint az aknafedél alá való gu-
mitömítés cseréjét, illetve a víz-
nyelők közelében lévő üreg fel-
tárását, majd megszüntetését 
kértem. Egyben a sarokra egy 
hulladékgyűjtő kihelyezését is 
jeleztem az osztály felé.  

Végül, a sorok olvasóinak Bol-
dog Új Esztendőt kívánok!
  Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

BEADVÁNYOMBAN AZ ELMÚLT ÉVEK ÍGÉRETEIRE 
EMLÉKEZTETTEM A VÁROSVEZETÉST

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Sikeres, programokban gazdag 
évet zárt a Dunakeszi Program-
iroda, a járványügyi enyhítések 
bevezetése után minden hó-
napra jutott városi rendezvény. 
Köszönöm, hogy részvételük-
kel erősítettek meg minket ab-

ban, hogy szükség van a közös-
ségépítő eseményekre, amelyek 
színt, pezsgést és életet visznek 
egy városba. Már folynak az idei 
programszervezések, az újévi 
koncertet a Dunakesziről szóló 
legújabb könyv bemutatója kö-
veti a VOKE József Attila Műve-
lődési Központban szerdán, 18 
órakor. A Magyarország Kincses-
tára – Dunakeszi kötet kulissza-
titkairól Babják Annamária szín-
művésznő kérdezi Dióssi Csaba 
polgármestert, Tuzson Bencét, a 
térség országgyűlési képviselő-
jét, a szerzőt, Kerekes Dórát és a 

könyvkiadó tulajdonosát, Farkas 
Csabát. A bemutatót Piros Krisz-
tina énekesnő zárja a Tőled szép 
című dunakeszi dal eléneklésé-
vel. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Számos lakossági észrevétel 
begyűjtése után egyeztettem Il-
lés Jánossal, a Toldi-Dombliget 
Lakóparkért Egyesület elnöké-
vel, és első közös projektként el-
indult az M2-es autóút zajméré-
se. Az eredmények kiértékelése 
után tudunk további lépéseket 
tenni a forgalom hangjának csi-
títására.

Szeretnénk fejleszteni a Tol-
di játszóteret, hogy az üres te-
rületeket is élményelemekkel 
szereljük fel. Ennek érdekében 
a minap terepszemlét is tartot-
tunk Tóth Eszterrel, Dunakeszi 
főkertészével, hogy amint lehe-
tőség nyílik, bővíthessük a ját-
szóteret.
Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője

körzeti 
képviselőink jelentik
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körzeti 
képviselőink jelentik

Elöljáróban engedjék meg, 
hogy ezúton is minden kedves 
dunakeszi polgárnak sikerek-
ben gazdag boldog újeszten-
dőt kívánjak!

ADVENT
Már túl vagyunk az adventi 
időszakon, valamint a karácso-
nyon. Reményemet fejezem ki, 
hogy a járványhelyzet ellenére 
az ünnepek szeretetteljes csa-
ládi körben zajlottak.
A járványhelyzet kedvező ala-
kulása lehetővé tette, hogy - 
bár új helyszínen-, de a korábbi 
hagyományok szerint tarthat-
tuk meg az adventi programo-

kat. Ismét szélesebb közönség 
részvételével tudtuk meggyúj-
tani a városi adventi koszorú 
gyertyáit a Casalgrande téren. 
2021 decemberében is elindí-
tottuk a Karácsonyi adomány-
doboz akciónkat. Az adomány-
doboz akcióra, és minden 
más adománygyűjtő prog-
ramra vonatkozóan (Magyar 
Élelmiszerban adománygyűj-
tés, civilszervezetek, gazdasá-
gi társaságok saját gyűjtései, 
amelyeket a Család- és Gyer-
mekjóléti Központon keresz-
tül juttattak el az érintett du-
nakeszi családoknak) elmond-
ható, hogy minden eddiginél 
nagyobb volt az adakozókedv, 
amelyet ezúton is köszönök 
minden adományozónak! Leg-
közelebbi adomány progra-
munkat szokásosan az iskola-
kezdési időszakra szervezem. 
Természetesen a DÓHSZK Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 

egész évben várja az új, vagy 
jó állapotú adományokat, va-
lamint a tartós élelmiszereket 

TÉLI MUNKÁLATOK 
A KÖRZETBEN
Befejeződött a korábban kivá-
gott Fő úti fák pótlása. A téli 
időszakban is folytatódnak az 
időszaki munkálatok. Az idő-
járástól függően folyamatban 
vannak az útjavítások, vala-
mint a közterületek faülteté-
si programjai. Akik év közben 
jelezték számomra faülteté-
si szándékukat, azok igényeit 
kapacitás függvényében hajt-
ják végre az Önkormányzat ál-
tal megbízott szakemberek. 
Akik most jelzik faültetési igé-
nyüket, azoknál a lakótársak-
nál a tavaszi hónapokban ke-
rülnek ültetésre a facsemeték. 
A faültetéssel kapcsolatban 
az Önök feladata csupán any-
nyi lesz, hogy az igényeikkel 

együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, amelyre ezúton is 
kérem Önöket. Az úthibákkal 
kapcsolatban pedig arra ké-
rem kedves lakótársakat, hogy 
jelezzék számomra a lenti elér-
hetőségemen.

MEGTALÁLNAK 
AZ INTERNETEN IS
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folya-
matos, naprakész informáci-
ókkal igyekszem szolgálni az 
egész várost és a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet Kívánok!
Az újévi köszöntést azonban manapság 
jó, ha kibővítjük, ezért jó egészséget is 
kívánok mindenkinek, kerüljék el Önö-
ket a betegségek, különösen a korona-
vírus fertőzés és annak szövődményei. 
Azt hiszem ezekben az időkben így tel-
jes 2022-ben az újévi jókívánság.

Véget ért a karácsony, elmúltak a 
szilveszteri bulik, vége az ünnepeknek, 
ismét következnek a szorgos munkana-
pok. Újult erővel folytatjuk a munkát és 
keressük az új feladatokat, kihívásokat. 
Decemberben többen is megkerestek 

a helyi buszjáratok menetrendjével 
kapcsolatos kérdéseikkel és az általuk 
tapasztalt problémákkal. Konkrétan az 
volt a panasz, hogy kimaradnak járatok. 
Megkérdeztem a városüzemeltetési 
osztály vezetőjét, hogy eljutott-e hozzá 
lakossági panasz, de azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy nem kapott erről szóló 
értesítést. A decemberi képviselő testü-
leti ülésen szót kértem és tájékoztattam 
a képviselő-testületet, hogy ilyen jelle-
gű panasz érkezett és kértem fokozott 
figyelését a menetrend betartatásának. 
Erre ígéretet is kaptam. A kérésem az 
lenne Önök felé, ha késést, vagy est-
leges járatkimaradást tapasztalnának, 
akkor a pontos hely és időpont megje-
lölésével juttassák el hozzám az infor-
mációt. Utána fogok járni, hogy mi volt 
az ok. Egy esetleges késés igen ritka 
azonban, mert a buszjáratok menet-
rendjének betartása szigorúan ellen-

őrizve van, járat kimaradás pedig csak 
extrém okokból következhet be.

Szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy a Tompa Mihály utcai játszótéren 
teljes körben kiépült a kerítés, így a kis-
gyerekek még nagyobb biztonságban 
játszhatnak itt, nem tudnak a szomszé-
dos emeletes házak felé kimenni a terü-
letről, illetve belépni sem lehet már on-
nan, csak és egyedül a kapun keresztül.

Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a továbbiakban is 
javaslataikkal, észrevételeikkel, kérése-
ikkel elérhetőségeimen. 

Telefon: 06 20 336 9294
E-mail: ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a kör-
zetünket érintő eseményekről.

Először is mindenkinek 
egészségben és boldogság-
ban gazdag új esztendőt kívá-
nok! 

Az óév vége meglehetősen 
eseménydúsra sikerült. A leg-
nagyobb munkálatok a Kiser-
dő utcában zajlottak, ahol be-
fejeződött az utca várva-várt 
aszfaltozása. A nagy munkák 
ezzel itt befejeződtek, csupán 
a felezővonal felfestése ma-
radt tavaszra, mivel a megfele-
lő tartósságú festék alkalmazá-
sához stabil 7-8 fokos aszfalt-
hőmérséklet kell. A közleke-
déshez alapvetően szükséges 
zebra és elsőbbségadás felfes-
tések megtörténtek. Szintén 
megtörtént a Kiserdő-Hársfa 
utca sarkán lévő vízelvezető 
rács cseréje is. Lakossági igé-
nyek alapján idén szeretnénk 
még aszfaltozni egy kisebb te-
rületet az 5. szám előtt, ahol 
a régi betonfelületet cserél-
nénk aszfaltosra, illetve a 9-es 
szám előtt kapna szilárd, va-
lószínűleg gyeprácsos felüle-
tet egy jelenleg burkolatlan te-

rület. A beruházás során több 
csapadékvíz elvezető rács, egy 
új víznyelő és vízelvezető káva 
is épült. Kitisztításra kerültek  
a meglévő víznyelő aknák és 
kitisztításra került a csapadék-
elvezető gerincvezeték is. Itt  
a kamerás átvizsgálás során ki-
derült, hogy a gerincvezeték 
több helyen sérült, mivel a fák 
gyökerei áttörték, benőtték.  
A vezeték bár működőképes, 
de korántsem az elvárt kapa-
citással, ezért a szakasz teljes 
cseréje indokolt, amit a jövő-
ben be kell ütemezni és el kell 
végezni.

Decemberben több nagy-
léptékű faültetés is zajlott  
a körzetben. A Katonadomb 
soron, illetve a Katonadomb 
déli területén több fasor is te-
lepült, ezzel ennek a jelenleg 
kopárabb területnek szeret-
nénk szebb, zöldebb kinéze-
tet kölcsönözni. Hasonló okok-
ból folytattuk a fasor telepíté-
sét a Malomárok lakóparkban 
a nemrég önkormányzati tulaj-
donba került Dessewffy park 
és Aulich utcai területen. Előb-
bi terület tekintetében szán-
dékosan nem használtam az 
utca kifejezést, hiszen a kép-
viselő-testület tavaly szept-
emberben döntött arról, hogy 
nem utca, hanem park besoro-
lást ad a területnek. 

Az év végén szokás sze-

rint segítségül voltam a 65 
év felettiek karácsonyi cso-
magjainak a kézbesítésében. 
A város az év utolsó hetei-
ben mintegy 7000 ajándék-
csomagot kézbesít több mint 
300 önkéntes segítségével.  
Ezúttal az Ifjúság utcában 
segédkeztem, illetve azo-
kon a címeken, akik az ün-
nep előtt jelezték, hogy  
a csomagjuk elkallódott, 
nem kapták még kézhez. 
Ilyen nagy mennyiség esetén  
a legjobb szándék mellett is 
elkallódhatnak csomagok, így 
akinek nem érkezett meg az 
ajándéka, az január végéig át-
veheti azt a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatán.

Az újévvel új ember került  
a városüzemeltetési osztály 
élére, mivel a posztot három 
éven keresztül betöltő So-
modi István a magánszektor-
ban folytatja a tevékenységét. 
Szakmai képességei, embe-
ri tulajdonságai nagyban segí-
tették a város és benne a Rév-
dűlő fejlődését, amelyhez csak 
hozzátett, hogy maga is rév-
dűlői lakos volt, így naprakész 
volt nagyon sok területen. 
Egyik utolsó decemberi talál-
kozásunk során megköszön-
ve a közös munkát, további si-
keres pályát kívántam neki.  
A pozíciót január 1-jétől Szabó 
Zsolt vette át, aki a Közüzemi  

Kft. kötelékéből érkezett. Az új 
osztályvezetővel már felvet-
tem a kapcsolatot, hogy átte-
kintsük az előttünk álló megol-
dandó feladatokat.

Az év első napjaiban elbon-
tásra került az egyik, egyéb-
ként korhadásnak indult fa-
híd a Kiscsurgó játszótérnél.  
A bontás a Kiscsurgó rehabili-
táció nyitánya. Tóth Eszter fő-
kertész tervei alapján a má-
sik híd is megszűnik, mivel  
a területet szintbe hozzák és  
a csatorna feletti részt befedik.  
A Kiscsurgót – ahogy az évti-
zedekkel korábban is volt már 
– három helyen felduzzasztják 
és három tóból álló rendszert 
hoznak benne létre. A terüle-
ten a tavak mentét mulcsos ös-
vényekkel tárják fel, az egyik tó 
teljesen körüljárható lesz. A te-
rület az elmúlt évtizedben so-
kat fejlődött. Emlékszem, még 
2015-ben mennyi kommunális 
hulladéktól szabadítottuk meg 
a völgyet egy szemétszedés al-
kalmával. Most már inkább az 
illegális zöldhulladék elhelye-
zése okoz problémát, amelyet 
szintén szeretnénk visszaszorí-
tani. A munkálatok néhány hé-
ten belül elkezdődnek a terü-
leten.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

körzeti 
képviselőink jelentik

IFJÚSÁGI HÁZ LÉTESÜL

A RENDŐRSÉG EGYKORI VERSENY UTCAI ÉPÜLETÉBEN IFJÚSÁGI HÁZAT ALAKÍT KI AZ 
ÖNKORMÁNYZAT. DUNAKESZI JÓL MEGKÖZELÍTHETŐ, KÖZPONTI HELYEN TALÁLHA-
TÓ – ÁM ELHASZNÁLÓDOTT - ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁHOZ ÉS AZ ÚJ FUNKCIÓ IGÉNYES 
KISZOLGÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BŐVÍTÉS KÖLTSÉGEIT RÉSZBEN PÁLYÁZATI FOR-
RÁSBÓL SZERETNÉ ELŐTEREMTENI A VÁROS, MELYET A NAPOKBAN NYÚJTOTT BE.  

A DUNAKESZI PROGRAMIRODA tájékoztatá-
sa szerint az általános iskola 7. osztályos korú ta-
nulóitól kezdve egészen az egyetemistákig be-
zárólag minden korosztály tagjait színvona-

las rendezvényekkel, tanfolyamokkal várják majd, de az  
a hosszú távú cél, hogy önszervező módon működjön az új közös-
ségi létesítmény. 

Az ifjúsági ház helyszínét a megkérdezett fiatalok és a szülők 
közösen választották ki. V. I. 

Fotó: KesziPress

Fiatalok foglalják el 
a rendőrség egykori épületét
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Szeretettel és tisztelettel köszön-
töm ezeken a hasábokon is körze-
ti lakótársaimat, boldog, békés, 
egészségben bővelkedő, örömte-
li dunakeszi eseményekben, tör-
ténésekben gazdag idei eszten-
dőt kívánva valamennyiünknek. 
Az év első beszámolójában lás-
suk, milyen említésre érdemes 
dolgok történtek körzetünkben 
az elmúlt bő egy hónapban, az 
ünnepek előtt és azt követően?

Az alagi nagyállomásnál lévő 
zebránál, a körforgalom felé ve-
zető oldalon december elején 
méretes kátyú alakult ki, olyan 
helyen, amelyet meglehetősen 
nehéz – és a szembejövő for-
galom miatt balesetveszélyes 
is – volt kikerülni. A kátyút beje-
lentettem, az úthiba javítását az 
önkormányzat soron kívül előbb 
átmeneti eredményt elérve, majd 
néhány nap múlva hosszabb tá-
von is megszüntette. Az úthibát 
egyébként többen is jelezték fe-
lém, amit ezúton is köszönök.

Változatlanul beszédtémát 
szolgáltat a Trianon téri szelektív 
hulladékgyűjtő sziget megoldat-
lansága... Egyfelől (ezen sorok 

írásáig) még nem fejeződött be 
a sziget bekerítése, másfelől to-
vábbra is rendkívül bosszantó 
jelenség a sziget elé lerakott sze-
mét szél általi széthordása. Több 
érintett lakóval beszélek rend-
szeresen a problémáról, a téma 
objektív körbejárása érdekében 
kérdőívet állítottam össze, ame-
lyet hamarosan – de majd csak a 
kerítés elkészülte után, hogy an-
nak tapasztalatairól is véleményt 
lehessen alkotni – eljuttatok a 
környéken élőkhöz.

December elején büszkén 
számoltam be arról közösségi 
oldalamon (is), hogy alsói nyug-
díjas házaspár lakótársaim (Nyíri 
Magdolna és férje, Miklós) ön-
kéntes alapon összeszedték az 
alsói vasúti megálló aluljárójá-
ban a szemetet. Az erről szóló 
posztot látva Benkovics László 
barátom kedvet kapott, hogy a 
tapasztalatai alapján – lévén elég 
sokat vonatozik (ellentétben ve-
lem) – ugyancsak rendszeresen 
szemetes alagi nagyállomáson 
ő is hasonlóképpen cselekedjen. 
Örömmel csatlakoztam hozzá, és 
december 23-án délelőtt két óra 
alatt a nagyállomás aluljárójának 
nagy részén, valamint a peronon 
és az állomásépület előtt összese-
pertük és felszedtük a szemetet.

Mint ismeretes, november kö-
zepére végre elkészült a Tőzegtavi 
út legkritikusabb 120 méteres 
szakaszának felújítása. A beruhá-
zás előtt és azzal egyidőben több 

úton is megpróbáltunk további 
forrást szerezni a Tőzegtavi útnak 
a Hűtőház utcától délre – a Tő-
zegtavak, a felújított rész irányá-
ba – tartó részének ugyancsak 
szükségszerű rekonstrukciójára. 
Dr. Tuzson Bence államtitkár, tér-
ségünk országgyűlési képviselője 
kérésemre személyesen jött ki az 
építés során, hogy meggyőződ-
hessen a fejlesztés indokoltságá-
ról, ahol megígérte, hogy segít 
forrást biztosítani. December 
eleji sajtóhírek szerint teljesül-
het ígérete, és megérkezhet a 
hiányzó 28 millió forintnyi forrás 
a Tőzegtavi út fennmaradó 5-600 
méteres szakaszának felújítására.

Alsón a Muskátli utca és a Zsó-
fia utca sarkán december köze-
pén szikkasztó telepítésére került 
sor, a Zsófia utca elejére ugyanis 
nagy esőzések idején befolyik 
és összegyűlik a csapadék, ezzel 
teljesen elárasztva az utca elejét. 
Szintén a körzet alsói részét – és 
ugyancsak vissza-visszatérően 
– érintő hír, hogy a sokakat érin-
tő közös témában, a gyorshajtás 
kapcsán tettem közzé még az 
ünnepek előtt online kérdőívet 
(ami a Zöld Alsóban is megjelent), 
amelynek eredményeit január vé-
gén fogom összesíteni, és febru-
árban megosztani az alsóiakkal.

Zavaró, de bőven határérték 
alatti az Alsót övező négysávos 
autóutak zajterhelése. Alsó déli és 
délkeleti, keleti oldalán lakók kö-
zül többen is panaszkodnak arra, 

hogy az M0-s és M2-s autóutak 
felől az utóbbi időben megnőtt 
a zaj. Ez igaz is: a jelzett területen 
kb. másfél évvel ezelőtt a tulajdo-
nos általi „visszamezősítés” során 
kivágott fák hiánya szabad füllel 
is érezhető zajszint-emelkedést 
okozott. Novemberben – bevonva 
a projektbe a segítségét már ko-
rábban felajánló Mogyorós Péter 
élővilág- és tájvédelmi szakértő 
alsói lakótársunkat is – tárgyaló-
asztalhoz ültünk a polgármesteri 
hivatalban, és úgy döntöttünk, 
hogy a hivatalos mérések meg-
rendelése előtt próbaméréseket 
végzünk szakértőnk segítségével. 
A hitelesített zajmérő készülék-
kel elvégzett próbamérések – az 
M2 és M0 gyorsforgalmi utakhoz 
legközelebb eső alsói utcákban – 
lezajlottak, és kiderült, hogy mind 
a nappali, mind az éjszakai zajszint 
jócskán a megengedett határ-
érték alatt van, tehát a hatályos 
jogszabályok alapján hatósági el-
járással nem lehet elérni a zajvédő 
falak cseréjét és/vagy növelését...

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

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

TISZTELT ALAGI, ALSÓI, MAJORI ÉS TŐZEGTAVI LAKÓTÁRSAIM!

körzeti 
képviselőink jelentik

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu
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AZ ORSZÁGOS OLTÁSI MUNKACSOPORT DUNAKESZIN IS MEGSZERVEZTE AZ OLTÁSI 
NAPOKAT 2022. JANUÁR HÓNAPBAN. A DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉ-
ZET A KÖVETKEZŐ NÉGY HÉTBEN A HÉT MÁSODIK FELÉBEN – CSÜTÖRTÖK ÉS PÉN-
TEK DÉLUTÁN, VALAMINT SZOMBATONKÉNT – VÁRJA AZ OLTÁSRA JELENTKEZŐKET.  
A DUNAKESZI POLGÁR SZERKESZTŐJE JANUÁR 8-ÁN, SZOMBAT DÉLUTÁN KERESTE FEL 
A SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETBEN KIJELÖLT OLTÓPONTOT, AHOL ELŐZETES BEJE-
LENTKEZÉS NÉLKÜL, CSUPÁN HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓVAL BÁRKIT FOGADNAK. 

A személyes tapasztalatok 
hatással vannak 

az oltások felvételére 

A 
gyors körkérdésre 
adott válaszok egy-
értelműen alátámaszt-
ják, hogy az emberek 
fontosnak tartják az 

oltás felvételét. Sokakat a környe-
zetükben tapasztalt megbetegedé-
sek és a sajnálatos tragédia még in-
kább arra ösztönözte, hogy felve-
gye a harmadik oltást is. 

- Egészségügyi végzettséggel 
rendelkezem, ezért jobban átlátom 
a koronavírussal járó veszélyeket. 
Ráadásul a legjobb barátnőm az 
első perctől kezdve az egyik Covid-

osztályon, a lélegeztetőgépek mel-
lett dolgozik, aki az orvosok véle-
ménye és a személyes tapasztalata 
alapján a szakmai ismeretek és in-
formációk birtokában elmagyaráz-
ta, hogy miért fontos az oltás. Saj-
nos nagyon sok tragikus eset volt 
a környezetünkben, ami ugyan-
csak megerősítette bennem az ol-
tás jelentőségét. Úgy döntöttem, 
hogy nem kockáztatok. Már két ol-
tást felvettem, semmilyen mellék-
hatást nem tapasztaltam, illetve a 
másodiknál volt egy kis lázam, de 
nem volt vészes – mondta érdeklő-
désünkre Szentimrey Adél, aki kis-

lányával érkezett a szakorvosi ren-
delőintézetben kijelölt oltópontra, 
akit már egyszer beoltottak Pfizer-
vakcinával.

Szentimrey Mira a helyi Bár-
dos iskola tanulója, aki elmondta, 
hogy osztálytársai közül többen is 
felvették az oltást. Mira elárulta, 
hogy nem félt az oltástól, de mint 
mondta: „Egy kicsit csípet és fájt, 
de szerencsére hamar elmúlt” 

Szombat délután egymás után 
érkeztek az oltásra az idősebb és fi-
atalabb korosztály tagjai egyaránt. 
Gödről például egy háromfős csa-

lád együtt vette fel az oltást, akik 
fontosnak tartják a vírus elleni vé-
dekezést.  

– Sajnos a mi családunkban 
van áldozata a koronavírusnak.  
A 62 éves nagybátyám nem vet-
te fel az oltást, hiába győzködtük, 
nem hit a hatékonyságában. Tü-
dőgyulladást kapott, súlyos álla-
potban volt, lélegeztetőgépre ke-
rült, de két hét után a koronaví-
rus legyőzte a szervezetét – mond-
ta Ondrejóné Szüllő Eszter.

- Mi már az első szériában meg-
kaptuk a két oltást, mert a szoci-
ális szférában dolgoztunk. Most 

már időszerűnek tartjuk, hogy fel-
vegyük a harmadikat is – folytat-
ta a családfő, Ondrejó György, aki 
azt tapasztalja, hogy a környeze-
tükben élők többsége is fontosnak 
tartja az oltást.

- Én is harmadik oltásra jöttem. 
A bátyám krónikus asztmás, tü-
dőbeteg. Nagyon aggódom érte, 
ezért mindent megteszek, ne-
hogy én fertőzzem meg – avatott 
be Ondrejó Petra, aki a főváros 
egyik belvárosi alapítványi gim-
náziumában tanul.  – A diákok és 
a tanárok közel kilencven százalé-
ka beoltatta magát – tájékoztatott 
Petra.  

Mint az oltóponton megtud-
tuk, csütörtök és péntek délután 
egyaránt közel 120-120 személy 
vette fel az oltást, akik többsé-
ge harmadik körös volt. Az oltá-
si akció alkalmával az első két na-
pon jelentkezők mintegy 10 szá-
zaléka az első oltást vette fel. Ma 
pedig, három órával a zárás előtt 
közel száz személy kereste fel az 
oltópontot a szakorvosi rendelő-
intézetben. 

Mint megtudtuk, a három ol-
tási nap tapasztalata, hogy szin-
te minden korosztály tagjai kér-
ték az oltást. 

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a Dunakeszi Szakor-

vosi Rendelőintézetben kijelölt ol-
tóponton egészen január 29-ig ve-
hetik fel az oltást. Az Országos Ol-
tási Munkacsoport az oltóponton 
kívül a háziorvosokat is felkérte 

az oltakozásban való részvételre 
januárban, legalább egy alkalom-
mal. Ennek részleteiről mindenki-
nek saját háziorvosa tud tájékozta-
tást adni.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szentimrey Mira és édesanyja, Szentimrey Adél

Ondrejóné Szüllő Eszter is a harmadik oltást vette fel

Ondrejó Petra a harmadik oltást vette fel 
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RENDHAGYÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐNAPRA KÉSZÜL A DUNAKESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET, AMELY JELENTŐS ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSNAK ÉS AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST 
PROGRAMNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT. EBBEN ELÉVÜLHETETLEN EREDMÉNYE VAN TUZSON BENCÉNEK, A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-
JÉNEK, AKI KÖZBENJÁRÁSÁVAL ELŐSEGÍTETTE A KORMÁNY DÖNTÉSÉT, HOGY DUNAKESZI LEGFŐBB ÉS LEGNAGYOBB EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE IS A MAI KOR KÖVETELMÉNYEIHEZ 
FEJLŐDHESSEN. A BUSZOS SZŰRŐNAPOK NEM SZOKATLANOK A VÁROSBAN, DE INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT HASONLÓRA MÉG NEM VOLT PÉLDA. CSOMA ATTILÁT, A GONDOSKO-
DUNK AZ IDŐSEKRŐL TANÁCSADÓ TESTÜLET ELNÖKÉT KÉRDEZTÜK A SZERVEZÉS HÁTTERÉRŐL.

Teljesebb és kényelmesebb szolgáltatás 
várható az egészségügyi szűrőnaptól

- Mi eredményezte az intézményi szűrőnap öt-
letét?

- A Gondoskodunk az idősekről tanácsadó 
testület 2021 őszén anonim kérdőív formájá-
ban felmérést készített az időskorú lakosság 
körében. A X. Dunakeszi Feszten a Katona-
dombon, és az idősek világnapja rendezvényen 
a VOKE József Attila Művelődési Központban 
azzal kapcsolatban kérdeztük őket, hogy mi-
lyen új szolgáltatásokra lenne igényük, szük-
ségük a városban. Kimagasló eredmény szü-
letett, 88%-uk szeretne részt venni egészség-
ügyi szűréseken. Erre a legkiválóbb helyszín 
a teljesen megújult és ki-
bővített Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézet. Ez 
az igény egyben egy igen 
erős visszacsatolás a la-
kosságtól, hogy nagyon 
is szükség van az állami 
fenntartású, központosí-
tott, díjmentesen igény-
be vehető egészségügyi 
ellátásra, rendelőintézeti 
szolgáltatásokra. Fontos, 
hogy a város legfőbb és 
legnagyobb egészségügyi 
intézménye meg is ma-
radjon az Önkormányzat 
kezelésében.

- Az igény nem elég, 
kell hozzá a szakorvosi 
háttér is. Hogyan fogad-
ta a szakrendelő vezetése 
a szűrőnap tervét?

- Dióssi Csaba polgár-
mester segítségével fel-
vettük a kapcsolatot Pál 
Miklóssal, a Dunakeszi 
Szakorvosi Rendelőin-
tézet vezetőjével, és he-
lyettesével, Wolfort Ti-
bornéval, akik azonnal 
az ügy mellé álltak. Elfo-
gadták az elképzelésün-
ket, miszerint egy napon 
át csak az idős korosztá-
lyé a rendelőintézet épü-
lete. A szűrések összeállí-
tását teljes mértékben rá-
juk bíztuk, hiszen ők tud-
ják, mire van szüksége az 
idős korosztálynak, és eh-
hez a szakorvosi stábot is 
ők kérték fel.

- Mire számíthatnak az érintettek március 
26-án, az egészségügyi szűrőnapon?

- 12 típusú szűrővizsgálatot biztosítunk az I. 
Dunakeszi Szenior Szűrőnapon, amellyel telje-
sebb és kényelmesebb szolgáltatást nyújtunk, 
mint a szűrőbuszokon. Az általános – vérnyo-
más, vércukor-, véroxigén- és koleszterinszint 
– mérés mellett egy szakorvosi szűrést kíná-
lunk mindenkinek. Ezen az alkalmon a válasz-
tott vizsgálat eredményéről ott helyben az or-
vossal is konzultálhat a páciens, és iránymuta-
tást kap, hogy merre induljon tovább. De fon-
tos kiemelni, hogy ezek a szűrések, ha bárkinél 

eltérést találnak, a kezelés érdekében a rendes 
szakrendelésre vissza kell majd térni. Valamint 
nem helyettesít egy vizsgálatot, vagy éppen ki-
vizsgálást. Olyan szűrést érdemes választani, 
amelyik területről a páciensnek még nincs in-
formációja, esetleg érez valamiféle rendellenes-
séget.

- Mi a részvétel feltétele? Hogyan lehet je-
lentkezni?

- Az előzetes számítások szerint a szűrőna-
pon az 5 órányi időintervallum és a helyszín 
nyújtotta adottságok miatt 240-250 érdeklő-

dőt tudnak majd kiszol-
gálni az orvosok. Jelent-
kezni a 06 27 542 850-
es telefonszámon lehet 
a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatának 
nyitvatartási idejében. 
Ha a telefonáló megad-
ja e-mail címét vagy tele-
fonszámát, akkor a szű-
rőnap előtti két hétben 
emlékeztetjük a prog-
ramra. Amikor betel-
nek az időpontok, a te-
lefonszámot átirányítjuk 
a Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézetbe, ahol 
a recepciós kollégák se-
gítenek időpontot talál-
ni a választott szakren-
delésre.

- Visszatérve a kérdő-
ívre, mi derült még ki az 
idősek megkérdezéséből?

- A megkérdezettek 
döntő többségének jó 
vagy nagyon jó vélemé-
nye van a helyi szolgálta-
tásokról. Természetesen 
igyekszünk javulni, en-
nek egyik eleme ez a szű-
rőnap. További kezde-
ményezések is várhatók 
a kérdőívvel leszűrt véle-
mények nyomán. A Gon-
doskodunk az Idősekről 
Tanácsadó Testület az élet 
más területén is hamaro-
san jelentkezik, hogy ki-
elégítse a célcsoport igé-
nyeit.

Szeredi Helga
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FOLYAMATOSAN KAPJUK AZ ÚJABB ÉS ÚJABB HÍREKET. NAPONTA MEGLEPŐ, ÉSZ-
VESZTŐ NYILATKOZATOK LÁTNAK NAPVILÁGOT. ÁM A LEGTÖBBÜNKBEN MEGVAN 
AZ IGÉNY ARRA, HOGY AZ ELHANGZOTT TÉNYEK ISMERETÉBEN TISZTÁN LÁS-
SUNK. MERT EZ ALAPJÁN FOGUNK DÖNTENI ÁPRILIS 3-ÁN, AMIKOR VÁLASZTUNK. 
AZT MÁR TUDJUK, HOGY A KÖRZETÜNKBEN INDULÓ BALOLDALI ÖSSZEFOGÁS JE-
LÖLTJE, DOROSZ DÁVID DUGÓDÍJAT FIZETTETNE VELÜNK, AZ AGGLOMERÁCIÓBAN 
ÉLŐKKEL. VAGYIS AZ AUTÓS INGÁZÓKAT CSAK AKKOR ENGEDNÉ BEHAJTANI A FŐ-
VÁROSBA, HA EZÉRT MINDEN ALKALOMMAL 500 FORINTOT FIZETNEK. NÉZZÜK, 
MIT ÍGÉR ÉS MIT TENNE MÉG DOROSZ DÁVID.

Amit a baloldali összefogás ígér nekünk 
DOROSZ DÁVID PROGRAMJÁNAK RÉSZLETEI A TÉNYEK TÜKRÉBEN 

B
izonyára egyetértünk abban, hogy mindenki jól, de in-
kább még jobban szeretne élni. Főleg akkor, ha erre 
minden oka és lehetősége megvan. Hiszen, jelenleg 
nincs olyan társadalmi, gazdasági tényező vagy akár 

természeti erő, ami miatt le kellene mondanunk bármiről is, 
sőt, az életünk érezhetően évről évre jobb.

Dorosz Dávid a baloldali összefogás jelöltje,  
Karácsony Gergely és Márki–Zay Péter embere, 
azonban valami egészen más irányt akar.

A REZSICSÖKKENTÉS ELTÖRLÉSE 
Dorosz erről már 2014-ben is fennhangon 
beszélt. Többek között egy televíziós in-
terjúban fejtette ki, hogy nagyon el-
lenzi a rezsicsökkentést. Szó szerint 
azt mondta: „A rezsicsökkentés 
először és valójában rezsihazug-
ság..”. Majd azzal folytatta, hogy 
„a rezsicsökkentéssel nem járnak 
jól az emberek, nem könnyíti meg  
az életüket.”

Nem tudom ki, hogyan van ezzel, de ha nekem 
valamiért jóval kevesebbet kell fizetnem, mint korábban, akkor 
nekem bizony könnyebb. Mert jut másra is, vagy egyszerűen csak 
félreteszem, azt, ami így megmarad.

Nos, Dorosz Dávidot mindez a jelek szerint hidegen hagyja és 
eltörölné a rezsicsökkentést. Ezt az állítást tovább erősiti az is, 
hogy Karácsony Gergely mellett Márki-Zay Péternek, az ellen-
zék miniszterelnök jelöltjének is bizalmasa lett. Annak az em-
bernek, aki Covidban elhulló időseknek nevezte a nagyszülők ge-
nerációját, és sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak tart-
ja a magyar választópolgárokat, a magyar embereket. Nos en-
nek a viszonynak egyszerű logika szerint is az a feltétele, hogy 
amit Márki-Zay mond és gondol, az olyan mintha Dorosz Dá-
vid mondaná vagy gondolná. Ez az összefogás lényege: nincs 
és nem lehet két baloldal, egy ellenzéki összefogás van, egy kö-
zös programmal, aminek jól láthatóan és egyértelműen része  
a rezsicsökkentés eltörlése.

Tele van a sajtó a baloldal mondataival: „Micsoda ostobaság 
volt annak idején így rezsit csökkenteni. Lehet rezsit csökkenteni, 
hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot 
kell használni, kevesebb gázt kell használni.” – igen, pontosan ezt 
gondolja és ezt akarja Dorosz Dávid. Márki-Zay Péter hozzátette 
azt is: Ahhoz, hogy fönntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz 
igenis érezni kell az energiaár növekedést. 

Röviden összefoglalva, az ellenzéki baloldal arra készül, hogy 
fizessünk az energiáért többet, fürödjünk kevesebbet és a csapot is 
csak ritkán nyissuk meg, szenvedjük meg a drágaságot. Már érez-
tük és megszenvedtük a baloldal kormányzása alatt. Aki dolgo-
zott, annak a fizetése ment rá a rezsire, az idősebbek pedig sárga  

csekken a postán adták vissza a nyugdíjukat rezsire. De itt van 
még egy érdekesség Dorosz Dávidról még 2014-ből. 

A választókerületünk ellenzéki képviselőjelöltjéről, ha másként 
nem is de úgy már biztosan hallottunk, hogy talán ő a valaha volt 
legrövidebb ideig regnáló főpolgármester-helyettes, alig egy év 
után mennie kellett. Dorosz Dávidot, már 2014-ben is összepa-
koltatták, akkor Érden és környékén indult az ellenzéki baloldal 
országgyűlési képviselőjelöltjeként, de a szavazók visszaküldték 
Budapestre. A mondanivalója azóta sem, csak a település és a kör-
zet neve változott. Mondjuk Érd talán könnyebben volt kimond-

ható neki, mint Dunakeszi, utóbbi láthatóan nem megy. 
– Érző lokálpatrióta nem felejti el, ha valaki a szere-

tett városát többször is összekeveri egy másik tele-
püléssel, Budakeszivel. Na de térjünk vissza Dorosz 
Dávid választási programjára, mi van még a tar-
solyban. 

AZ EGÉSZSÉGÜGY 
FIZETŐSSÉ TÉTELE, 

VIDÉKI KÓRHÁZBEZÁRÁSOK
Nem újkeletű ez a balolda-
lon, 2006-ban például a Hat-

vani Kórházat privatizál-
ták, aztán csődbe is vit-

ték. De ott van Eger vagy 
Kiskunhalas is, amikor  
a Hospinvest befektető-
nek adták át a kórháza-
kat és röviddel ezután 
többszáz egészségügyi 

dolgozót rúgott ki a pia-
ci cég. A vizitdíj is mély nyo-

mott hagyott mindenkiben. Dorosz Dávid ezt az időszakot hoz-
ná vissza. Mert szerintük az egészségügy üzlet. Így fogalmazta 
meg Dorosz Dávid gondolatait a baloldal miniszterelnök jelölt-
je: „.. Álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem 
üzlet. Őszintén szólva én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy 
üzlet, minthogyha nem üzlet”. Majd a minap olvashattuk azt, is, 
hogy Doroszék egészségügyi programjának meghatározó tartal-
ma a vidéki körházak jelentős részének bezárása is. Így hangzott: 
„igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi, vagy éppen szülészeti el-
látás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők kö-
zelében.”- mondta Márki-Zay Péter, Dorosz Dávid támogatója. 
Sok kérdést felvet az is, hogy a 13. havi nyugdíjat miért akarják is-
mét elvenni, miért tartják értelmetlen és elhibázott lépésnek ezt  
a fontos juttatást. Gondoljuk át a fentieket alaposan, felelősségtel-
jesen. Április 3-án választunk, és pontosan tudhatjuk mire szá-
míthatunk attól, akire letesszük a voksunkat.

Szerintem nem vagyok egyedül, ha azt mondom, amióta  
a Fidesz kormányoz, hozzászoktunk a biztonságos mindennapok-
hoz: a családok, nyugdíjasok, fiatalok támogatási köre folyamato-
san bővül, a bérek emelkednek. Pár hét és jön a 13. havi nyugdíj, 
a nyugdíjprémium már megérkezett korábban. A családok is na-
pokon belül visszakapják az egész évben befizetett SZJA-t. A re-
zsi ára nálunk továbbra is alacsony, aki képes, tud és akar, az ma 
dolgozik.

A döntés arról, hogy miként alakul az életünk, rajtunk múlik, 
a mi felelősségünk. A tét nagy, ahogy a különbségek is, csakúgy, 
mint gondolkodásban és tettekben. Bölcsességet, és józanságot 
mindannyiunknak! (X)
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DUNAKESZI, AZ OTTHONUNK, 
AMELYNEK MÚLTJA ÉVSZÁZADOK-
RA NYÚLIK VISSZA, JELENE PEDIG 
TOVÁBBI DINAMIKUS FEJLŐDÉST 
ÍGÉR. A MÁR A KÖNYVESBOLTOK-
BAN IS KAPHATÓ: MAGYARORSZÁG 
KINCSESTÁRA - DUNAKESZI CÍMŰ 
KÖTET OLYAN KÉPET FEST VÁROS-
UNKRÓL, AMELYRE MINDANNYIAN 
BÜSZKÉK LEHETÜNK.

A kötet a helyszínen megvásárolható. TELJES ÁR: 2990,-
KEDVEZMÉNYES ÁR Dunakeszi Kártyával: 2590,-

KÖNYVBEMUTATÓ a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából 2022. január 19-én 18 órakor Dunakeszin, 
a VOKE József Attila Művelődési Központban  
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

A KÖNYVET BEMUTATJA:
• Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője
• Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
• Kerekes Dóra, a dunakeszi Révész István Helytörténeti 

Gyűjtemény vezetője
• Farkas Csaba, a Szülőföld könyvkiadó tulajdonosa
• A beszélgetést vezeti: Babják Annamária színművésznő

MAGYARORSZÁG 
KINCSESTÁRA... 
D U N A K E S Z I

2022. ÁPRILIS 1-JÉN ÜNNEPELJÜK DUNAKESZI VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 45. ÉVFOR-
DULÓJÁT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
ONLINE KVÍZJÁTÉKOT HIRDET. 

AZ UTÓBBI ÉVEK LEGEREDMÉNYESEBB ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓJA ZAJLOTT 2021 
KARÁCSONYÁRA DUNAKESZIN. TÖBB MINT 3.000.000 FORINT ÉRTÉKBEN HET-
VENNÉL IS TÖBB GYERMEK, VALAMINT TÖBB SZÁZ CSALÁD ÜNNEPE LETT SZEBB  
A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL.

J
ANUÁR 24-TŐL 9 héten keresztül heti 5, vagyis össze-
sen 45 kérdést teszünk fel a város történetére vonatkozó-
an, amelyekre online lehet választ küldeni. Az első 15 he-
lyezett ajándékot nyerhet és részt vehet az április 2-ai vá-
rosi ünnepségsorozat keretében megtartott élő kvízjátékon.

Ha játszani szeretnének, keressék heti kvízkérdéseinket a Révész 
István Helytörténeti Gyűjtemény, a Dunakeszi Programiroda és  
a Dunakeszi, a Mi Városunk Facebook oldalon, valamint Dunake-
szi város (www.dunakeszi.hu) és a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár (www.dkvk.hu) honlapján!

"Az utóbbi évek legeredmé-
nyesebb adománygyűjtő akci-
ója van mögöttünk, több mint 
70 gyermeket sikerült sze-
mélyre szólóan megajándé-
kozni. A cipősdobozok mel-
lett nagy összegű felajánlások 
is érkeztek, amelyeknek kö-
szönhetően minden gyermek-
nek teljesíteni tudtuk a kíván-
ságát. Ezúton is köszönöm 
minden adományozónak az 
önzetlen támogatást! Bízunk 
benne, hogy a jövőben bő-
vül majd a felajánlók köre” – 
mondta Szabó József egyház-
ügyi tanácsnok, az akció 
életre hívója.

Az úgynevezett 
cipősdoboz ak-
ció mellett Du-
nakeszin 2021 
decemberé-
ben több-
féle össze-

fogás is elindult, hogy a nehe-
zebb anyagi körülmények kö-
zött élők karácsonya is szép 
és meglepetésekkel teli legyen.  
A sorozat a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület tartós élel-
miszer gyűjtő kezdeményezé-
sével indult, ehhez Dunakeszi 
szerte több helyszínen lehetett 
csatlakozni. A DÓHSZK Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
közreműködésével, az élel-
miszerbanki gyűjtésből, több 
mint 160 család kapott tartós 
élelmiszer csomagot, míg a Ro-
tary Club Dunakeszi kezdemé-
nyezésével további 100 család-

hoz jutott el a se-
gítség, valamint 
a Természete-
sen Dunakesziért 

Egyesület is 50 
család támo-

gatását szer-
vezte meg. 

Születésnapi kvízjáték
KEDVES DUNAKESZIEK!

Dunakeszi ismét összefogott
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Dr. Kerekes Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Dunakeszi szemmel

MÁR KAPHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN A MAGYARORSZÁG KINCSESTÁRA – DUNAKESZI KÖTET, A VÁROS LEGÚJABB KIADVÁNYA, 
A DUNAKESZIT CSAKNEM 200 KÉPEN KERESZTÜL BEMUTATÓ 176 OLDALAS KÖNYV. DR. KEREKES DÓRA NEVE A LEGKISEBBEKTŐL 
A LEGIDŐSEBBEKIG ISMERŐS MÁR MINDENKINEK, HA NEM A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY VEZETŐJEKÉNT, AK-
KOR A KÉTKÖTETES VÁROSTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA, A DUNAKESZI SZTORIK, A JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM TÖRTÉNETE VAGY A SZIN-
TÉN KÉTKÖTETES DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI MESEKÖNYV SZERZŐJE-SZERKESZTŐJEKÉNT. VÁROSÉRT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL ÉS 
A LEGÚJABB KIADVÁNYRÓL KÉRDEZTÜK. 

Könyvbe írt történelmünk

- 2018. január 1-jén vette át 
Szakáll Lászlóné, minden-
ki Lujzi nénijétől a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjtemény 
gondozását, és vált a Dunake-
szi helytörténészévé. Miként 
változott a gyűjtemény az el-
múlt 4 évben?

- Amikor idekerültem, hi-
hetetlenül nagy mennyiségű 
anyagot örököltem, ami eklek-
tikusan volt rendezve. Szakáll 
Lujzi néni heroikus munkát 
végzett a gyűjtés területén, ám 
– mivel neki nem ez a szakmá-
ja – a múzeumi rendezést, leltá-
rozást nem végezte el. A legelső 
lépés a múzeum jogi státuszá-
nak rendezése volt. Az első tel-
jes év azzal telt, hogy az önkor-
mányzat jogász munkatársaival 
karöltve jogilag is megalapít-
suk az intézményt. Az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumá-
tól 2018 decemberében kaptuk 
meg a működési engedélyt, az-
óta közérdekű muzeális kiállí-
tóhely a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény. 2019-től ta-
valy őszig pedig átrendeztem a 
gyűjteményt. Először elkészí-
tettem az állandó kiállítás kon-
cepcióját: mit, kiknek és ho-
gyan akarunk bemutatni? Tar-
talmilag összeállt a gyűjtemény, 
jelenleg a technikai dolgok zaj-
lanak (pl. sok gyűjteményhez 
hasonlóan mi is szeretnénk a 
multimédiás sztrádára rálépni 
a kiállított anyagok bemutatá-
sa során). A Gyűjtemény – hála 
a lakosság adakozókészségé-
nek – folyamatosan gyarapszik. 
Olyan sok tárgyi és egyéb em-
lékkel rendelkezünk, hogy az 
állandó kiállítás keretében csak 

egy részüket tudjuk a nagykö-
zönségnek is megmutatni. Ter-
vezzük, hogy időszaki kiállítá-
sokat nyitunk a városban, ahol 
azok az emlékek láthatók majd, 
amelyek egyelőre a raktárban 
pihennek.

- Helytörténeti ismeretek 
nem csak a Révész István Hely-
történeti Gyűjteményben sze-
rezhetők. Úgy tudom, annyi-
ra ismert már az Ön személye, 
hogy gyermekek állítják meg 
az utcán és mutatják be szüle-
iknek.

- Így igaz, és ez számom-
ra öröm és megtiszteltetés. Az 
óvodások és iskolások számára 
2018 őszén meghirdetett múze-
umpedagógiai program rend-
kívül népszerű, amelyet első-
sorban az 5-13 éves korosztály 
pedagógusai vesznek igény-
be. A felső tagozatos diákokkal 
rendszerint a helytörténeti ve-
télkedőn és honismeret órákon 
találkozom. Átlagosan heti öt 
alkalommal megyek ki óvodai 
csoportokhoz, általános iskolai 
osztályokhoz, így éves szinten 
2500-3000 gyermekkel talál-
kozom. Van olyan intézmény, 
ahol kifejezetten igényt tarta-
nak a foglalkozásokra, beépí-
tik az órarendbe, nevelési prog-
ramba. Az itt dolgozó pedagó-
gusok hagyományosan már a 
nyári szünet elteltével, a terve-
zési időszakban lekötik a mú-
zeumpedagógiai alkalmakat, 
amelyeken korosztálytól füg-
gően, de mindenképpen kötet-
lenebb, játékos formában vagy 
vetítéssel adom át a gyerekek-
nek az ismeretanyagot, majd 

mozgásos játék, kézművesség, 
feladatlap megoldásával köze-
lebb viszem hozzájuk. Lehe-
tőség szerint nem a hagyomá-
nyos nevelési eszközöket hasz-
náljuk, a nagyobbaknál pedig 
már a számítógépes vagy éppen 
mobil alkalmazásokat is beve-
tem, míg a kisebbeknél a gyur-
mázástól kezdve a táncig min-
den belefér.

- Hatott ezekre a foglalkozá-
sokra a koronavírus-járvány? 
Át kellett szervezni a tanítási, 
kapcsolattartási módot?

- A koronavírus-járvány ter-
mészetesen a Gyűjteményre is, 
mint minden más kulturális in-
tézményre rendkívüli hatás-
sal volt. Az 1-2. karantén idején 
nem is tarthattunk foglalkozá-
sokat, majd az enyhítések után 
a tavaly márciusi karanténig az 
iskola- és óvodaigazgatók dön-
tötték el, hová lehet bemenni és 
hová nem. Az utolsó pillanatig 
tartottam foglalkozásokat, és 

készenlétben álltam az újrain-
dulásra is. Kicsit megváltoztak 
a szokások. A járvány előtt több 
volt a gyűjteményi látogatás és 
az intézményben tartott foglal-
kozások száma. Mára a séták 
rendelése dominál, mert a sza-
bad levegőn tartott foglalkozás 
mindenkinek jó. A gyerekek ki-
rándulhatnak, mégsem kell tö-
megközlekedési eszközre száll-
ni vagy kimozdulni Dunake-
sziről. És a velem való találko-
zás nem jelent sem rájuk, sem 
rám kockázatot. A 2. karantén 
idején már felkészültünk arra 
az időszakra is, amikor egyál-
talán nem találkozhatok a lá-
togatókkal. Az Actionbound 
nevű alkalmazás segítségével 6 
dunakeszi sétautat alakítottam 
ki, amelyet mobiltelefon segít-
ségével járhatnak végig az ér-
deklődők.

- Dunakeszi történetének, 
történelmének megismerte-
tésére nem csak a gyűjtemé-
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Dióssi Csaba polgármester 

- válaszol a polgármester

nyi munka biztosít kiváló te-
ret, az elmúlt négy évből szá-
mos könyv és kiadvány szer-
zőjeként, társszerzőjeként, 
szerkesztőjeként is feltűnt. Fel-
idézné ezeket?

- Az első két dolog, amit lét-
rehoztunk, az a Dunakeszi tör-
ténete I.-II., a várostörténe-
ti monográfia, ami csaknem 
2000 oldalon tárgyalja Duna-
keszi történetét. Az első kötet 
2017-ben, a második 2018-ban 
készült. Alig telt el 3 év, és már 
ehhez képest is többet tudunk 
Dunakesziről, hiszen a kutató-
munka folyamatos. Ezt köve-
tően 2019-ben írtuk meg Luj-
zi nénivel közösen a Jézus Szí-
ve-templom történetét tárgyaló 
kötetet. 2020-ban a Dunakeszi 
sztorik készült el, hogy a 15+ 
korosztály rövid, tömör törté-
netek segítségével kapjon egy 
viszonylag tág képet Dunake-
szi múltjáról. A kiadványt Nyí-
ri Márton alpolgármester, tör-
ténelemtanár illusztrációi te-
szik teljessé. 2021-ben a Titkos 
utakon című kis füzetecske az 
5-10 éves korosztálynak kínál 
helytörténeti sétalehetőségeket 
egyénileg, vagy akár szervezet-
ten, míg a Sétáljunk együtt Du-
nakeszin! társasjáték 5-99 éves 
korig segíti elő a helytörténeti 
ismeretek bővítését. Év végére 
megjelent a Magyarország Kin-
csestára... sorozat Dunakeszi 
kötete, amely 9 fejezeten át ké-
pekben mutatja be településün-
ket. A sorból nem szabad kife-
lejteni a 2018-ban és 2020-ban 
megjelent két kötetes helytör-
téneti mesekönyveket sem. A 
2018-as Sétáljunk együtt Du-
nakeszin! című kötet munkála-
tai – Szabóné Ónodi Valéria öt-
lete alapján – már megkezdőd-
tek. A hiányzó mesék megírása, 
a szöveg szerkesztése és a kö-
tet kiadásának gondozása volt 
a feladatom. A 2020-as megje-
lenésű Dédi, mesélj még! című 
könyv azért készült el (alapve-
tően), mert az abban tárgyalt 
témák igényként merültek fel a 
helytörténeti foglalkozások so-

rán. Ezzel a kétkötetes mese-
könyvvel az volt a célunk, hogy 
-- a múzeumpedagógiai foglal-
kozások mellett – segítsük a pe-
dagógusok legkisebbekkel való 
munkáját a hagyományok és a 
szokások bemutatásához. Az 
5-10 éves korosztály gyermekei 
meseolvasással készülnek fel a 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásra, és a történetre épül a gya-
korlati tanulás.

- A legújabb kötet, a Ma-
gyarország kincsestára – Du-
nakeszi című mű hogyan ké-
szült? Voltak-e nehéz pillana-
tok annak ellenére, hogy ez egy 
bejáratott sorozat, fix szerke-
zettel, és ha kinyitjuk, azt lát-
juk, hogy „csak” képeket kel-
lett összegyűjtenünk. Mit tud-
hatunk meg az összeállítás 
hátteréről?

- A portrékkal együtt „csak” 
215 fotót kellett kiválaszta-
nunk, elkészítenünk ahhoz, 
hogy érdekesen, „könnyen fo-
gyaszthatóan” mutassuk be 
Dunakeszit, és ne egy újabb sú-
lyos művet adjunk a helyiek és a 
város iránt érdeklődők kezébe. 
A könyvvel Dunakeszi olyan 
részeit is sikerült megmutat-
nunk, amelyek lehet, hogy még 
sok helybélinek sem ismerősek. 
Akár a rendezvények, akár az 
épített környezet, akár a kultu-
rális események területén.

Nehezítette a válogatást a 
történeti emlékeink viszonylag 
csekély száma (a sorozat előző 
kötetei Székesfehérvárt s Vácot 
mutatják be) és az elmúlt 12 év 
fejlesztéseinek és megújítása-
inak nagy száma. Ezeket kel-
lett úgy elosztani egy kötetben, 
hogy a történeti múlt is bele-
kerüljön, de a jelen és a jövő is 
megjelenjen arányosan. A feje-
zeti felosztás kialakításának fő 
szempontja az volt, hogy a kö-
tetben szereplő képek önmagu-
kért beszéljenek, a város törté-
netének üzenetét hosszú szö-
vegek nélkül is át tudjuk adni. 
A fotókat pedig egyes helye-
ken csak bizonyos évszakban és 

napszakban lehetett elkészíteni, 
ez a fotósok sok idejét és ener-
giáját vette igénybe. Mindennel 
együtt mintegy 8,5 hónapig ké-
szült a kötet.

- Azt gondolhatnánk, a szá-
mos könyvkötészeti remekmű 
már minden „bőrt lehúzott” 
Dunakesziről? Maradt még 
feldolgozatlan téma?

- Vannak olyan területei a 
helytörténetnek, amelyek ter-
ra incogniták, tehát kutatat-
lan területek. Érdekes téma, és 
nagy szükség is lenne a telepü-
lés egészségügyi történetének 
átfogó megírására, kezdve az 
első községi orvosoktól napja-
inkig. Lőrincz Róberttel, a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár 
vezetőjével és Csoma Attilával, 
a VOKE József Attila Művelő-
dési Központ vezetőjével közö-
sen dolgozunk egy olyan kö-
teten, amely a világháborúk, 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, valamint a holo-
kauszt áldozatainak állít majd 
emléket. A Gyűjtemény – a már 
megjelent, a Jézus Szíve-temp-
lom történetét bemutató kötet-
re alapozva – olyan sorozat in-
dítását tervezi, amely helytörté-
neti értékeinket mutatja be. Sok 
a munka – szerencsére.

***

Dióssi Csabát, Dunakeszi 
polgármesterét kérdezzük, 
miért tartja fontosnak a vá-

rosi kiadványokat, mi a cél-
juk és a fentieken kívül ké-
szül-e még valamilyen könyv 
Dunakesziről?

- Dunakeszi egy élő, pezs-
gő város, nem könnyű számba 
venni egy év végén, hogy mi 
minden történt velünk. Ezért 
jó, hogy a legfontosabb esemé-
nyekről kiadványok készül-
nek. Lényegre törő összegzés, 
színes fotók segítenek abban, 
hogy felidézzük, milyen gaz-
dag hónapok is állnak mö-
göttünk. Ez egyben megőrzi 
a múltunkat a jövőnek. Hely-
történeti és kortörténeti szem-
pontból is fontos egy-egy ki-
advány, különösen a könyvek, 
amelyekben részletesen tá-
rul fel Dunakeszi. 2021 ebből 
a szempontból gazdag év volt, 
megjelent a helytörténeti tár-
sasjáték, a Magyarország Kin-
csestára – Dunakeszi kötet, a 
10 év 100 emlék kiadvány, a 
sportkiadvány év végén pedig 
két különböző naptár, amely 
eljutott a háztartásokba. Ha-
marosan pedig érkezik a pos-
taládákba a már hagyomány-
nyá vált Polgármesteri beszá-
moló. Valamint készülőfélben 
van egy olyan könyv összeállí-
tása, amely Dunakeszi fejlődé-
sét mutatja be a rendszervál-
tás óta eltelt 30 évben. Ehhez 
sok-sok interjú felvétele zajlik, 
hogy az eseményeket, folya-
matokat első kézből göngyö-
lítsük fel.

Szeredi Helga
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2020-BAN VOLT 100 ÉVE, HOGY A PÁRIZS MELLETTI VERSAILLES-I NAGY-TRIANON-
KASTÉLY 52 MÉTER HOSSZÚ FOLYOSÓJÁN 1920. JÚNIUS 4-ÉN MAGYARORSZÁG KÜL-
DÖTTSÉGE ALÁÍRTA AZ I. VILÁGHÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEKÉNT A TÖRTÉNELEMBEN 
TRIANONI BÉKESZERZŐDÉSKÉNT ISMERT MEGÁLLAPODÁST. A GYŐZTES ANTANT 
SZÖVETSÉG HATALMAI DIKTÁLTA SZERZŐDÉS ALAPJÁN – FELBOMLOTT AZ OSZT-
RÁK-MAGYAR MONARCHIA – MAGYARORSZÁG ELVESZÍTETTE TERÜLETÉNEK ÉS LA-
KOSSÁGÁNAK KÉTHARMADÁT. A MAGYAR NEMZET MÁIG NEM TUDTA FELDOLGOZNI 
ÉS ELFOGADNI AZ ANTANT HATALMAK DIKTÁTUMÁT. A SZOMORÚ ÉVFORDULÓRÓL  
A DUNAKESZIN ÉLŐ KASZÁS GÉZA, A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZTTEL KITÜN-
TETETT SZÍNMŰVÉSZ, SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA CÍMMEL 40 ELŐADÁSBÓL ÁLLÓ 
ÖNÁLLÓ ESTTEL EMLÉKEZETT MEG. 

Interjú Kaszás Géza színművésszel, 
íróval, producerrel

Trianon és a Szent Korona országa

- Mi inspirálta Önt arra, hogy a magyar történelem egyik, ha nem  
a legnagyobb drámájáról verses, irodalmi műsorral emlékezzen meg?

 - Évek óta érlelődő elhatározásomat igazán az váltotta tettekre, ami-
kor legutóbb a gyártelepi Köröndön emelkedő Országzászlónál szaval-
tam a nemzeti összetartozás napján, ahol nagyon kevés fiatal volt jelen. 
S akkor arra gondoltam, hogy gyerekkoromban, sőt még akkor is, ami-
kor gimnazista voltam, Trianon igazából „csak” egy évszám volt a törté-
nelemoktatásban. De hogy ez a nemzeti trauma mit okozott a családok-
ban, egy nemzet gazdaságában, kultúrájában, mit tett az emberekkel, azt 
soha sehol nem mondta senki. A szüleimnél, a rokonoknál kellett érdek-
lődnöm, így kezdtem „morzsánként felcsipegetni” a történelmi ténye-
ket. Később, amikor már szabad szelek fújtak, rengeteg anyag gyűlt ösz-
sze. Egy évszázad telt el az igazságtalan döntés óta, s arra jöttem rá, hogy 

úgy nőttek fel generációk, melyek tagjai teljesen természetesnek fogad-
ják el ezt a helyzetet. Holott nem kellene, hiszen ráadásul lejárt a szerző-
dés. A világ eszméletlen gyorsan változik, nem lehet tudni, hogy mikor, 
mi történik, milyen irányba fordul az emberek, a nemzetek sorsa. Óriási 
erővel száguld a történelem. Ezért azt gondoltam, valahogy fel kell hív-
ni az emberek figyelmét Trianon jelentőségére. Igyekeztem olyan mű-
sort összeállítani, ami ezt a tragédiát kicsit személyessé teszi, bemuta-
tom, hogy mi történt ebben az országban. 

- Hogyan tudja személyessé formálni a 100 éve történt nemzeti tra-
gédiát, hiszen még a hatvanas éveinek elején jár? A családi élmé-
nyek, nagyszülei, édesapja, édesanyja elmondásai alapján vált tel-
jessé a kép? 

- Igen, sokat tanultam szüleimtől, nagyszüleimtől, kiváló költőink, 
íróink verseiből, irodalmi műveiből. Alapvetően színész vagyok, ami 
nagyon sokat segít egy-egy megismert történelmi tény, anyag feldol-
gozásában és átadásában. Tudtam, hogy ezek hatni fognak a nézőkre.  
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott egyórás műsort 40 előadás-
ból álló sorozatban mutattam be. A téma nagyon sok embert megérin-

tett, minden előadáson volt jó néhány ember, aki nem tudott az érzel-
meinek gátat vetni, törölgették a könnyeket a szemükből. Nagyon meg-
ható műsor volt, amely megragadta az emberek érzelmeit. Fontosnak 
tartottam, hogy a fiatalok is megismerjék nemzeti tragédiák történel-
mi hátterét, ezért bemutattam szakmunkásképző iskolákban és gimná-
ziumokban, művelődési házakban. A Dunakeszi Tankerület összes gim-
náziumába elvittem az előadást, kivéve a dunakeszi Radnóti gimnázi-
umot, amely nagy szomorúságomra a feszített tanrend miatt nem tu-
dott időpontot biztosítani. Tősgyökeres dunakeszi polgárként annak 
viszont örülök, hogy városunk egyik legszebb szakrális szentélyében,  
a Szent Imre-templomban bemutathattam az előadást. 

- Mit érzékelt, a téma történelmi súlya, a versek megrázó sorai 
vagy a magával ragadó szuggesztív színészi teljesítmény hatott az 
emberekre?

- Nem lehet különválasztani, hiszen a néző sosem tud különbséget 
tenni az írott szöveg és az elhangzott szó között egy előadásban. A ket-
tőnek együtt kell hatnia, egy fókuszpontba mutatnak, melyet a színész 
teljesítménye tehet teljessé és maradandóvá. Ebben sokat segítettek Ady 
Endre, Arany János, Jókai Mór, Zilahy Lajos, Babits Mihály írásai, no-
vellái, de idézek Kós Károlytól, a Kiáltó szó-ból, amit rögtön az után fo-
galmazott meg, hogy megkapták a hírt, hogy milyen borzalmak történ-
nek ebben az országban, Erdélyben. 

- Jelképesen szólva, „legördült függöny”, véget ért az előadás-soro-
zat. Milyen tervek, feladatok foglalkoztatják napjainkban?

 - Nemzetét szerető alkotó ember mindig újabb és újabb kihívások 
megoldásán munkálkodik. Így vagyok ezzel én is. Már javában dolgo-
zunk a Szent Korona országa című oratórium színpadra vitelén. A mű 
elkészült, melynek megírását támogatta az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma. Most teljes erőmmel a bemutató megszervezésén és az ehhez 
szükséges forrás előteremtésén dolgozom. Nagy örömmel és büszkeség-
gel tölt el, hogy akik eddig meghallgatták a művet, azoknak hihetetlen 
módon tetszik. Ilyen nemzeti szimfonikus mű már nagyon hosszú ideje 
nem született Magyarországon. Az alkotás létrehozásában Gulya Róbert 
zeneszerző és egy szövegíró, dr. Varga Tibor mellett jómagam szövegíró-
ként és producerként tevékenykedem. A Szent Korona hatása évezredes 
történelmünkben és napjainkban is jelen van. Ez egy klasszikus zenemű, 
melyet egy 100-140 fős kórusra és egy 90 tagú szimfonikus zenekarra ír-
tunk. Bízom benne, hogy sikerül megszerezni az oratórium színpadra 
viteléhez szükséges forrást, és akkor akár már tavasszal bemutathatjuk  
a közönségnek. Vetési Imre
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A dunakeszi alagút lejárata 1935-ben a vízműtelepnél

A három alagút elhelyezkedése

W ein jános mérnök 
1884-ben javaslatot 
tett a káposztásme-
gyeri Duna-szakasz 

beemelésére a fővárosi vízellátásba, és 
helyszíni fúrásait követően kifejtette:  

„Miután sikerült a káposztásme-
gyeri, fóti és dunakeszi határokban 
a földnek oly szerkezetét felfedezni, 
amely […] biztosít arról, hogy a Du-
nával érintkező hatalmas kavicsré-
tegekhez a mogyoródi, fóti és duna-
keszi magaslatok felől gazdag, egész-
séges minőségű talajvízáram veszi 
útját a Duna felé […] nincs előttem 
kétség az iránt, hogy e terület azon 
hely, mely hivatva lesz a fővárost  
a jövőben vízzel ellátni.” Wein ter-
vei alapján 1893 és 1903 között ké-
szültek el a kutak, átemelők és  
a vízműtelep. Ezen munkák kere-
tében a Duna medre alatt, hagyo-
mányos, bányatárna-építési me-
tódussal három alagutat építettek. 
Azért esett a választás e helyekre, 
mert Wein szerint „E területen két-
féle vízzel van dolgunk, egyik a Du-
nából a parti kavicsba bizton beszű-
rődő víz, mely szűrődés itt annál biz-
tosabb, mert részint homorú, részint 
egyenes partvonallal lévén dolgunk, 

iszapolás itt nem történik, másik 
a forrásvíz, mely Dunakeszin sza-
badon felbugyog és a falusi tó kele-
ti határán mindenütt nagy mennyi-
ségben és jó minőségben észlelhető 
és könnyen fel is fogható.” Az egyik 
alagút a Palotai-szigetet, a másik 
kettő a Szentendrei-szigetet kötöt-
te össze a Duna bal partjával. Mivel 
a közlekedő edények elvén műkö-
dő csöveken csak a víz járt át, bújta-
tóknak nevezték őket. A szigeti vi-
zet 14 méteres kavicsrétegen vezet-
ték át, amíg a kutakhoz ér. A kavi-
csot 3-4 méteres agyagréteg is fedte, 
így felülről sem szennyeződhetett a 
víz. A kutak 9 m-rel értek a Duna 0 
pontja alá, és napi 225.000 köbmé-
ter vizet szállítottak a szigetről a bal 
partra. Mind a kutak, mind az alag-
út Kajlinger Mihály tervei alapján 
készültek, a kivitelezést Darvas De-
zső fővárosi mérnök vezette. A du-
nakeszi alagút 1901-ben készült el.

Az 1920-as évektől jelentős mér-
tékben (évi 14 millió köbméterrel!) 
nőtt Budapest ivóvíz-igénye, így 
szükségessé vált a bújtatók mellett 
további átvezetések építése a Szent-
endrei-sziget és a pesti oldal kö-
zött. Olyan alagutak építését hatá-
rozták el, amelyeken a vizet csövek-
ben vezetik át, így a kezelő személy-
zet is közlekedni tudott a szigetek és 
a part között – ami jégzajlás idején 
volt különösen fontos. 

A két alagutat Káposztásmegyer-
nél és Dunakeszinél a már meglé-
vő bújtatók mellé tervezték. 1931-
ben a Káldor és Matyasovszky cég 
1,3 millió pengős költségvetéssel 
meg is indította a munkálatokat, de 
néhány hónappal később a káposz-
tásmegyeri részen az épülő alag-
útba betört a víz, a fúrót eltemet-
te, Dunakeszinél pedig beszorult a 
fúrószerkezet egy kemény talajré-

tegbe. A munkálatok – pereskedé-
sek közepette – 1933. decemberig 
álltak, ekkor indította el az immár 
más cégekkel társult kivitelező újra 
a fúrást. Költségei további félmillió 
pengőt tettek ki, mivel immár pne-
umatikus rendszerrel dolgozott. (A 
fúrómunkásokon jelentkeztek a ke-
szonbetegség jelei, őket dekomp-
ressziós kamrában kezelték.)

Dunakeszin, a régi vízműtelepen 
– Erdélyi Náthán mérnök vezetésé-
vel – 1935. szeptember 1-jén indult 
meg újra a munka; a fúrást egyszer-
re kezdték meg a dunakeszi és a szi-
geti oldalon, mintegy 25 méter mély-
ségben. A dunakeszi oldalon olasz, 
a monostorin magyar munkások 
dolgoztak három hónapig, decem-
ber 4-én értek össze. Ez – különö-
sen a sűrített levegős környezet mi-
att – a korban hatalmas rekordnak 
számított. A Gottfried‒Hallinger-
féle marógömbös pajzsszerkezetet 
ezen alagútfúrásnál, Dunakeszin al-
kalmazták először az országban. Az 
alagútfalazat betonból, két réteg-
ben készült: egy előre elkészített be-
tonkövekből előállított 25 cm vas-
tag körgyűrű falazatból, és ezen be-
lül egy vassal armírozott szintén 25 
cm vastag monolitbeton falazatból. 
Ennek belső felületére került azután 
a cementvakolat. Az alagutat mind-
össze 2 cm-es hibával fúrták át. Az 
567 méter hosszú, 2,8 belső és 3,8 m 
külső átmérőjű, körkeresztmetszetű 
alagutak a Duna feneke alatt vezet-
nek át, bennük 700 mm átmérőjű 
csővezetéket szereltek fel.

Az alagutakat 1936-ban kezdték 
el használni a főváros ivóvízellátá-
sának biztosítására. 

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

A DUNAKESZI ALAGÚT
DUNAKESZI A 19. SZÁZAD VÉGÉTŐL FONTOS 

SZEREPET JÁTSZOTT (ÉS JÁTSZIK) BUDAPEST 
IVÓVÍZELLÁTÁSÁBAN. A DUNÁN A FŐVÁROS ÉS 

VÁC KÖZÖTT HAJÓN KÖZLEKEDŐK MÁR A 19-20. 
SZÁZAD FORDULÓJÁN A KÁPOSZTÁSMEGYER-

DUNAKESZI PARTSZAKASZON, VALAMINT  
A PALOTAI- ÉS SZENTENDREI-SZIGETEN MINTEGY 

10 KM HOSSZAN A PART MENTÉN KÚPOSAN BEFE-
DETT KUTAKAT LÁTHATTAK. EZEK SEGÍTSÉGÉVEL 

AKNÁZTÁK KI AZ ALTALAJ KAVICSRÉTEGÉBŐL  
A TERMÉSZETESEN MEGSZŰRT VIZET,  

AMELYET A KÁPOSZTÁSMEGYERI VÍZMŰBŐL 
OSZTOTTAK SZÉT BUDAPESTEN. 

Ér
té

ke
k 

és
 em

lék
ek

 a
 R

év
és

z I
stv

án
 H

ely
tö

rt
én

et
i G

yű
jte

m
én

yb
en



24 Dunakeszi Polgár

ADVENT NEGYEDIK SZOMBATJÁN EGY 
IGAZI MEGLEPETÉS PRODUKCIÓVAL 
FOLYTATÓDOTT A KARÁCSONYI VÁ-
SÁR PROGRAMJA A CASALGRANDE 
TÉREN, AHOL NAGY MÁRTA, AZ ET 
VIE DANSE TÁNCSTÚDIÓ ÉS TÁNC-
EGYÜTTES VEZETŐJÉNEK IFJÚ TÁN-
COSAI LÁTVÁNYOS FLASHMOBBAL, 
IGAZI VIDÁMCSŐDÜLETTEL LEPTÉK 
MEG A KÖZÖNSÉGET. A SIKER GA-
RANTÁLT VOLT! MIKÉNT A VÁROS 
KARÁCSONYFÁJÁNAK KÖZÖS DÍSZÍ-
TÉSE IS. 

LÁTVÁNYOS FLASHMOB 
és közös karácsonyfa díszítés 

Ünnepi visszatekintő

A 
fiatalok nagy sikerű 
műsorszáma után kez-
dődött a város kará-
csonyfájának a közös 

feldíszítése. Mint arról már be-
számoltunk, Dunakeszi idei ka-
rácsonyfáját Iványi Nikolett,  
a tóvárosi FiNI ABC tulajdono-
sa ajándékozta a városnak, aki –  
a polgármester által kezdemé-
nyezett - közös díszítésre is aján-
dékkal érkezett.

Nikolett a fővárosban él, ám 
Dunakeszin kezdett társával 
vállalkozásba, élelmiszer üzle-
tet nyitottak a Tóvárosban, amit 
az ott élők nagy örömmel fogad-
tak.

– Alig egy hónapja nyitottuk 
ki az üzletünket, aminek a kör-
nyéken élők nagyon örülnek. 
Bár tudják rólam, hogy nem va-
gyok helyi lakos, a szomszé-
dok mégis kedvesen, barátságo-
san fogadtak. Minden segítsé-
get megkaptunk a városházán is, 

ahová bármilyen kérdéssel for-
dulhattunk – nyilatkozta a helyi 
sajtó képviselőinek a fiatal vál-
lalkozó, aki szerint számára ter-
mészetes volt, hogy egy ajándék 
karácsonyfával viszonozza a du-
nakesziek gesztusait.

- A közösségi oldalakon is lát-
tam, hogy Dunakeszin össze-
tartó emberek élnek, rengeteg 
rendezvény van, sokak számá-
ra szerveznek gyűjtéseket. A jö-
vőben itt szeretnék élni és ehhez 
a közösséghez tartozni. Ezért is 
gondoltam úgy, hogy ezt a ka-
rácsonyfát a városnak ajándé-
kozom, amivel talán egy kicsit 
szebbé tettem az ünnepet. Én is 
vallom, hogy „Adni Jó!” – mond-
ta kedves hangon Iványi Niko-
lett, aki Sipos Dávid alpolgár-
mesterrel közösen számos aján-
dékcsomagot és ünnepi díszt he-
lyezett el a város karácsonyfáján. 

A polgármester felhívásá-
ra sokan érkeztek, hogy közö-

sen díszítsék fel a város kará-
csonyfáját. Dióssi Csaba és pár-
ja a karácsonyfa csúcsán helyez-
te el azokat a díszeket, amelyeket 
Radvánszki Edit, 
a REdit Közössé-
gi Örömtánc Klub 
vezetője és ügyes 
kezű társai alkot-
tak az ünnepre. 

Sipos Dávid alpolgármester és 
családja is sok-sok szép, ünne-
pi kiegészítőt helyezett el a kará-
csonyfán, mint ahogy dr. Molnár 
György jegyző is, aki kisfiával 
együtt díszítette a Casalgrande 
terén felállított karácsonyfát.

- Dunakeszi – sok egyéb mel-
lett arról is híres, hogy – sok-sok 
közösség alkotja, melynek tagjai 
mindig igyekeznek valami egye-
divel, különlegessel meglepni  
a város polgárait. Ennek lehe-
tünk részesei ma is – mondta 
az ünnepi várakozás bensőséges 

pillanataiban Sipos Dávid alpol-
gármester.

- Advent negyedik szom-
bat délutánján Nagy Márti fia-
tal tanítványai nagyon látványos 
flashmobbal, igazi vidámcsődü-
lettel lepték meg a közönséget. 
Nagyon jó hangulatú produkció 
volt. A fiatalok rögtönzött att-
rakciója után a lakossággal közö-
sen felkötöttük azokat a díszeket 
a fára, melyeket az önkormány-
zat felkérésére saját kezűleg ké-
szítettek. De még mielőtt elkezd-

tük volna, Dióssi 
Csaba polgármes-
ter úr és párja egy 
daru segítségével a 
magasabb helyek-

re feltették a díszeket. Nagyon 
sokan hoztak ünnepi díszeket. 
A Dunakeszi Nagycsaládosok 
Egyesülete képviselői például na-
gyon szépen becsomagolt dobo-
zokat tettek a karácsonyfa alá. Jó 
volt együtt lenni, közösen díszí-
teni a város karácsonyfáját, amit 
ezúton is köszönünk mindazok-
nak, akik e szép elképzelés meg-
valósításában közreműködtek 
– fogalmazott az alpolgármes-
ter, aki szerint ez is szép példája, 
hogy Dunakeszi igazi közösség. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Én is vallom, 
hogy „Adni Jó!” 

Radvánszki Edit

Iványi Nikolett és Sipos Dávid 
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SAJNOS 2021-BEN IS JELEN VOLT AZ ÉLETÜNKBEN A KORONAVÍ-
RUS-JÁRVÁNY, DE MINDANNYIUNK ÖRÖMÉRE ENNEK ELLENÉRE 
JÓVAL TÖBB KULTURÁLIS PROGRAMOT RENDEZHETTÜNK, MINT 
2020-BAN – JELENTETTE KI SIPOS DÁVID ALPOLGÁRMESTER, AKI 
SZERINT A LEGTÖBB EMBERT A CASALGRANDE TÉRI ADVENTI VÁ-
SÁR ÉS AZ ÜNNEPI GYERTYAGYÚJTÁSOK KÖRÉ SZERVEZETT MŰSO-
ROK VONZOTTAK. AZ ÚJ HELYSZÍNEN IS TELT HÁZZAL MŰKÖDÖTT A 
JÉGPÁLYA. ÜNNEPI VISSZATEKINTŐ A DUNAKESZI PROGRAMIRODA 
VEZETŐJÉVEL.

A CASALGRANDE TÉREN 
ÜNNEPELT A VÁROS

Ünnepi visszatekintő

- A lakosság visszajelzései és a mi szakmai elemzéseink is azt bi-
zonyítják, hogy rendkívül produktív évet zártunk az óévbúcsúz-
tató szilveszteri bulival bezárólag. Annak pedig különösen örü-
lünk, hogy – egy-két bíráló véleménytől eltérően – az adventi vá-
sár és a korcsolyapálya új helyszínét is meg-
kedvelték a dunakesziek. Ékes bizonyítéka, 
hogy a nagy rendezvényeken hömpölygött 
a tömeg a Casalgrande téren, jelentős volt 
a forgalom a kürtőskalácsot, a lángost, a 
halászlét, a forralt bort- és teát kínáló fa-
házaknál. A jégpálya is szinte mindig telt 
házzal üzemelt – ismertette Sipos Dávid, a Programiroda vezető-
je, aki munkatársaival leginkább annak örült, hogy az óvodások 
műsorai, az adventi gyertyagyújtások és a közös karácsonyfa dí-
szítés ünnepi hangulata szép emlékként él az emberek szívében. 

KÖZELEBB AZ EMBEREKHEZ

- Minden helyszínváltozásnak és választásnak vannak előnyei és 
hátrányai is. Alapkoncepciónk az volt, hogy az adventi vásárt kö-
zelebb vigyük az emberekhez, olyan helyszínt válasszunk, amely-
nek a környezetében sokan élnek és akár gyalogosan is könnyen 
megközelíthető legyen. Ezért voksoltunk a Casalgrande térre. 
Tudjuk, hogy a IV. Béla király főtér ünnepélyesebb és díszesebb 
helyszín, de a lakótelep szívében – a jégpályával. faházakkal, szín-
paddal és egyébként is ott működő üzletekkel – a korábbiakhoz 
képest egy bensőségesebb hangulatú rendezvényt sikerült lebo-
nyolítanunk. A döntés ésszerűségét visszaigazolta a nagyarányú 
érdeklődés és jelenlét. Az kétségtelen tény, hogy a jégpálya hely-
színe közel 50 parkolóhelyet elfoglalt, aminek hiánya okozhatott 

némi kellemetlenséget. Az elfoglalt felület hiányát viszont az ön-
kormányzat igyekezett kompenzálni. Pár tíz méterre, a régi piac 
északi és déli oldalánál új parkolóhelyeket alakítottunk ki. Úgy 
ítéljük meg, hogy bevált az új helyszín, működőképes volt, hiszen 

volt átmenő forgalom és vásárlóerő – húzta 
alá az alpolgármester.

Sipos Dávid azt is elmondta, hogy a la-
kosság és a vállalkozók javaslatait, észrevé-
teleit figyelembe véve készítik majd elő az 
idei adventi vásárt. A szervező munka so-
rán például még jobban koncentrálnak arra 

is, hogy minél több –, ám nem azonos terméket forgalmazó – vál-
lalkozó kínálja áruját.  

- Eddig is ez volt a célunk, de amikor a szerződésben azt kér-
tünk, hogy az adventi vásár teljes ideje alatt nyitva kell tartani, 
akkor ezt többen nem vállalták – közölte.

- Úgy gondolom, az idei év hasznos tapasztalatot adott sok em-
bernek, és azt látják az árusok, hogy megéri a dunakeszi adventi 
vásárban nyitva tartani. Bízom benne, hogy az idei adventi vásár-
ban még több árus, még nagyobb választékkal lesz jelen. Díszítés-
sel és fényekkel pedig még igazán ünnepélyesé, az alkalomhoz il-
lővé varázsoljuk a teret – fejtette ki az alpolgármester.

A Dunakeszi Programiroda vezetője jó érzéssel állapította meg, 
hogy az emberek igényelték a kulturális programokat és a szóra-
kozási lehetőségeket. 

– Bízom benne, hogy a 2022-es esztendőben még több és ní-
vósabb rendezvénnyel örvendeztethetjük meg városunk polgára-
it, melyek előkészítésén gőzerővel dolgozunk – jelentette ki Sipos 
Dávid.

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt és KesziPress

Az adventi vásár és 
a korcsolyapálya új helyszínét 

is megkedvelték a dunakesziek

A Dunakeszi Programiroda munkatársai 



HIRDETÉS
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2021 JÚNIUSA ÓTA HÍVOGAT AJTÓNKON A TÁBLA: „GYERE BE, NYITVA VA-
GYUNK!”. 15 ÉV LÁTSZERÉSZETI ÉS OPTOMETRIAI TAPASZTALATÁVAL, A DU-
NAKESZI FŐTÉR ÉSZAKI SZÉLÉN VÁRJUK ÜGYFELEINKET. A SHABBY CHIC STÍ-
LUSHOZ IGAZODVA VALÓDI BESZÉLGETŐS, RÁÉRŐS ÉLMÉNYBEN LEHET RÉSZE 
MINDENKINEK AZ IDŐTLEN ÉS BARÁTSÁGOS HANGULATÚ OPTIKÁNKBAN.

VIDÉKI ÉLETÉRZÉS 
a város szívében

Alapos vizsgálat 
= boldog ügyfél!

A pontos szemüveg alap-
ja vitathatatlanul a minősé-
gi látásvizsgálat. Üzletünk-
ben diplomás optometrista-
kontaktológus várja a páci-
enseket minden hétköznap, 
előzetes időpontegyeztetés 
után. A Libertine Optikában 
a látásvizsgálat folyamata oly-
kor 40-50 percet is igénybe ve-
het. Ez az alaposság az oka an-
nak, hogy munkánkra 100%-os 
elégedettségi garanciát tudunk 
vállalni. A legkorszerűbb esz-
közökkel felszerelt rendelőnk-
ben nem csak a látást vizsgál-
juk, hanem a szemek egészségi 
állapotát is figyelemmel kísér-
jük, és amennyiben bármilyen 
eltérést tapasztalunk, a meg-
felelő intézménybe és szakem-
berhez irányítjuk ügyfeleinket. 
Budapesti helyszínen, a velünk 
együttműködő szemész szak-
orvos gyors határidővel várja 
azon betegeinket, akiknek sze-
mészeti problémái túlmutat-
nak az optometrista hatáskö-
rén. Fontosnak tartjuk megje-
gyezni, hogy mivel nem csak 
egy gyors látásellenőrzést vég-
zünk, hanem lelkiismeretesen 
dolgozunk pácienseink tökéle-
tes látásáért és szemük egészsé-
gének megőrzéséért, optikánk-

ban a látásvizsgálat minden 
esetben térítés ellenében vehe-
tő igénybe.

„Nekem azt mondták, 
hogy nem lehet 

kontaktlencsém”

Mi pedig azt mondjuk, hogy 
tegyünk egy próbát! Termé-
szetesen vannak olyan hely-
zetek, amikor a kontaktlen-
cse viselete kontraindikált, 
olykor mégis tudunk segíteni 
még abban az esetben is, ami-
kor a feladás tűnik az egyetlen 
lehetőségnek. Időt és energiát 
nem sajnálva „kísérletezünk” 
egészen addig, amíg a megfe-
lelő megoldást meg nem ta-
láljuk, ehhez viszont elen-
gedhetetlen pácienseink ki-
tartása és motivációja. A ha-
gyományos kontaktlencséken 
túl lehetőséget biztosítunk a 
tórikus vagy a multifokális 
kontaktlencsék kipróbálására 
is. 17 éves kortól várjuk páci-
enseinket, de a fiatalabb élet-
kor sem kizáró ok: ebben az 
esetben szemész szakorvosi 
javaslat alapján, szülői jelen-
lét mellett végzünk kontakt-
lencse-illesztést.

A szemüveg öltöztet

A szinte észrevehetetlen keret 
nélkülitől, az elegáns fém ke-
reteken át egészen a feltűnő és 
színes műanyag modellekig, 
széles választékkal és szakta-

nácsadással várjuk ügyfelein-
ket. Külön kiemeljük a gyer-
mekeknek szánt, SILIFLEX™ 
anyagból készült törhetetlen 
NanoVista kereteket, mely 
márka a környéken egyedül-
álló módon csak nálunk el-
érhető. Nem utolsó sorban 
ajánljuk figyelmükbe az UV- 
és polárszűrős előtéttel ren-
delkező „clip-on”-os kerete-
inket is, melyek egyúttal nap-
szemüvegként is funkcionál-
hatnak. 

Abban az esetben is rendel-
kezésre állunk, ha szemüve-
ge alapos ultrahangos tisztítás-
ra, beállításra vagy kisebb javí-
tásra szorul. A fém keretek for-
rasztását és festését 1-2 hetes 
határidővel tudjuk vállalni. 

#vegyélhazait

Büszkén ajánljuk vásárlóink-
nak a Noptiker Kft. Starlite 
márkájú szemüveglencsé-
it. A cég különlegessége, hogy 
100%-ban hazai tulajdonú vál-
lalkozásként, precíz német 
technológia alapján Magyar-
országon gyártják termékei-
ket. Kínálatukban fellelhetőek 
az egyfókuszú, bifokális, belté-
ri/irodai, autóvezetéshez kifej-
lesztett és multifokális (prog-
resszív) lencsék is, méghoz-
zá kiváló ár-érték arányban. A 
Starlite lencsékkel biztosítani 
tudunk érdeklődőinknek fény-
re sötétedő, polarizált és szí-
nezett – akár dioptriás - nap-
szemüveglencséket is külön-
böző vékonyítási fokozatokkal, 
kifejezetten széles gyártási tar-
tományban, így szinte nem is-
merünk lehetetlent, ha szem-
üveglencsékről van szó. A fe-
lületkezelések között meg-
található az autóvezetéshez 
kifejlesztett Sunset, a home 
office-ban dolgozóknak szánt 

Selfie és a mesterséges kék-
fény elleni védelemhez ajánlott 
BlueBlock réteg is. 

SzeMvedélyünk 
a precizitás

2022-ben is több újdonság-
gal készülünk, amiről egyelő-
re annyit elárulhatunk, hogy 
eszközparkunk és kínálatunk 
is hamarosan bővülni fog. Ér-
demes követni Facebook ol-
dalunkat, ahol naprakészen 
adunk tájékoztatást híreink-
ről, referencia munkáinkról 
és nyereményjátékainkról. To-
vábbra is a ránk jellemző ala-
possággal és szakmai elhiva-
tottsággal várjuk Önöket a 
Libertine Optikában! (X)

LIBERTINE OPTIKA ELÉRHETŐSÉGEI:

2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 3. 
+36 20 432 1272

libertineoptika@gmail.com
www.facebook.com/libertineoptika
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KIROV GÁBOR, A DUNAKESZI BOLGÁR NEM-
ZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE AZ AD-
VENTI KÉSZÜLŐDÉS JEGYÉBEN EGY IGAZÁN 
KÜLÖNLEGES PROGRAMMAL AJÁNDÉKOZTA 
MEG AZ IRODALOM, A GASZTRONÓMIA, 
A BOLGÁR ÉS A MAGYAR NEMZET ÉVSZÁ-
ZADOKON ÁTÍVELŐ TÖRTÉNELME ÉS BA-
RÁTSÁGA, A NAGY SORSFORDÍTÓ KÉRDÉSEK 
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ DUNAKESZIEKET.

ELMENT EGY FORRADALMÁR. DÁNYI MIKLÓS,  
ÖTVENHATOS HŐS, HOSSZAN TARTÓ SÚ-
LYOS BETEGSÉG UTÁN 2021. DECEMBER  
28-ÁN 85 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT.

Találkozás Doncsev Toso íróval 

DÁNYI MIKLÓS EMLÉKÉRE

A bolgár-magyar barátság jegyében

Immár sokadik alkalommal élvez-
hette a közönség Doncsev Toso 
író sziporkázóan színes monda-
tait, az ország határokon és társa-

dalmi, politikai rendszereken átíve-
lő emberi kapcsolatok és barátságok 
értékállóságáról kifejtett mértékadó 
gondolatait. 

A hallgatóságot tisztelő ember 
őszinte szavaival vallott a bolgár és a 
magyar irodalom sokszínű gazdag-
ságáról, írói munkásságáról, melyek-
be bepillantást engedett egy-egy si-
kerkönyvéből vett részletek felolva-
sásával. Köztük, a legújabból, a Ha-
ramiák lakomája címen jegyzet nagy 
sikerű műből, melynek sokatmon-

dó az alcíme is: Étel- és életreceptek. 
Az íróként, szociológusként és 
kultúrdiplomataként tevékenykedő, 
tizenhat éve már szépíróként is jegy-
zett Doncsev Toso bolgár apától és 
magyar anyától született Budapes-
ten, nem sokkal a német megszál-
lást követően. Anyanyelve magyar, 
viszont a gyomra kettős „állampol-
gár”: bolgár-magyar. 

Így mi sem volt természetesebb, 
hogy Doncsev Toso jóvoltából a kö-
zönség csodálatos „utazáson” vett 
részt a bolgár és a magyar gasztronó-
mia világában.

Élmény gazdag, maradandó szép 
este volt.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

E
gy komor, ködös éjszakán, 
1956 novemberében bezörget-
tek lakásán a pufajkások és le-
tartóztatták, úgymond „ellen-

forradalmi tevékenysége” miatt s ezzel 
kezdetét vette egy többfordulós meg-
alázó tortúra, melynek vége börtön-
büntetés és következménye életre szóló 
egészségkárosodás és nem utolsó sor-
ban el nem múló keserű fájdalom lett.

Közgazdasági technikumot vég-
zett. Az óbudai Téglagyárban, majd a 
letkési begyűjtő helyen dolgozott ad-

minisztrátorként. A diktatórikus po-
litikai rendszert kritikusan szemlél-
te, és amikor kitört az 56-os forrada-
lom, Dányi Miklós kezdeményezésére 
megalakult a Nemzetőrség, melynek 
parancsnok helyettese lett. Ez lett a 
bűne. Többször letartóztatták, majd 
kiengedték. Közben 1957. február 16-

án megnősült és másfél hét múlva har-
madszor is elvitték, és elítélték. Végül 
a váci fogházban töltötte le büntetését, 
innen 1959 elején szabadult.

Két gyermeke született, Mária és 
Csaba. 1973-ban Dunakeszire költöz-
tek, ahol az Alagi Tangazdaságban he-
lyezkedett el, mint főrevizor és igaz-
gatási osztályvezető. 1996-ban vonult 
nyugdíjba.

Hagyománytisztelő mentalitásának 
is köszönhető, hogy a Dunakeszi Vá-
rosvédő és Városszépítő Egyesület ala-
pító tagja lett.

A forradalom 35. évfordulóján  
a Magyar Köztársaság nevében Göncz 
Árpád Köztársasági elnök emlékérmet 
adományozott számára. Majd Duna-
keszi Város Önkormányzatától bátor 
helytállásáért 2016-ban, a 60. évfordu-
lón vehetett át Emlékérmet.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

ELADÓ BETÉT I  TÁRSASÁG
Tehermentes, ÁFA körön kívüli betéti társaság 

4 féle tevékenység lehetőséggel eladó.
Érdeklődni: 06 70 57 455 30-as telefonszámon. 

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 

a 25 éve alapított 
DUNAKESZI POLGÁR 

városi magazin 
FACEBOOK OLDALÁN!

facebook.com/dunakeszi.polgar

Kirov Gábor és Doncsev Toso



48 000

7 000

Távfűtési területre 
kazángépész /
kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, 
lakatos képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő 

lakhely 

Távfűtési területre 
csőszerelő, karbantartó 
Feltételek:  - Csőszerelői 
szakképzettség és/vagy 

legalább 1 éves gyakorlat 
a szakmában

- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:   

- Láng- és ívhegesztési 
képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő 

lakhely
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes 
javadalmazás

 - Cafetéria
 - Munkaruha

 - Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

 - Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Adminisztrátor-raktáros

Feltételek: 

- minimum középfokú 
végzettség

- számítógépes felhasználói 
ismeretek 

- adminisztratív területen 
szerzett gyakorlat

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

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben 
szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és 

hosszú távú munkahely
- versenyképes 
javadalmazás

- Cafetéria

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.

hu e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda

Krajcár u. 16. www.
dkkozuzemi.hu

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

MUNKAERŐ 
FELVÉTEL
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JANUÁR 30-ÁN RENDEZIK A JUBILEUMI, „10. YOURS TRULY DUNAKESZI 2022" 
BATYUS FUTÓESEMÉNYT – TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT BREVÁKNÉ KISS EDIT, AKI 
ELMONDTA, HOGY A NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVENDŐ PROGRAM HELYSZÍNE DU-
NAKESZI, GIZELLA U.37., AHOL 9:40 ÓRÁTÓL KEZDŐDŐEN VÁRJÁK AZ INDULÓKAT.  
A RAJT 10 ÓRAKOR LESZ.

A
Z ESEMÉNY FŐSZERVEZŐJE, Bakos Gábor egy szuper új 
lehetőségről is írt a beharangozójában:
"A VS Dunakeszi triatlonszakosztály és legfőképpen Sági 
Zsolt jóvoltából, aki szeretne, versenybe szállhat 5-10-

25 és 50 kilométeres távon is. Egy fő, csak egy távra jelentkezhet.  
A versenyek becsületszóra mennek, tehát nem számoljuk a köröket. 

Az 5 km = 5 600 m (2 kör) 
a 10 km = 11 200 m (4 kör) 
a 25 km = 25 200 m (9 kör) 

az 50 km = 50 400 m (18 kör). 

Újdonságként az 1 körös versenyt is meghirdették a gyerekeknek.  
A 2011. január 1. után született fiúk, és lányok 1 körön (2800 m) verse-
nyezhetnek (ők 5 perccel a hivatalos rajt után indulnak. A nevezéshez 
személyi, diákigazolvány szükséges. Várunk szeretettel, és persze a "ver-
seny" csak egy móka, az a lényeg, hogy fuss!" – írja Bakos Gábor.

JUBILEUMI 
YOURS TRULY DUNAKESZI

VOKE József Attila Művelődési Központ

2022. FEBRUÁRI PROGRAMJAI

Február 3. csütörtök 19 órától 
Dunakeszi Teátrum: 

„Hogyan értsük félre a nőket?”
 Csányi Sándor előadása 

Február 5. szombat 19 órától 
Kowalsky meg a Vega koncert 

Február 8. kedd 10-11 óráig 
Bóbita bérlet: Nyakigláb…

Február 12. szombat 16:30-tól
Dunakeszi Teátrum: A suszter manói

Február 18. 19-21 óráig 
A Farkas Ferenc zenei bérlet 

2021/2022-es évad III. előadása
„Zenei életképek” 

VOKE 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.  

WWW.VOKEJAMK.HU
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A DUNAKESZI POLGÁR VÁROSI MAGAZIN KARÁCSONYI LAPSZÁMÁBAN ARRÓL KÉRDEZTÜK LIND-
NER ÁDÁMOT, A VSD ASZTALITENISZ-SZAKOSZTÁLY VEZETŐJÉT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET 
ÉRTEK A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT 2021-ES ESZTENDŐBEN. A BESZÉLGETÉST FOLYTATVA, EZÚTTAL 
A TEHETSÉGES FIATAL VERSENYZŐKRŐL, A SZAKOSZTÁLY TERVEIRŐL, CÉLKITŰZÉSEIRŐL NYI-
LATKOZOTT A KIVÁLÓ JÁTÉKOS, A DUNAKESZI ASZTALITENISZ MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGE. 

- Szakosztályunk két tehetséges játé-
kosát, Kishegyi Ákost (képünkön) és 
Volentics Annát szakmai továbbfejlő-
désük érdekében kölcsönadtuk a maga-
sabb osztályban szereplő együtteseknek. 
Ákos az extraligás Honvéd Szondi csapa-
tában, Anna pedig az ugyancsak extra-
ligás Kiskunmajsa csapatában folytatja a 
versenyzést. Emellett Anna a Dunaújvá-
ros NB I-es felnőtt férfi csapatában is ját-
szik, mivel a Magyar Asztalitenisz Szö-
vetség engedélyezi a nők/leányok szerep-
lését a férfi NB I-es bajnokságban is – is-
mertette Lindner Ádám.

A szakosztályvezető elmondta, hogy je-
lenleg zajló NB II-es bajnoki szezonnak 
a korábbinál is fiatalabb csapattal vág-
tak neki.  

- Bevallom, voltak aggályaim, hogy 
bent tudunk-e maradni, de nagyon kelle-
mes csalódásként ért az őszi szereplésünk.  
A két „idősebb” játékos, Vándor András 
és Oroszki Péter húzóemberei a csapat-
nak, a maguk 17 és 15 éves koruk ellené-
re. Lovas Csongor és Lindner Zétény pe-
dig szépen felvették a bajnokság ritmusát, 
és szintén szépen helytállnak – értékelte 
a játékosok teljesítményét Lindner Ádám.  

- A második csapatunk az NB III-ban 
jelenleg a mezőny elején áll, ami szintén 
kellemes meglepetés számunkra. Szlivka 
Norbert, Jeszenszki János és Bedron Já-
nos is jól teljesítenek a bajnokság során, 
Kecskés József pedig szépen kiegészítet-
te az együttest és fontos győzelmekkel 
hozzásegítette a csapatot egy-egy győze-
lemhez.

- A klubok, szakosztályok országos 
eredményeit értékelve a VSD milyen he-
lyet foglal el a képzeletbeli ranglistán?

- Utánpótlás szinten a Magyar Asztali-
tenisz Szövetség minden évben elkészíti 
az utánpótlás országos versenyek eredmé-
nyei alapján az úgynevezett utánpótlás-
ranglistát a nevelő klubok éves teljesítmé-
nyei alapján. Ezen a ranglistán az utóbbi 
években a VSD Asztalitenisz Szakosztá-
lya a 4. helyet foglalta el olyan kiemelke-
dő, nagy hagyománnyal rendelkező egye-
sületek mögött, mint a Statisztika, KSI és 
a BVSC. 2021-ben ugyan „csonka szezon” 
volt, ami az utánpótlás versenyeket illeti, 
és még nem adta ki a MOATSZ az ez évi 
UP ranglistát, de ennek ellenére reménye-
ink szerint egy helyet előre léptünk, és do-
bogós helyen végzünk ebben a rangsorban. 
Erre reális esélyünk van.

TEHETSÉGES FIATALJAINK, 
NAGYSZERŰ EDZŐINK VANNAK

- Hogyan lehetne összefoglalni a szakosz-
tály legfontosabb célkitűzéseit, a szakmai 
elképzelések megvalósításához adottak a 
feltételek?

- A legfontosabb célkitűzésünk – rövid- 
és hosszú távon egyaránt -, hogy Dunake-
szin minél több gyerek tanuljon meg olyan 
színvonalon asztaliteniszezni a VSD köte-
lékében, hogy országos szinten korosztá-
lyukban a legjobbak legyenek, felölthes-
sék a nemzeti címeres mezt. A tervsze-
rű és nagy mennyiségű minőségi edzés-

munka erre jó alapot ad. Ezt segíti a kiváló 
edző gárdánk. Dr. Fest Ágnes, Lovas Dáni-
el, Katona Gergely és Jeszenszki János sze-
mélyében olyan edzői team dolgozik ná-
lunk, amely képes ezt a célt megvalósíta-
ni szakmai tudásuk és a munkabírásuk ré-
vén. Edzőink szakmai teljesítményének 
köszönhetően már több versenyzőnk kor-
osztályában országos szinten is a legjob-
bak között van. Büszkén említem Kishe-
gyi Ákos, Volentics Anna, Lovas Csongor, 

Lindner Zétény, Szűcs Natália nevét. De 
közvetlen a másodvonalhoz tartozik Ván-
dor András, Oroszki Péter és Szlivka Nor-
bert, akik közül már többen is szerepeltek 
és szerepelnek a korosztályos válogatot-
takban is. 

- Ilyen kiváló szakmai háttérrel mi lehet  
a szakosztály legnagyobb „álma”?

- Bízom benne, hogy tehetséges fiatalja-
ink fejlődése továbbra is töretlen lesz, s ak-
kor hosszú távon csak is az lehet a legna-
gyobb célunk, hogy a VSD-ben nevelke-
dett játékosokkal felálló extraligás felnőtt 
csapata legyen Dunakeszinek. A feltételek 
jelenleg adottak ahhoz, hogy a merésznek 
tűnő, szép álmaink megvalósításáért to-
vább dolgozzunk az egyesület és az önkor-
mányzat támogatásának köszönhetően. 

Vetési Imre
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