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MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE 
ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett
az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több
kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

ITALIAN DOG 
SZÁRAZ 
KUTYAELEDEL
10 kg, marha, bárány
290Ft/kg

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

XXL LA GRANDE 
OVÁLIS PIZZA
többféle,
660g, 1514 Ft/kg

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

999Ft

1 890Ft

1 399Ft

2 899Ft
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KÉT HÉTTEL EZELŐTT DÖNTÖTT A KORMÁNY, HOGY TÁMOGATJA A IV. BÉLA 
KIRÁLY GIMNÁZIUM ÉS LÁNYI FERENC SZAKGIMNÁZIUM MEGÉPÍTÉSÉT DU-
NAKESZIN. A TÁMOGATÓ DÖNTÉS A MINAP HIVATALOSSÁ IS VÁLT, BEKERÜLT 
A MAGYAR KÖZLÖNY 2022. ÉVI 22. SZÁMÁBA. DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER 
SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÍTETTÜNK EGY ÖSSZEÁLLÍTÁST A RÉSZLETEKRŐL, EDDIG 
FELMERÜLT KÉRDÉSEKRŐL.

„Dunakeszin az elmúlt években 
kiemelt figyelmet kaptak az inf-
rastrukturális fejlesztések. A fia-
tal családok számára bölcsődéket, 
óvodákat, általános iskolákat épí-
tettünk, bővítettünk, hogy min-
den dunakeszi gyermeknek bizto-
sított legyen a helye az oktatásban. 
Városunk eddig egy középiskolá-
val rendelkezett, így csupán min-
den ötödik általános iskolát végzett 
diák tudta helyben folytatni gim-
náziumi tanulmányait, a többiek 
Budapesten, Vácon vagy éppen tá-
volabbi városokban ültek újra isko-

lapadba” - nyilatkozta a Dunake-
szi Polgár Diáknegyed különszá-
mában Dióssi Csaba polgármester.  
A fiatalok már 14 évesen utazni 
kényszerültek, amely rengeteg ér-
tékes időt vesz el mindenki életé-
ből. A IV. Béla Király Gimnázi-
um és Lányi Ferenc Szakgimnázi-
um a Radnóti Miklós Gimnázium-
mal együtt lehetővé teszi városunk 
középiskolás korú gyermekei nagy 
részének a helyben tanulását. Mint 
folytatta: „Nem csak városveze-
tőként, hanem szülőként és nagy-
szülőként is megnyugtató érzés, 

hogy az otthon közelében, biz-
tonságban tudhatjuk a fiatalokat, 
akik az intézményekben szakirá-
nyú képzésen vagy idegen nyelvre 
alapuló oktatásban vehetnek részt. 
És mindezt az országban egyedül-
álló körülmények között. A két új 
középiskola megépülésével évente 
300 családnak válik könnyebbé az 
élete azzal, hogy nem kell ingáznia 

a diákoknak, így szüleiknek sem 
kell autóval kisegíteni őket.”

A Dunakeszi Diáknegyed a 
sportcsarnokoknak, sportpályák-
nak és a külső-belső közösségi te-
reknek köszönhetően rendezvény-
helyszínként is szolgál majd. Ma-
gyarország Kormányának támo-
gatásával oly mértékű beruházás 
valósul meg Dunakeszin, amilyenre  

MEGÉPÜL A DUNAKESZI 
DIÁKNEGYED
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Dunakeszi értünk épül, a gyermekeinkért épül!

Nemcsak városvezetőként,
hanem szülőként 

és nagyszülőként is 
megnyugtató érzés, 

hogy az otthon 
közelében, biztonságban 
tudhatjuk a fiatalokat

Dunakeszi északi határa,  
a Dunakeszi Diáknegyed 
tervezett helyszíne egy ha-
talmas árvalányhaj mező. 
Itt mintegy 1500 tő homo-
ki árvalányhaj telepedett 
meg. A védett növényeket  
a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
közreműködésével és a Pest 
Megyei Kormányhivatal en-
gedélyével az iskola részét ké-
pező, mintegy 1500 m2 terü-
letű tetőkertre, a komplexum 
parkjaiba és a város különbö-
ző pontjaira költöztetik, hogy 
egyedi hangulatot varázsol-
nak maguk köré.

az elmúlt 100 évben nem volt példa. 
A város, a Dunakeszi Diáknegyed 
megvalósításához szükséges össze-
get saját forrásaiból 60 év alatt tud-
ná előteremteni.

Dunakeszi Város Önkormány-
zata már korábban megvásárol-
ta a 12,28 hektáros területet, de 
az építkezés költségeinek finan-
szírozásához szükség van álla-
mi segítségre. A komplexum ter-
vezett helyszíne jelenleg évek óta 
termelésre nem használt mező-

gazdasági terület. A 12,28 hektár-
ból (122.800 m2) 18.000 m2-t fog-
lalnak el az épületek, 33.000 m2-t 

a járdák, utak és parkolók. A fenn-
maradó több mint 71.000 négyzet-
méteren véderdősávot, és pihenő 
parkokat alakítunk ki, amelyhez 
a Zöld Dunakeszi Program jegyé-
ben csaknem 5000 fát ültetünk. 
Ebből a komplexum parkosítása-
kor 300 nagyméretű fa telepíté-
sét végzik el, hogy mielőbb árnyé-
kot vessenek a területre. A véder-
dősáv elsődleges célja, hogy zaj- és 
porszűrőként szolgáljon a környe-
ző lakóházakban élők számára. Az 
építkezés lezárultával pedig az is-
kolák, sportesemények, rendezvé-
nyek zaját tartja majd távol.

Az intézmény autóval, tömeg-
közlekedéssel, kerékpárral és gya-
logosan is könnyen megközelíthető 
lesz. Már az építkezés megkezdése-

kor megnyitják az M2-es autóutat  
a 2-es főúttal összekötő elkerülő 
szakaszt és összekötik a Klapka ut-

cával, hogy a várost megkíméljék 
a nagy járművektől. Egyelőre sta-
bilizált burkolatú földutat alakí-
tanak ki, megfelelő alépítmények-
kel, hogy az építkezés végén asz-
faltos bekötőút épülhessen a he-
lyére. Emellett bővítik Dunakeszi 
kerékpáros nagykörútját, amely 
északról kerüli majd meg az isko-
lát, és kapcsolódik be a 2-es főúton 
és a Malomárok lakóparkon át az 
EuroVelo 6 kerékpárútba. Kez-
deményezik a Volánbusz Zrt-nél, 
hogy a 2-es főút-Sólyom utca talál-
kozásához telepítsenek egy busz-
megállót, onnan néhány perc sétá-
ra elérhető lesz az iskola. Ugyanígy 

a Dunakeszi-Gyártelep vasútállo-
mástól is legfeljebb 10 perc alatt el-
sétál az intézményhez egy diák.

A munkálatok megkezdésé-
től számítva 850 nap (az időjárási  
viszonyok függvényében) áll  
a kivitelező rendelkezésére, hogy 
megépítse a komplexumot. A ter-
vek szerint 2025-re készülhet el  
a Dunakeszi Diáknegyed. „Szeret-
nénk, ha az iskola alapítása előbb 
megtörténne. Így már a 2022/23-
as tanévben indulhatna 2 kilen-
cedikes osztály a Radnóti Miklós 
Gimnázium tagintézményeként, 
ugyanígy 2023-ban és 2024-ben 
is, hogy az iskola megnyitásakor 
több évfolyam is birtokba vehesse 
az épületeket. Ez hatalmas segít-
ség lenne mind a Radnóti Miklós  

Gimnázium, mind a tankerület 
részéről” - hangsúlyozta a polgár-
mester. Szeredi HelgaFo
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BIZONYÁRA MÁR MINDANNYIAN TUD-
JÁK, HOGY VÁROSUNK LEGNAGYOBB 
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE, A DUNA-
KESZI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KÍVÜL-BELÜL 
MEGÚJULT ÉS BŐVÜLT. AZ INTÉZET 
SZEMÉLYZETE – TÚLMENŐEN A MIN-
DENNAPI FELADATAIN – PÉLDAMU-
TATÓAN HELYT ÁLLT A PANDÉMIÁS 
HELYZETBEN, RÉSZT VETT ÉS VESZ A 
MAI NAPIG AZ OLTAKOZÁSBAN. 

TISZTELT LAKOSAINK!

A Rendelőintézet és dol-
gozói most egy új ar-
cukat mutatják meg 
Önöknek, ezért csat-

lakoztak ahhoz a kezdeménye-
zéshez, amelyet Csoma Attila, 
a „Gondoskodunk az Idősek-
ről” Tanácsadó Testület elnö-
kének védnöksége alatt szer-
vezünk meg városunk 65 év fe-
letti lakosai számára. A ren-
dezvénysorozat részeként a 
Rendelőintézet 2022. márci-
us 26-án helyszínt biztosít az 
I. Dunakeszi Szenior Szűrő-
napnak, amelyen 12 különböző  

szakorvosi szűrővizsgálatot, 
általános szűréseket és mozgá-
si lehetőséget nyújtunk az idős-
korú pácienseinknek. A rész-
vételhez előzetes regisztráció 
szükséges, amelyet az érdeklő-
dők a 06 27 542 850-es telefon-
számon tehetnek meg.

A vizsgálatok lényege, hogy 
rámutathatnak olyan egész-
ségügyi problémákra, amik je-

lenleg még nem okoznak fenn-
akadást a mindennapi életben.  
A pácienseknek lehetőségük 
lesz kérdezni és tanácsot kérni 
a szakorvostól, de fontos tud-
ni, hogy ezek a beszélgetések 
nem helyettesítik az egyébként 
beutalóhoz kötött szakorvosi 
vizsgálatokat. 

A teljesség igénye nélkül 
reumatológiai, fül-orr-gégé-

szeti, szemészeti, nőgyógy-
ászati, kardiológiai urológi-
ai vizsgálatok mellett mentál-
higiénés tanácsadás, carotis 
Doppler ultrahang vizsgá-
lat, dietetikai tanácsadásra, 
csontsűrűség mérésre, frissí-
tő masszázsra és otthon vé-
gezhető tornagyakorlatok 
megtanulására is lehet jelent-
kezni. A tornaórákhoz csat-
lakozik Radvánszki Edit,  
a REDIT Örömtáncklub ve-
zetője szenior örömtánc-
cal és egyensúlytréninggel, 
Kundlya Zsófia szenior kör-
tornával és Nagy Á. Zsuzsan-
na jógával és keringés javító 
gyakorlatokkal. Utóbbi alkal-
makon előzetes bejelentke-
zés nélkül is részt lehet venni, 
akár több mozgásforma is ki-
próbálható.

Sok szeretettel várja Önöket: 
Dióssi Csaba polgármester, 
Csoma Attila önkormányzati 
képviselő és a Szakorvosi Ren-
delőintézet minden dolgozója!

A COVID MEGJELENÉSE ELŐTT MINDEN 
FEBRUÁRBAN AZ INFLUENZASZEZON TE-
TŐZÉSE VOLT A TÉMA. 2021-BEN A SZI-
GORÚ VÉDŐINTÉZKEDÉSEK HATÁSÁRA EZ 
ELMARADT, DE MI VÁRHATÓ EBBEN AZ ÉV-
BEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYEREKEK-
RE? A K&H GYÓGYVARÁZS SZAKÉRTŐI ÚGY 
VÉLIK, A MEGELŐZÉS ÉS A HÁZIORVOSOK-
NÁL IS RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KORSZERŰ 
DIAGNOSZTIKA KULCSFONTOSSÁGÚ LESZ  
A FERTŐZÉS FÉKEN TARTÁSÁBAN.

D
ecembeRben kezdődik, ápri-
lisig tart, februárban tetőzik. 
Ennyire kiszámítható volt 
2020 előtt a téli megbetege-

dések legrettegettebb vírusa, az inf-
luenza. Aztán jött a Covid, és az inf-
luenza szinte teljesen eltűnt.  Átlago-
san  ugyanis egy influenzás ember 
maximum 2 másikat tud megfertőz-
ni, a koronavírussal szembeni intéz-
kedések – a maszkhasználat, a gya-
kori kézfertőtlenítés, a távolságtartás 
– pedig éppen ennek az esélyét mi-
nimalizálták gyakorlatilag a nullára.

MI VÁRHATÓ IDÉN?

A szakemberek tavaly ősszel meg-
kongatták a vészharangot, hogy  
a visszavont óvintézkedések miatt 
a lakosság akár 30-40%-a elkaphat-
ja tavaszig az influenzát a koronaví-
rus előtti 15-20%-kal szemben. Ha 
ezt levetítjük az 1,4 millió 14 éven 
aluli gyermekre, több mint 400 ezer 
fertőzött kis betegről beszélhetünk. 
Szerencsére az eddigi adatok egy-
előre mást mutatnak: novembertől 
január végéig 28 049 gyerek fordult 

orvoshoz influenzaszerű tünetek-
kel, ami az előrejelzett érték csupán 
7%-a. Ennek fényében remélhetően 
kevés a valószínűsége annak, hogy 
idén komoly influenzajárvánnyal 
kelljen szembenézni. Ahhoz azon-
ban, hogy a számok ezentúl is ked-
vezően alakuljanak, a Covid ötö-
dik hullámának enyhülése ellenére 
is szükség van most a maszkhasz-
nálatra, a fertőtlenítésre és a távol-
ságtartásra. 

Bodnár-Illés Zsófia
WELL30

IDÉN IS ELMARAD AZ INFLUENZASZEZON?
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HA ADOMÁNYRÓL ESIK SZÓ, SOKAKNAK A KARÁ-
CSONY JUT ESZÉBE. VÁROSUNKBAN IS AZ ÜNNEP 
KÖZELEDTÉN IMMÁR SOK ÉVE EGY AKCIÓ TELÍTŐ-
DIK MEG LÉLEKMELENGETŐ TARTALOMMAL. ÁM 
ÉVENTE NEM CSUPÁN EGY ALKALOMRA KORLÁ-
TOZÓDIK AZ ADOMÁNYOZÁS NEMES GESZTUSA, 
MELYRŐL SZABÓ JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI KÉP-
VISELŐT KÉRDEZTÜK.

– A korábbi évek eredményeire ala-
pozva, a múlt év végén is elindítot-
tuk a karácsonyi adománydoboz ak-
ciónkat, mely értékben és mennyi-
ségben egyaránt az eddigi a legsike-
resebb volt – mondta a képviselő. 

– Összértékben mintegy 3 és fél-
millió forint értékű adomány gyűlt 

össze. Így a DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatár-
sai – akiknek a munkáját ezúton is 
köszönöm – személyre szabott aján-
dékokat tudtak adni a rászoruló csa-
ládok gyermekeinek. Megtudták 
mik az álmaik, mit írtak fel az an-
gyalkáknak, hogy mit szeretnének 
és ezeket a kívánságokat sikerült tel-

jesíteni. Ők ugyanis munkájukból 
adódóan rendelkeznek a megfelelő 
adatbázissal, tudják, kik ezek a csa-
ládok, velük év közben is folyamato-
san tartják a kapcsolatot. Nagy örö-
met sikerült szerezni a gyerekeknek.

Az ajándékok összetételéről el-
mondta a képviselő, hogy a kiseb-

beknek többek között legó és egyéb 
hasonló játékok, a nagyobbak-
nak építő, logikai és társasjáték ke-
rült a karácsonyfa alá. Gyakorlati-
lag nyolcvan ajándékcsomagot tud-
tak összeállítani, melyekbe alapve-
tőn új játékok kerültek, amelyeket 
magánszemélyek, civil szervezetek 
juttattak el a gyűjtőhelyekre. Idén  

a Rotary Club is csatlakozott az akci-
óhoz. Összeállítottak száz nagy mé-
retű csomagot tartós élelmiszerekből 
és ezek is gazdára találtak. Így ki-
szélesedett az adományozási kedv és 
a köre is. Idén, az év végi akció kez-
detében megpróbálunk felhívással 
élni, hogy a dunakeszi vállalkozók, 
amennyiben lehetőségük van, csat-
lakozzanak a kezdeményezéshez.  

Az országos médiában is lehetett 
tapasztalni, hogy karácsony közeled-
tével a szeretet jegyében az emberek 
adakozó kedve megnő, fogalmazott 
a képviselő. Természetesen vannak 
civil szervezetek, amelyek év közben 
is szerveznek hasonló akciókat, de év 
vége felé ez a tevékenység megsoka-
sodik. Mi is ezt tesszük a rászoru-
lók érdekében. Legalább így legyen 
öröm ezeknél a családoknál.

– Fontos tudni, hogy városunkban 
ugyancsak évek óta működik az is-
kolakezdési adomány akció, amely 
a szeptemberi tanévkezdéshez kon-
centrálódik. Azt tervezzük, hogy az 
eddigi általános felhívás mellett már 
a nyár végi iskolakezdési akció elő-
készítésekor célirányosan felkeres-
sük a városunkban tevékenykedő 
vállalkozókat, hogy amennyiben le-
hetőségük van adományozásra, szí-
vesen fogadjuk hozzájárulásukat az 
eredményességhez.   

– Ha úgy tetszik, ennek az akció-
nak én az „arca”, mozgatórugója va-
gyok, de ezt a munkát egy nagy csa-
pat végzi. Ki kell emelnem a már 
említett a Család-és Gyermekjólé-
ti Központ munkatársait, akik napi 
feladataik mellett az akció sikeréért 
mindent megtesznek. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Szabó József 
önkormányzati képviselő, 

az akció kezdemé- 
nyezője, "arca"

KARÁCSONYTÓL 
TANÉVKEZDÉSIG 

3,5 millió forint értékű adományt gyűjtöttek a dunakesziek
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KLUBUNK OKTÓBERBEN ÚGY DÖNTÖTT, 
HOGY MEGVALÓSÍT EGY MÁSHOL (BUDAI 
GIMNÁZIUM – OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍT-
VÁNY) MÁR HOSSZÚ IDEJE MŰKÖDŐ KA-
RÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁST DUNAKESZIN. 
EZ SZÁZ AJÁNDÉKZSÁK ELKÉSZÍTÉSÉT ÉS 
CÉLBA JUTTATÁSÁT JELENTETTE SZÁZ RÁ-
SZORULÓ CSALÁD RÉSZÉRE. ZSÁKOK TELE 
TARTÓS ÉLELMISZERREL, ÉDESSÉGGEL, 
KÖNYVVEL ÉS JÁTÉKOKKAL. KARÁCSONY-
RA AZ ELKÉPZELHETŐ LEGJOBB SEGÍTSÉG.  
A ZSÁKOK 20-22 KILOGRAMMNYI ADO-
MÁNYT ÉS ENNÉL IS JÓVAL TÖBB SZERETE-
TET TARTALMAZTAK.

100 ZSÁK – EZERNYI KARÁCSONY
Ünnepi visszatekintő

A 
több mint 2 tonnányi aján-
dék összegyűjtése csak össze-
fogással valósulhatott meg. A 
zsákokat a dunakeszi Radnó-

ti Miklós Gimnázium diákjai és ta-

nárai festették ünnepire. A megtöl-
tésüket a felkérésre pénzben és ter-
mészetben érkezett adományok tet-
ték lehetővé. A REGIO Játék, a Líra 
könyvkiadó és magánszemélyek 

nagylelkű ajándékainak köszönhető-
en minden zsákba került a családban 
élő gyerekek életkorának megfelelő új 
könyv és új játék. A tartós élelmisze-
rek, édességek mellett szaloncukor is 
jutott minden zsákba. Olyan bőséges 
volt a felajánlás, hogy a fóti Károlyi 
Clarisse Alapítvány Oltalom Gondo-
zóház idős ápoltjai számára is jutott 
4 zsákkal az ünnepi sütés-főzés alap-
anyagaiból.

Hogyan lett ebből ezernyi kará-
csony? Akik ehhez a programhoz 
hozzátettek, azok mind részesültek  
a karácsonyi örömből. A gimnazisták 
és tanáraik, az adományozók és mun-
katársaik, családtagjaik, rotarysta ba-
rátaink és családjaik részvételükkel 
kerültek a megajándékozottak közé 
azzal, hogy részesülhettek az ajándé-
kozás örömében.

Így lett szép és nagy karácsonyunk 
a nehéz és bajokkal teli, járvánnyal 
nyomorított 2021 év végére.

Horváth Judit
Rotary Club Dunakeszi

2021. december 2.
• Szegh Roland Tamás 

és Kihári Melinda 
• Juhász Csaba József 

és Vona Renáta Krisztina 
• Oancz Jácint és Pál Anikó

2021. december 9.
• Ghyczy Zsolt és Varga Györgyi

2021. december 16.
• Cseh Őrs Zsolt és Piros Teodóra Lívia

• Deák Dominik és Orosz Dóra

Mindannyiuknak sok szeretettel 
gratulálunk, örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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körzeti 
képviselőink jelentik

Aktívan indult az újév, január ele-
jén az Incorso Design mérnök-
iroda munkatársai bemutatták a 
körzetünkben tavalyelőtt átadott 
Napsugár bölcsőde bővítésének a 
kiviteli terveit. Megahiperszuper 
lesz! Az ott dolgozok szakmai 
igényeivel egyeztetve lett kiala-
kítva, mind funkcionálisan, mind 
anyaghasználatban, figyelembe 
vették a köznevelési igényeket. A 
teljes épület energia igényének a 
25%-a megújuló energiából fog 
származni. Bővül a parkoló, és a 
város kérésére akadálymentes 
parkolási lehetőséget is kialakí-
tanak. 

Újév, újabb tróger! Egy „jó 
képességű” ismeretlen lakótár-
sunk lepakolt a Fóti úti temető 
sarkához több zsák szemetet. 
Mint később kiderült ugyanazok 
a személyek voltak, akik a nagy-
állomásnál lévő szelektívsziget 
mellé is lepakolták a hulladéko-
kat. A városi térfigyelőrendszer 

azonosította a gépjárművet  
a rendszám alapján, és a városi 
Közterület Felügyelet kollégái 
megindítottak az eljárást az el-
követőkkel szemben. 

A Fóti úton a Blaha Lujza utca 
sarkán lévő autómosó melletti 
járdán megsérült a burkolat. Az 
autómosó munkatársai elkerí-
tették a sérült részt. A terület, 
amin a járda és az autómosó is 
elhelyezkedik a Magyar Közút 
Zrt. üzemi területe, kértük tőlük 
a mielőbbi javítást. 

Egy ismeretlen személy a Brusz- 
nyai Árpád utcában egy társas-
ház előtti közterületen ottha-
gyott egy hatósági jelzés nélküli 
üzemképtelen Iveco Daily típusú 
alvázas teherautót, így akadá-
lyozva az ott lakók szabályos 
parkolását. A gépjármű nyitott 
fülkéjében egy franciaországi 
felségjelzésű hatósági azonosí-
tót találtunk, egy lengyelországi 
vámkezelési számlával. Másnap 
személyesen egyeztettem a vá-
rosi rendőrkapitányságvezető 
helyettessel. Az alezredes úr pe-
dig kérésemre kiemelten kezelte 
a problémánkat, így a gépjármű-
vet pár nap után elszállították  

a közterületről. Tisztelettel kö-
szönjük a segítségüket! 

Szintén nagy tisztelettel sze-
retném megköszönni a Szent Ist-
ván Iskolából az Ocsovai hármas 
ikreknek és a Tamási testvérek-
nek, hogy a körzetünkben lévő 
KisPiac melletti területet, a Téli 
Pálya mögött, teljesen maguk-
tól, önszorgalomból megtisz-
títottak egy vasárnap délelőtt. 
Példamutató teljesítmény a gye-
rekektől. 

Büszkén jelenthetjük, hogy tel-
jesen zöld utat kapott a városi új 
középiskolák építésének a kivite-
lezése. Nemsokára elkezdődnek 
a kivitelezési földmunkák. Egy új 
diáknegyed fog felépülni a Klapka 
utca végében az M2-es összekötő 
útnál, igy biztosítva a városi általá-
nos iskolákból kikerülő gyermeke-
ink helybeni továbbtanulását. 

A Közüzemi Kft. 3 új kukás-
autót vásárolt a közelmúltban, 
ezzel is javítva a helyi közszol-
gálati szolgáltatást, ezeket 
folyamatosan állítja majd be  
a munkarendbe, de előtte a vá-
rosi óvodásoknak biztosít majd 
egy alkalmat, hogy megnézhes-
sék az új autókat. 

Pár napja a Repülőtéri útról,  
a lóverseny telepről elszaba-
dult egy versenyló, szerencsé-
re hamar befogták, így nem 
lett belőle nagyobb probléma.  
A városunk Közterület Felügye-
letének 3 kollégája pedig meg-
akadályozott egy nagy anyagi 
kárral járó tüzet. Ismeretlen 
okból kigyulladt a régi 2-es út 
mellett lévő kerekpár út mellett,  
az ipari park oldalában az alj-
növényzet. Ezt észlelve azonnal 
megkezdték az oltást, közben ér-
tesítve az Újpesti Tűzoltó Parancs-
nokságot, akik gyors beavat-
kozásukkal megakadályozták  
a tűz tovább terjedését. Köszön-
jük szépen a gyors segítséget.

Egy szerdai napon, január 26.-
án, egy város búcsúzott egy kis 
angyaltól, Szonjától, aki most már  
a csillagok közül vigyázz ránk...

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men, telefonon a 06-20-429-10-
33 számon, emailen a  dunakeszi.
petho@gmail.com címen, vagy 
a Facebookon a : Dunakeszi 8.vk. 
Pethő Krisztián online fogadóóra 
címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó épü-
letének felújítása kezdődött meg 
a közelmúltban. Dunakeszi egyik 
legrégebbi épületének, a Szent 
Mihály Plébániának a felújítására 
kerül sor. A beruházás első üteme-
ként az épület tetőszerkezetének 
és a külső nyílászárók cseréjét, va-
lamint a külső homlokzat szigete-
lését végzi jelenleg a vállalkozó. A 
felújítás során az egyik fő szem-
pont, hogy az épület külső és bel-
ső struktúrájában az eredeti for-
mák jelenjenek meg. A beruhá-
záshoz 60 millió forint kormány-
zati támogatás is érkezett.

Lányi park felújítása
Hamarosan kezdődik a gyártelepi 
városrész egyik leghangulatosabb 
részének a Lányi Ferenc parknak 
a felújítása. A tervek elkészültek, 

a város költségvetésének elfoga-
dását követően a felújítás elkez-
dődhet. A több ütemben törté-
nő munkálatok során bővül a ját-
szótéri eszközök száma, a locsoló-
rendszer kiépítése biztosítja, hogy 
a teljes egészében megújult park 
egész évben szép legyen. Megújul 
a Járműjavító Üzem előtti tér is.

Téli munkálatok a körzetben
A téli időszakban is folytatódnak 
az időszaki munkálatok. Az időjá-
rástól függően folyamatban van-
nak az útjavítások, valamint a köz-
területek faültetési program. Akik 
év közben jelezték számomra fa-
ültetési szándékukat, azok igé-
nyeit kapacitás függvényében 

hajtják végre az önkormányzat ál-
tal megbízott szakemberek. Akik 
most jelzik faültetési igényüket, 
azoknál a lakótársaknál a tavaszi 
hónapokban kerülnek ültetésre 
a facsemeték. A faültetéssel kap-
csolatban az Önök feladata csu-
pán annyi lesz, hogy az igénye-
ikkel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, amelyre ezúton 
is kérem Önöket. Az úthibákkal 
kapcsolatban pedig arra kérem a 
kedves lakótársakat, hogy jelez-
zék számomra a lenti elérhetősé-
gemen.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy ke-
ressék fel oldalamat a Facebookon 

is, ahol folyamatos, naprakész in-
formációkkal igyekszem szolgál-
ni az egész várost és a körzetet 
érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120 
Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Januárban kettő, a körzet hatá-
rán található kisebb utca aszfal-
tozásának, illetve javításának le-
hetőségéről kérdeztek a körzet-
ben lakó, érintett dunakesziek. 
Ezekkel kapcsolatban a Város-
háza illetékeseivel fogok egyez-
tetni, mivel ezek azért olyan vi-
szonylag nagyobb beruházások, 
amelyek nem végezhetők el költ-
ségvetési tervezés nélkül.

A tavaszi idő reményeim sze-
rinti mielőbbi beköszöntével  
a városi főkertésszel áttekintjük 
a Barátság útja 16. és a jelenle-
gi „piac” közötti terület rende-
zésének lehetőségeit, melyhez 
azonban már most biztos, hogy 
a lakosság véleményét, kialaku-
ló elképzelések esetén egyetér-
tését fogom kérni. (A „piac” in-
gatlan jogi helyzetének pilla-
natnyi állásáról az előző havi 
beszámolómban ejtettem szót.)

Ugyancsak áttekintjük, hogy 
miként lehetne rendezni a „tere-
pet” a Barátság útja 2. szám és  
a temető között létesült új kutya-

futtató környezetében is, hogy 
minden lakótársunk megelége-
désére szolgáljon.

Fentieken kívül néhány, vi-
szonylag kevesebb lakótársun-
kat érintő megkeresés is érke-
zett hozzám januárban, azonban 
őszintén megmondom, hogy 
ezek mindegyikével még nem 
volt módom foglalkozni, tekin-
tettel arra, hogy magam is átes-
tem a COVID-megbetegedésen 
és viszonylag enyhe, de kényel-
metlen tünetekkel egy egész he-
tet hivatalos karanténban töl-
töttem, s utána is néhány napot 
igénybe vett még, amíg vissza 
tudtam „állni” a napi rutin sze-
rinti munkavégzésbe – szinte két 
teljes hetem „kiesett” tehát janu-
ár végén és február elején. Ezen 
okból kérem szíves megértését 
mindenkinek, aki esetleg írt és ki-
vételesen még nem válaszoltam 
megkeresésére: jellemzően min-
denkinek próbálok a lehető leg-
hamarabb legalább visszajelzést 
küldeni, de ez most az elmúlt he-

tekben a betegség miatt eseten-
ként még elmaradhatott – ter-
mészetesen ezeket minden eset-
ben pótolni fogom.

Ugyanígy azt kérem a tisztelt 
Lakótársaimtól, hogy ha telefo-
non keresnek, a hívószám kijel-
zésével tegyék: bevett gyakor-
latom szerint mindenkit, akinek 
nem veszem fel a telefont – ilyen 
a kórházi és más munkám mel-
lett előfordul – visszahívok, de 
ezt csak akkor tudom megtenni, 
ha látom a hívó telefonszámot. 
Kérem továbbá, hogy aki esetleg 
egy adott pillanatban nem tud 
elérni – ez főleg akkor fordulhat 
elő, ha éppen valamilyen beavat-
kozást végzünk a kórházban – 
sürgős esetben írjon nyugodtan 
üzenetet, vagy próbáljon egy ki-
csit később keresni. Ha azonban 
ezt nem teszi meg, akkor is szá-
míthat rá mindenki, hogy rövid 
időn belül, jellemzően még az-
nap, vagy másnap vissza fogom 
hívni, ha pedig egy üzenetből lá-
tom, hogy sürgős esetről van szó, 

természetesen találok alkalmat 
az gyors visszahívásra.

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!

Mindenkit érintő legnagyobb 
hírünk az elmúlt hetekből, hogy 
Magyarország Kormánya támo-
gatja a IV. Béla Király Gimnázium 
és Lányi Ferenc Szakgimnázi-
um építését Dunakeszi északi 
részén. A tornacsarnokokkal, 
sportpályákkal, uszodával, tan-
műhellyel és az 1500 diák befo-
gadására alkalmas iskolákkal lét-
rejön a Dunakeszi Diáknegyed. 
Óriási dolog a gyermeket neve-
lő családoknak, hogy a fiatalok 
helyben járhatnak középiskolá-
ba. Ezúton is köszönöm Tuzson 

Bence országgyűlési képviselő-
nek a közbenjárását a Kormány-
nál. Hamarosan alapkőletétel!
Három hét múlva nőnap. Termé-
szetesen idén sem feledkezünk 
meg a dunakeszi hölgyekről. 
Sőt! Egész napos rendezvénnyel 
készülünk a VOKE József Attila 
Művelődési Központban. Dél-
előtt színházi előadás, délután 
zenés-táncos musical műsor vár-
juk a szebbik nem képviselőit.  
A részvételhez regisztrációs jegy 
szükséges, amely Dunakeszi Kár-
tya bemutatásával személyesen 
vehető át a VOKE-ban, nyitvatar-
tási időben.
A március programokban gaz-
dagnak ígérkezik. Az ünnepi 
hosszú hétvégén, szombaton 
Florália ünnep keretében tava-
szi Duna-úszást szervez a Du-

nakeszi Programiroda Schirilla 
Györggyel, majd 14-én, hétfőn 
Dunakeszi Viadal a Katonadom-
bon, ahol 10.45-kor lovassági 
bemutató nyitja a rendezvényt. 
Majd katonai bemutató lovasro-
hammal, ágyúzással, szuronyos 
párbajjal és gyalogsági csataje-
lenet mintegy 180 általános isko-
lás, önkéntes diákkal. Már hagyo-
mány Dunakeszin, hogy minden 
Viadalon 12 éves gyerekek mu-
tatjuk be a harci jelenetet. Aki-
nek a gyermeke szeretne részt 
venni benne, várjuk jelentkezé-
sét a programiroda@dunakeszi.
hu e-mail címen, hogy a helyszí-
nen átvehessék a színtérre való 
belépésre jogosító karszalagot.
Március 15-én, 9 órakor koszorú-
zást tartunk a Március 15. téren, 
a forradalom és szabadságharc 

áldozatainak felállított emlék-
műnél. A megemlékezésen részt 
vesznek a Dunakeszi Koncertfú-
vósok és a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola néptáncosai, 
hogy méltó körülmények között 
emlékezzünk meg hőseinkről. 
Várunk mindenkit szeretettel, 
hogy együtt róhassuk le tiszte-
letünket.

Kérdéseikkel és észrevételeikkel 
továbbra is keressenek bizalom-
mal!

 Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Juhász Ádám  
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!



12 Dunakeszi Polgár

A kihúzott ágvágó hossza a kukásautó magassága!

- Fásítási címek ellenőrzése hó 
elején. A 12 címből 2 címen tör-
tént meg a telepítés, majd ér-
deklődésemre január végé-
ig ígérték az elmaradt dísz-
fák, cserjék ültetését. A hó utol-
só napján a körzeti ellenőrzés 
eredményeként már csak a Rá-
kóczi út 30., a Bocskai utca 35. és 
a Tábor utca 27. előtt maradt el 
a telepítés, melyet hamarosan el 
fognak végezni. 

- Óvoda köz anomáliája már 
sokaknak ismert. Szabó Zsolt 
újonnan kinevezett osztály-
vezető válaszában tájékozta-
tott, hogy a fennálló problémák 
megoldása érdekében az idei 
nyári szünetben forgalomtech-
nikai beavatkozást terveznek. 
Várhatóan a végleges megol-
dásról hamarosan beszámolha-
tok Önöknek

- Az Invitel az emlékezte-
tőmre kapott válaszban érte-
sített, hogy a hónap közepé-
ig az állomás föld alávitelét el-

végzik. Ígéretüket megtartva a 
hó utolsó hetében a munkálat 
megtörtént.

- Ismételt érdeklődésemre  
a Klapka utca folytatásába kért 
6-6 db hulladékgyűjtőt és ku-
tyapiszok tároló kihelyezése 
ügyében tájékoztattak, hogy 
a Közüzemitől a megrendelés 
megtörtént. A kihelyezéseket 
február 10-ig elvégzik.  

- A 9 címből 6 utcasarkon hi-
ányzó utca névtáblák a helyük-
re kerültek. A maradék 3 címre 
január hónapra ígérték, melyek 
kihelyezése végül hó közepén 
megtörtént.   

- Csőtörés volt a Kálmán utca 
79. előtt, mely hibát még aznap 
délelőtt elhárítottak a DMRV 
munkatársai.  

- A Rákóczi út 34. tulajdono-
sa az ingatlanja előtti parko-
lás megoldása végett keresett 
meg. A telek előtt kialakított 
mederlapos árok nagymérték-
ben gátolja a parkolás lehető-
ségét. Problémája megszün-
tetése érdekében elsőként a 
helyszín vizsgálatát és lehető-
ség szerint a hölgy kéréséhez 
igazodva az árok lefedését ja-
vasoltam. Kérését az osztály il-
letékese válaszlevélében eluta-

sította, mivel az árok megszün-
tetését, sem befedését az osz-
tály nem támogatja.

- A Tábor és József utcasa-
rokra kért szemetes kihelyezé-
sének kérelmét elutasították.  
A helyszín körbejárása végezté-
vel megállapításra került, hogy 
a sarok közelében több szeme-
tes is található. 

- A Tábor utca 21. ingatlan 
előtti problémák megoldásá-
ra kapott válasz: 1. a Tábor utca 
19. és 21. között megsüllyedt út-
test és K szegély helyreállítása 
érdekében esős időben meg-
vizsgálják a helyszínt, majd ezt 
követően fognak dönteni a ja-
vítás módjáról. 2. A Tábor utca 
21. előtti csatornafedél csatta-
nó hangjának megszüntetése 
végett a DMRV-hez fordulnak. 3. 
A Tábor és József sarkon közvet-
len a kiemeltszegély járda felőli 
részén egy üreg keletkezett. Az 
üreg végleges megszüntetése 
érdekében feltárják a területet, 
hogy megleljék az okát az üreg 
keletkezésének.

- A Kossuth köz egyik lakója 
jelezte, hogy a vihar kidöntöt-
te a Kossuth köz végében lévő 
fát. A szemle során látható volt, 
hogy a fa lombkoronája landolt 

a bejelentő kerítésén, mely sze-
rencsére nem okozott kárt. Va-
sárnap lévén csak e-mailben 
tudtam segítséget kérni előbb 
Szabó Zsolt osztályvezető úr-
tól, majd Glasza Gábor a Köz-
üzemi műszakivezetőjétől.  
A fa feldarabolásával és elvite-
lével kértem segítségüket. In-
tézkedésüknek köszönhetően 
a gyors válasz a főkertész asz-
szonytól érkezett, melyben je-
lezte, hogy a fa darabolását 
egy úgynevezett gyors reagá-
lású egység fél órán belül el-
kezdi, majd annak elszállítását 
is hamarosan elvégzik. Ezúton 
köszönöm mindhármuknak az 
eredeti állapot visszaállításá-
ban való intézkedésüket.  

- Ha már a vihar fákat is kidön-
tött, akkor biztos voltam ben-
ne, hogy számtalan helyen ke-
letkezik majd közvilágítási hiba. 
A körzet ellenőrzése igazolta, 
hogy a vihar pontosan 19 címen 
szakaszos és 7 utcában egyedi 
hibát okozott. Az érintett utcák 
közvilágításának helyreállítása 
érdekében az Eurovill Kft. ille-
tékeséhez fordultam és kértem  
a hibák mielőbb megszünteté-
sét, a közvilágítás helyreállítását.  
  Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

AZ ÉV ELEJÉN TÖRTÉNTEKRŐL

körzeti 
képviselőink jelentik

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A KÖZÚTI ŰR-
SZELVÉNY GALLYAZÁSÁRA VOLT SZÜKSÉG A VÁROSBAN.

GALLYAZÁSOK AZ ÚJ KUKÁSAUTÓK ÚTVONALÁN

Mint ismeRt, a dunakeszi közüzemi nonpRofit kft. új ku-
kásautókat szerzett be, amelyek szerelvénye, és fülkéje is 
nagyobb, mint az előző gépjárműveké volt, így több he-

lyen nem férnek el az útra kinyúló bokroktól, ágaktól. Annak ér-
dekében, hogy se a növényzet, se a kukásautó ne sérüljön, ezeket 
a növényeket visszavágjuk, megemeljük a koronájukat – írta kö-
zösségi oldalán Tóth Eszter.

A város főkertésze január utolsó napján közzétett bejegyzésé-
ben arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatokat feb-
ruár első napjaiban végzik el a január végi szél okozta problémák 
kezelésével együtt. Több helyen fák dőltek ki a városban, szakad-
tak le gallyak, ágak. 

Lapunk nyomdába adása előtt a városi főkertész asszony arról 
tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a fentiekben jelzett mun-
kálatokkal február 10-ig végeztek.  (B. Szentmártoni)
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körzeti 
képviselőink jelentik

A múlt havi cikkben tájékoztat-
tam Önöket, hogy a Tompa Mi-
hály utcai játszótéren teljes kör-
ben kiépült a kerítés. Az északi 
sarokban azonban van még egy 
körülbelül 2,5 méteres szakasz, 
ahol szükséges a kerítéselemek 
beépítése, hogy teljesen zárt le-
gyen a játszótér. Ide szőlőtövek 
vannak ültetve, melyek már régi 
telepítésűek, így meg kell találni 
a megoldást, hogy a játszótér is 
zárt legyen és a tőkék se sérül-
jenek. 

Kértem a városüzemeltetési 
osztályt, hogy a Tábor utca 4. 
szám előtti kihajtó burkolatát 
ismételten javítsák meg, hogy a 
kikanyarodó kukásautó ne tudja 
összegyűrni a térkő burkolatot. 
A javítás során szegély is ki lesz 
építve, így a térkövek nem tudnak 
majd elmozdulni a nehéz teher-
gépjármű kanyarodásakor.

A januári képviselő-testületi 
ülésen szót kértem, hogy a Tábor 
utca 48. szám előtti gyalogátke-
lőhely megvilágítását vizsgálja 
meg az Önkormányzat, mert két 
kandeláber közé esik az átkelő és 
így nem megfelelő a gyalogátke-
lő megvilágítása, szürkületben, 
rossz időben balesetveszélyes. 
Valószínűleg a maguk a világí-
tótestek sem megfelelőek, nem 
tudják biztosítani az előírt ki-

emelt megvilágítást. Az útburko-
lati jelek újra festése is indokolt-
nak tűnik.

Kértem továbbá, hogy a 
Dunakeszi-Gyártelep vasútállo-
más akadálymentesítése érdeké-
ben keressük meg a MÁV Zrt-t. 
Ebben az ügyben ugyan már 
több tárgyalás is történt a MÁV-
val, de eddig eredményt nem 
sikerült elérni. A lépcsők mere-
dekek, de egy oldalfalra szerelt, 
vagy függőleges felvonó meg 
tudná oldani a problémát és ba-
bakocsival vagy kerekesszékkel 
is megközelíthető lenne a peron. 
Remélem, előbb-utóbb elkészül-
het majd az a műszaki megoldás, 
amely elősegítheti mindenki szá-
mára a biztonságos és akadály-
mentes peronra feljutást és lejö-
vetelt. Polgármester úr elmondá-

sa szerint a MÁV abban gondol-
kodik, hogy az agglomerációban 
sűríteni szeretné az induló és 
érkező vonatok számát, ezért 
nagyállomássá kívánja fejleszteni 
a Dunakeszi-Gyártelep vasútállo-
mást. Ez azonban ki tudja mikor 
fog megvalósulni, addig évek, 
akár évtizedek is eltelhetnek, te-
hát az állomás akadálymentesíté-
se feltétlenül szükséges.

Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a továbbiak-
ban is javaslataikkal, észrevétele-
ikkel, kéréseikkel elérhetőségei-
men. 

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

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Sajnos ez az év is a pandémia, ol-
tások, maszkok jegyében kezdő-
dött, s még tart ez jelenleg is, de 
ennek ellenére az élet kezd visz-
szaállni a szokott medrébe! Je-
lentkeznek is a különböző prob-
lémák, megoldásra váró ügyek, 
de először egy számomra kedves 
és örömteli dologról számolnék 
be Önöknek!

Az adventi vásár és jégpálya 
körzetünkbe történő visszaköl-
tözése ugyan eleinte nagy aggo-
dalmat keltett sokakban, s már 
előre féltek a sok lehetséges kel-

lemetlenségtől, így utólag meg-
állapítható, hogy nagyon jó dön-
tésnek bizonyult, sokaknak szer-
zett örömet, s az itt élők nagy 
türelemmel és megértéssel ke-
zelték a helyzetet! Ezt mindenki-
nek köszönöm!

Átbeszélve a tapasztalatokat, 
kialakult néhány jó ötlet mely 
a jövőben még jobbá tehetné 
ezt a városi programot, például, 
hogy fedett legyen a jégpálya, 
ez minden bizonnyal megvaló-
sítható, így rossz idő esetén is 
többen koriznának rajta. A meg-
nagyobbítása is felvetődött, s a 
vásáros faházak racionálisabb, 
vásárlói, látogatói szempont-
ból is kellemesebb elhelyezé-
se is felmerült. Ha valakinek van 
még használható ötlete, javasla-
ta, örömmel várom és továbbí-
tom a szervezők felé.

Új járműveket szerzett be a 
Közüzemi Kft. a szemétszállítás-
hoz, emiatt néhány helyen kiiga-
zítják a lombos fákat, növényze-

tet, mert ez nagyobb, magasabb 
az eddigieknél. A szolgáltatás 
színvonala azonban csak javul-
hat ezen fejlesztéstől!

Közeledve az országos válasz-
táshoz és népszavazáshoz, itt 
körzetünkben is várhatóan meg-
szaporodnak a kiadványok, szó-
róanyagok. Ez sajnos néha kike-
rül az utcákra és hordja a szél, 
mint szemetet. Arra kérek min-
den társasházban élőt, hogy le-
gyünk türelmesek és a kijelölt 
gyűjtőkbe dobjuk ki, amire nincs 
szükségünk!

S végül egy olyan örömhír, 
mely nagyon sok itt élő szülő-
nek, fiatalnak szerezhet örömet, 
s persze minden városunkat sze-
rető polgárt büszkeséggel tölt-
het el. Immár eldőlt, hogy két 
új középiskolával egy új uszo-
dával, modern tornatermekkel,  
s egy reményeim szerint a me-
gyében is egyedül álló Diák Ne-
gyeddel gazdagodik Dunakeszi 
oktatása, kulturális és sport élete,  

s a közössége is! Ez egy olyan 
léptékű fejlesztés a kormány ré-
széről, mely Dunakeszit már nem 
csak létszáma, de jelentősége 
kapcsán is a nagyvárosok közé 
emeli! Köszönet érte, s tegyünk 
meg mindent, ami rajtunk áll, 
hogy minél előbb megvalósuljon 
ez a projekt!

Tiszteljenek meg továbbra 
is bizalmukkal, véleményükkel,  
s tegyük közösen még élhetőbbé 
szebbé e városrészt!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá tehe-
tik a Lakótelep Szívének életét! 
E-mailben a Seltenreich.j@duna-
keszi.hu címen, telefonon a 0627 
542-805 számon, levélben a Ga-
ras utca 4. szám alatt, s természe-
tesen 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!
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a kör-
zetünket érintő eseményekről.

Január utolsó napjaiban meg-
kapta a működési engedélyt a 
Magyarság Sporttelep új tor-
nacsarnoka. A mintegy kétmil-
liárd forintból, döntő részben 
pályázati forrásból megvaló-
suló beruházás a város törté-
netének legnagyobb sportbe-
ruházása. A nemzetközi verse-
nyek megrendezésére is alkal-
mas csarnok jó otthona lehet 
a csapatsportoknak, így a ké-
zilabdának, a kosárlabdának, 
a röplabdának vagy a terem-
labdarúgásnak. A csarnokban 
háromszáz ülőhelyes lelátó 
várja a szurkolókat. Az ünne-
pélyes megnyitóra egy sport-
nap keretében március 5-én 
kerül majd sor. A csarnok te-
hát elkészült, de közlekedés-
sel kapcsolatos beruházások, 
parkolóépítések kiegészítő 
beruházásként meg lesznek 
az idei évben. A célunk to-
vábbra is az, hogy Pest megye 
leghangulatosabb és legjob-
ban felszerelt sporttelepe jöj-

jön létre a Magyarság Sport-
telepen, amely további évti-
zedekig szolgálni tudja a vá-
rosi tömegsportot.

A Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. három új kukásau-
tót szerzett be, ezzel megújít-
va a hulladékszállítást végző 
gépparkját. Az első kukásautó 
már megérkezett és munká-
ba állt, amelynek szerelvénye, 
és fülkéje is nagyobb, mint az 
előző gépjárműveké volt, így 
több helyen nem férnek el az 
útra kinyúló bokroktól, ágak-
tól. Annak érdekében, hogy se 
a növényzet, se a kukásautó 
ne sérüljön, ezeket a növénye-
ket visszavágták, megemelték 
a koronájukat.

A hónap folyamán telefont 
kaptam egy lakótól, aki gyanús 
alakokra és éjszakánkénti hí-
vatlan látogatókra panaszko-
dott a kertjében. A telefonáló 
nagyon bölcsen a rendőrséget 
is értesítette. Én a polgárőr-
ség figyelmét hívtam fel a je-
lenségre azt kérve tőlük, hogy 
rendszeresen járőrözzenek éj-
jelenként a Révdűlőben. Janu-
árban sajnos „unokázós” tele-
fonokra is voltak példák a vá-
rosban és a Révdűlőben is.  
A szélhámosok ezúttal nem 
jártak sikerrel, de kérem az idő-
sebb korosztályt, hogy figyel-

jen oda. Az ügyben a rendőr-
ség nyomozást indított. 

A hónap folyamán kaptam 
olyan panaszos levelet is, mi-
szerint a nagy szél hordja a Kis-
erdő úti szelektívből a kihelye-
zett papírhulladékot. Kértem 
a városüzemeltetési osztályt, 
hogy vizsgálja meg a helyszínt, 
hogy milyen módon lehet  
a kellemetlen jelenséget meg-
szüntetni, mivel a Dunához kö-
zeli nyílt terepen ez többször is 
előfordulhat a jövőben.  

Megkezdődött a Kiscsur-
gó völgyének rendezése, a vi-
zes élőhely rehabilitációja, és 
feltárása a lakosság számára. 
A célunk, hogy kialakítsunk 
egy biztonságosan járható sé-
tányt a területen, miközben fi-
gyelemmel vagyunk a terü-
let gazdag állat- és növény-
világára. A sétány a Duna sor 
felől egy fogadó tértől indul-
na. Ennek érdekében már el-
bontásra került az egyik régi, 
a Kiscsurgón átívelő fahíd. Ha-
marosan a másik híd is elbon-
tásra kerül majd, mivel a terü-
letet szintbe hozzák és a Kis-
csurgó feletti részt teljesen 
befedik. Az egykori, de ma is 
kontúrjaiban fellelhető idő-
szakos tavakból négyet állíta-
nak helyre. A tavak felett lába-
kon álló pallósor vezetne át, 
néhol kiszélesedve, kis teret 
alkotva, ahol egyedi játékok 
kapnak helyet, melyek segít-
ségével megismerhetjük a vi-
zes élőhelyek világát. A tisz-
tásokon kisebb tereket, pi-
henőhelyeket alakítanak ki, 
ide egyedi padok kerülnek. 
A patakmeder Felhő utca fe-
lőli végén egy kicsi gátakkal, 
arkhimedeszi csavarral, játék-
malmokkal tarkított egyedi 
vizes játszóteret hoznak lét-
re a gyerekeknek. Sok fa meg-
sérült a 2020 augusztusi vi-
harban, ezek ápolása szük-
ségessé vált, több fa telje-
sen elszáradt. A kidőlt fákból 

meghagynak pár egyedet el-
borítva, földre fektetve, hogy 
élőhelyet nyújtson bogarak-
nak, kisemlősöknek. Egyes ré-
zsűben álló egyedekre annyi-
ra felfutott a kúszó növényzet, 
hogy a súlyát már nem bírják, 
így a kúszó növényeket lesze-
dik. A sétányon mulccsal bo-
rított utat, fapallóból kialakí-
tott hidakat, lépcsőket, átjá-
rókat terveznek, célunk a te-
rület természetességének 
megőrzése, anyaghasználat-
ban is erre törekedtünk. A sé-
tányok mellé vizes, üde élő-
helyekre jellemző virágos nö-
vénykiültetéseket terveztünk, 
mocsári íriszeket, mocsári gó-
lyahírt, tűzpiros lobéliát, gyé-
kényt, kákát. A kidőlt fák he-
lyére újakat telepítenek, a fűz-
fák és nyarak mellé az idei év 
őszén terveink szerint még 
égerek, tölgyek, a felsőbb ré-
szekre törökmogyoró kerül-
nek. Tóth Eszter főkertész sze-
rint esély van arra, hogy a ki-
alakított tavakban kishalak is 
megjelennek, élelmet bizto-
sítva a vízimadaraknak és iz-
galmas látványosságot az 
odalátogató gyerekeknek.  
A fejlesztéssel végleg szeret-
nénk magunk mögött hagy-
ni azt a korábban erősebben, 
de még mindig jelen lévő je-
lenséget, miszerint egye-
sek szemében a terület zöld- 
és kommunális hulladéklera-
kó területként szerepel. Ezen 
túl kell lépnünk. Inkább aján-
lom az írásaimnak választott 
mottót: a terület, ahol a ter-
mészet és az ember találkozik.  
A Kiscsurgó legyen az a terü-
let, ahol a gyerekeink meg-
ismerhetik a természet apró 
csodáit és megtanítjuk őket 
vigyázni a környezetünkre. 
Lépjünk egyet előre ezen az 
úton!

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

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu
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Az idei esztendő első hónapjában 
az alábbi két téma határozta meg 
a körzetben élők mindennapjait, 
már persze azokét, akik érintve 
érezték magukat és valamilyen 
formában véleményt is formáltak 
a kérdésekben.

Az alagi Trianon téren ismé-
telten napirendre került a tér 
déli, délkeleti sarkában található 
szelektív hulladékgyűjtő sziget. 
Pontosabban az ott időnként ta-
pasztalható, leginkább illegális 
szemétlerakónak tűnő környezet 
kezelésének kérdése, jövőbeli 
sorsa...

A szigetre általában jellemző 
szemetes, üvegcsörömpöléstől 
hangos, elhanyagolt körülmé-
nyekről régóta megoszlik a kör-
nyéken lakók véleménye. A téma 
előzményeiről tudni kell, hogy 
korábban már felmerült megol-

dási javaslatként a sziget elköl-
töztetése. Ez az ötlet megfelelő 
hely – illetve a MÁV jóváhagyá-
sának –hiányában meghiúsult, a 
vasúti sínek melletti parkolóba 
nem lehetett áthelyezni a hul-
ladékgyűjtő szigetet. Követke-
ző elképzelésként felvetődött a 
sziget háromoldali bekerítése, 
ám végül ezt a beruházást – az 
utóbbi hetekben (érthető mó-
don) ismét felerősödő lakossági 
méltatlankodás következtében 
– a kerítés telepítése előtt leállí-
tottuk. Szeretnék objektív képet 
kapni arról, hogy a szóban forgó 
szelektív hulladékgyűjtő sziget 
környezetében (vonzáskörzeté-
ben) élő lakóknak mi a valós vé-
lekedése arról, amit tapasztalnak, 
és milyen megoldási javaslataik 
vannak a probléma kezelésére. 
Ennek érdekében összeállítottam 
egy kérdőívet, amelyet február 
elején igyekeztem minél több 
– közvetlenül, illetve közvetve – 
érintett lakótársamhoz eljuttatni, 
kérve együttműködésüket annak 
kitöltésével. A kérdőívet elsősor-
ban internetes felületen lehetett 
kitölteni, annak linkjét elküldtem 
azoknak, akik azt e-mail-ben igé-

nyelték. A felmérés eredményét 
február végéig összesítem.

Alsón abból indult polémia a 
helyiek közösségimédia-felületi 
csoportjában, hogy valaki föld-
mérőket látott dolgozni a Roz-
maring és a Gizella utcákban, 
valamint a repülőtér délkeleti 
sarkában, majd erről beszámolt 
az említett platformon. Anélkül, 
hogy a poszt alatti kommentár-
adat – a legtöbb esetben alapta-
lan feltételezésekből gyökerező 
– egyes részleteit szöveghűen 
idézném, a témában a következő 
tájékoztatást tudom adni.

A városvezetés célja: a kerék-
párral történő közlekedés iránt 
megnövekedett lakossági igények 
alapján szükségesnek látjuk a város 
jelenlegi kerekpárúthálózatának 
lehetőségekhez képest történő 
bővítését. Ezzel is biztosítva a mi-
nél több helyre, minél rövidebb 
útvonalon történő kerékpáros 
eljutás lehetőségét. A főbb közle-
kedési útvonalak jelentős részén 
már biztosított a biztonságos 
kerékpározás. Indokoltnak látjuk 
a lakossági igények figyelembe-
vétele mellett a Repülőtéri úti és 
Pálya úti kerékpárutak összekö-

tését. Ezen fejlesztéshez pályá-
zati forrást szeretne majd a város 
igénybe venni. Jelenleg nincs ezt 
szolgáló pályázati felhívás, de re-
mélhetőleg lesz majd, és ahhoz, 
hogy azon az önkormányzat esély-
lyel vehessen részt, fontos, hogy  
a tervezés előkészületei megkez-
dődjenek. Szeretném leszögezni: 
az alsói belső úthálózatra épített 
kerékpárút nem fog épülni, és fes-
tett kerékpársáv sem létesül.

És végül egy biztató hír  
a tisztilakótelepen élők számára: 
a Fóti útra merőleges Karinthy Fri-
gyes utca elején és végén is régóta 
komoly gondokat okoz a csapa-
dékvíz-elvezetés. A polgármeste-
ri hivatal pályázati úton juthat a 
közeljövőben útfelújítási forrás-
hoz, amelyet – Dióssi Csaba pol-
gármester úrral egyeztetve – ezen 
kritikus út teljeskörű felújítására 
kíván fordítani az önkormányzat.

Elérhetőségeim: benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com; +36 20 41 
91 533. Papíralapú küldeményei-
ket bedobhatják 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

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Örömmel számolok be Önöknek 
arról, hogy már tervezik a zeb-
rát a Spar hipermarkethez a Tol-
di utcára. Néhány hónapja érke-
zett hozzám a lakossági javaslat, 
hogy nagy szükség lenne az igen 
forgalmas üzlet környékére még 
egy gyalogátkelőhelyre, mert a 
Tóvárosból nehézkes az átjutás 
az időszakosan nagy forgalmú 

Toldi utcán. A minap térképeztük 
fel a helyszínt a tervezővel, akit 
megkeresésemre a Spar hívott 
meg, és vállalták a zebra meg-
valósulásának minden költsé-
gét. Mivel ez önkormányzati út, 
az engedélyek átfutása is gyor-
sabb lesz, mint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. esetében. Duna-
keszi Város Önkormányzata tel-
jes mértékben támogatja a kiala-
kítást, és segíteni fogjuk az ügy-
menetet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
többszöri kérésünket követően 
végre kijavította a Kossuth Lajos 
utcában, a buszmegállóknál az 
útburkolatot. Kátyú és egyéb köz-
területi észrevételeikkel kapcso-

latos bejelentéseiket továbbra is 
várjuk. Ennek legegyszerűbb és 
leggyorsabban kezelhető mód-
ja a DunakesziApp városi appliká-
ción keresztül, a „Lakossági beje-
lentés” menüpont alatt.

Sajnos kevésbé örömteli hír, 
hogy a Toldi utcáról a Kossuth La-
jos utcára rendszeresen szabály-
talanul és balesetveszélyes mó-
don, a zebrán keresztül hajtanak 
ki a gépjárművekkel. Így kezde-
ményeztem, hogy a gyalogátke-
lőhely Toldi lakópark felöli olda-
lára pollereket telepítsen a Város-
üzemeltetési Osztály.

A minap kidőlt a Toldi utca–
Szent Erzsébet utca sarkán álló la-
kópark jelző tábla. Kértem a Du-

nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-
től az újbóli kihelyezését. 

A DMRV Zrt által a Toldi utca-
Határ utca sarkára tervezett víz-
torony ügyében sürgetjük a szol-
gáltatót a megépítésre, hogy mi-
előbb biztosítsák a megfelelő víz-
nyomást. A szóbeli érdeklődés 
után írásban is kértük a válaszokat, 
amelyeket a következő számban 
meg is fogunk osztani Önökkel.

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

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője
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A KÖZELMÚLTBAN LEHETŐSÉG NYÍLT ARRA, HOGY 
TOVÁBB FEJLESSZÜK A TAVALYI VIHARBAN MEG-
KÁROSODOTT DUNA-PARTI TANÖSVÉNYT, ILLET-
VE HOGY A MADÁCH-TOMPA MIHÁLY UTCÁK KÖ-
ZELÉBEN ÚJ, SZABADTÉRI FITNESZ-PARK JÖJJÖN 
LÉTRE. A PEST MEGYEI CIVIL ALAPPAL KAPCSO-
LATBAN ÍRT KI PÁLYÁZATOT A MEGYEI ÖNKOR-
MÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. MIVEL 
VOLT ELKÉPZELÉSÜNK OLYAN FEJLESZTÉSEKRŐL 
AMELYEKBE CIVIL SZERVEZETEKET IS SZÍVESEN 
BEVONNÁNK, MEGKERESTEM A BÖRZSÖNY ALA-
PÍTVÁNY ÉS A VÁROSI SPORTEGYESÜLET (VSD) 
KÉPVISELŐIT, KAZI RÓBERTET ÉS TEMESVÁRI 
ISTVÁNT, AKIK SZÍVESEN LETTEK PARTNEREINK 
A FEJLESZTÉSEK MAGVALÓSÍTÁSÁBAN. A MADÁR-
BARÁT TANÖSVÉNY-FEJLESZTÉSRE ÍGY KÖZEL 20 
MILLIÓ FT-OT, MÍG A SZABADTÉRI FITNESZ-PARK-
RA ~6,5 MILLIÓ FT-OT SIKERÜLT NYERNI. EZÚTON 
IS KÖSZÖNÖM AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 
VEZETŐINEK A SEGÍTSÉGET!

KÉT ÚJ SIKERES PÁLYÁZAT 
és egyéb környezeti hírek

A madách-tompa utcáknál a 
szabadtéri-fitnesz park ki-
vitelezése zajlik, az elkövet-
kezendő hetekben a hasz-

nálatba vételi minősítéseket és en-
gedélyeket várjuk, illetve azt, hogy 
a kivitelező cég egy betonozási hi-
bát kijavítson, ezzel azonban meg 
kell várni a fagymentes időszakot. 
A sporteszközök úgy lettek össze-
válogatva, hogy fiatalok és időseb-
bek számára egyaránt összeállítha-
tó legyen egy teljes testet átmozgató 
edzésprogram. Bízom benne, hogy 
a környék lakói közül sokan örömü-
ket lelik majd benne, amikor tavasz-
szal átadásra kerül.

A tavasz beköszöntével kezdődik 
a Duna-parti madárbarát tanösvény 
fejlesztése is: eddig nyolc tábla mutat-
ta be a Duna-part élővilágát, de saj-
nos a tavalyi vihar rendesen megté-
pázta a tanösvényt. A fejlesztés kere-
tében újabb négy, interaktív, mozgat-

ható-forgatható játéktáblával, illetve 
szintén négy QR kódos táblával bővít-
jük a tanösvényt, amelyekről mobilte-
lefon segítségével videók is bemutat-
ják a környék jellegzetes madarait. 
Telepítésre ke-
rül egy játszó-
vár is, amelyet 
szintén mada-
ras tematikával 
látunk el, egyik 
tornyában ma-
dár-megfigye-
lő pontot ho-
zunk létre, 
ahonnan távcsővel figyelhetőek meg 
a madarak. Ez kiegészül még a kiseb-
bek számára két rovarokat formázó 
billegő hintával is. A pályázatokkal 
kapcsolatban külön köszönöm Tóth 
Eszter főkertész, és Ambrus Eszter 
pályázati referens segítségét.

Többen kerestek azzal a kérdés-
sel, hogy működnek-e még a város-
ban a korábban meghirdetett hasz-
nált étolaj-gyűjtő pontok: természe-
tesen igen, de nem árt átismételni a 
tudnivalókat. Használt étolaj, ház-
tartási zsiradék gyűjtőpont működik 
az alábbi helyszíneken:

- Alagi Óvoda – Óvoda köz 1., hét-
köznaponként (munkanaponként) 
8-16 óra között

- Fazekas Mihály Általános Iskola 
– Radnóti utca 29., hétköznaponként 
(munkanaponként) 7-16 óra között, 
a konyhai bejáratnál

- Játszóház Óvoda – Barátság utca 
47., hétköznaponként (munkana-
ponként) 8-16 óra között

- Városháza belső udvara – Fő út 
25., a hivatal nyitvatartási idejében

...és ötödikként a nemrég megnyílt 
ÖKO-udvarban is van lehetőség le-
adni a használt sütőolajat, az ud-

var nyitvatar-
tási idejében. 
( B ő v e b b e n : 
dk kozuzemi.
hu, a keresőbe 
írják be: spe-
ciális lakossági 
hulladékgyűj-
tő pont) 

Sajnos az 
utóbbi időszakban több helyen elő-
fordult, hogy figyelmetlen autósok 
kitolatták az újonnan, vagy régebben 
telepített közterületi fákat. Termé-
szetesen ezeket pótoljuk, de ezúton 
is kérek mindenkit, hogy legyen fi-
gyelmes, körültekintő, mert az ilyen 
módon kidöntött fákat már általá-
ban nem lehet megmenteni. 

Továbbra is várom megkeresésü-
ket, észrevételeiket elérhetőségei-
men: 70-385-4404, nyiri.marton@
dunakeszi.hu

Tisztelettel: 
Nyíri Márton

alpolgármester

A sporteszközök úgy lettek
 összeválogatva, hogy fiatalok 

és idősebbek számára egyaránt 
összeállítható legyen egy teljes 

testet átmozgató edzésprogram.

A városháza 
belső udvarában is 

leadható 
a használt étolaj
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2022 ÉV TAVASZÁN ELKEZDJÜK DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÚR 
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A KISCSURGÓ VÖLGYÉNEK RENDEZÉSÉT, A VIZES 
ÉLŐHELY REHABILITÁCIÓJÁT, ÉS FELTÁRÁSÁT A LAKOSSÁG SZÁMÁRA.  
A TERÜLET RENGETEG ÉRTÉKET REJT, GAZDAG ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVI-
LÁGGAL RENDELKEZIK. 

C
élunk, hogy kialakítsunk egy biztonságosan 
járható sétányt, amely a Duna sor felől egy 
fogadó tértől indulna. Az egykori, de ma is 
kontúrjaiban fellelhető időszakos tavakból 
négyet állítanánk helyre. A tavak felett lá-

bakon álló pallósor vezetne át, néhol kiszélesedve, kis te-
ret alkotva, ahol egyedi játékok kapnak helyet, melyek 
segítségével megismerhetjük a vizes élőhelyek világát.  
A tisztásokon kisebb tereket, pihenőhelyeket alakítunk 
ki, ide egyedi padok kerülnek. 

A patakmeder Felhő utca felőli végén egy kicsi gátak-
kal, arkhimedeszi csavarral, játékmalmokkal tarkított 
egyedi vizes játszóteret hoznánk létre a gyerekeknek.

A terület az elmúlt években nagyon elvadult. Sok fa 
megsérült a 2020 augusztusi viharban, ezek ápolása 
szükségessé vált, több fa teljesen elszáradt. Természe-
tesen ezekből meghagyunk pár egyedet elborítva, föld-
re fektetve, hogy élőhelyet nyújtson bogaraknak, kisem-
lősöknek. Egyes rézsűben álló egyedekre annyira felfu-

tott a kúszó növényzet, hogy a súlyát már nem bírják, így  
a kúszó növényeket leszedjük. 

Mulccsal borított utat, fapallóból kialakított hidakat, 
lépcsőket, átjárókat terveztünk, célunk a terület termé-
szetességének megőrzése, anyaghasználatban is erre tö-
rekedtünk.

A sétányok mellé vizes, üde élőhelyekre jellemző virá-
gos növénykiültetéseket terveztünk, mocsári íriszeket, 
mocsári gólyahírt, tűzpiros lobéliát, gyékényt, kákát.

2021 tavaszán a kidőlt fák helyett újakat telepítettünk, 
a fűzfák és nyarak mellé az idei év őszén terveink szerint 
még égerek, tölgyek, a felsőbb részekre törökmogyoró 
kerül.

Reménykedünk abban, hogy a békák és madarak mel-
lett pár év múlva kishalak is megjelennek az újonnan 
helyreállított területen, élelmet biztosítva a vízimada-
raknak, és horgászási lehetőséget a kisgyerekeknek.

Kelt, február 2-án, a vizes élőhelyek világnapján 
Tóth Eszter városi főkertész

VIZES ÉLŐHELY REHABILITÁCIÓ 
A KISCSURGÓ VÖLGYÉBEN



A rendezvény 2015-ben is sikeres volt

A DUNAKESZI PROGRAMIRODA AZ EGÉSZ ÉVRE KÉSZÜL PROGRAMOKKAL, SEGÍT-
SÉGÜKKEL SZÁMBA VETTÜK A KÖVETKEZŐ A VÁRHATÓ ESEMÉNYEKET ÁPRILISIG. 
TÖRTÉNELEM, SPORT, KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS A KÖVETKEZŐ NÉHÁNY HÉTBEN.

NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYEKKEL 
készül Dunakeszi

T
eljes gőzzel zajlik máR a Rendezvények szeRvezése Duna-
keszin, márciustól minden hónapra készül valamilyen nagy 
dobással a Dunakeszi Programiroda. Az események sora a 
nőnappal indul, ennek alkalmából március 6-án egész nap 

a hölgyeké a főszerep a Duna-parti városban. 11 órától a VOKE 
József Attila Művelődési Központban színházi előadással, 15 és 18 
órától interaktív, zenés-táncos produkcióval várják a dunakeszi 
szebbik nem képviselőit. Délelőtt Bereczky Zoltán, Dolgok, ami-
kért érdemes élni című, 90 perces monodrámája, délután Altsach 
Gergő és Kardffy Aisa szólista, Kerényi Miklós Máté és Mészá-
ros Árpád Zsolt színművész, valamint Piros Krisztina énekes elő-
adóművész birtokolja a színházterem színpadát. Az alkalmakon 
való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet az érdeklődők Du-
nakeszi Kártya bemutatásával személyesen a Dunakeszi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a rendezvény helyszínén te-

hetnek meg. Dunakeszi Kártya igényelhető az Ügyfélszolgálaton, 
vagy díjmentesen a DunakesziApp városi mobilalkalmazásban.

A március közepi hosszú hétvége is több programot tartogat 
a környékbeliek számára. Március 12-én délután Floráliát, a ró-
maiak tavaszköszöntő ünnepét tartják Dunakeszin. Ez alkalom-
ból Schirilla György, a nemzet rozmárja mártózik meg a Duná-
ban, hogy úszással köszöntse, hívja a tavaszt. Az eseményhez az 
EtvieDanse Táncstúdió és a Római Kikötőerőd is csatlakozik tár-
latvezetéssel.

Két nappal később – két év szünet után – Dunakeszi Város Ön-
kormányzata újra megrendezi a már hagyománnyá vált Dunake-
szi Viadalt a Katonadombon. A sorban a 9. rendezvényen hagyo-
mányőrző huszárok és solymászok tartanak látványos és korhű 
harci bemutatót, amelyet a gyermekek csatajelenete tesz még na-
gyobb élménnyé. Ehhez idén is várjuk 10-12 éves gyermekek je-
lentkezését a programiroda@dunakeszi.hu e-mail címen, hogy 
igazán látványos produkció születhessen. Az előzetes regisztrá-
cióra azért van szükség, hogy a gyermekek a helyszínen átvehes-
sék a színtérre való belépésre jogosító karszalagot. A folyama-
tos programkínálatban szerepel még népi játszótér, óriásszínező, 
helytörténeti kiállítás, bábszínház, táncház Tőkei Krisztinával és 
solymász tábor.

A nemzeti ünnep napján reggel 9-kor ünnepélyes koszorúzás-
ra várnak mindenkit a Március 15. téri emlékműnél, ahol a tervek 
szerint a Dunakeszi Koncertfúvósok élőzenével, és a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola néptáncosainak kíséretével róhatjuk 
le tiszteletünket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei 
előtt. Ezen a napon délután pedig Békemenet Budapesten, ahová 
a települések külön buszokat is indítanak.

Két héttel a március közepi rendezvények után lesz Dunake-
szi 45 éves születésnapja. 1977. április 1-jén nyilvánították várossá 
Dunakeszit, ennek kerek évfordulóit a város vezetése a lakosság-
gal együtt nagyszabású rendezvénnyel ünnepli meg. Idén sem lesz 
ez másképp, április 1-jén a Bárdos Lajos Általános Iskola színját-
szó körének premier előadását láthatja a nagyközönség, a Valahol 
Európában című híres darabot adják elő. Másnap délelőtt a Du-
nakeszi Sportrepülőtéren tartják meg a VIII. Futakeszit, amelyre 
az előnevezés márciustól lehetséges a www.futakeszi.hu-n. Lesz 
ovis futás, 2 és fél, 5 és 10 kilométeres táv. Az élmények délután 
a Katonadombon folytatódnak, családi programokkal, népi ját-
szótérrel, bábszínházzal, ládavasúttal, ugrálóvárral és meglepetés 
produkciókkal készülnek a szervezők.

Szeredi Helga

18 Dunakeszi Polgár
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Dunakeszi szemmel

„A FELSŐ TAGOZATOS GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK MÁR AKKOR ELKEZDTÉK SZÁMOLGATNI, HOGY VAJON AZ Ő TOVÁBBTANULÁSUKKOR MÁR MEGLESZ-E AZ 
INTÉZMÉNY, AMIKOR A TERVEZÉS HÍRE MÉG CSAK FELRÖPPENT” – EMLÉKSZIK VISSZA LACZKOVICH KRISZTINA, A DUNAKESZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA IGAZGATÓJA, AKIVEL INTÉZMÉNYVEZETŐKÉNT ÉS A SZÜLŐKKEL, GYERMEKEIKKEL MINDENNAPI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ PEDAGÓGUSKÉNT ARRÓL 
BESZÉLGETTÜNK, MILYENNEK TALÁLJA A IV. BÉLA KIRÁLY GIMNÁZIUM ÉS LÁNYI FERENC SZAKGIMNÁZIUM MEGÉPÜLÉSÉT.

Épül az oktatás 
és a tudás új centruma

- Mint általános iskolai igazgató, az 
elsők között látja, hogy az elballagó 
gyermekeknek milyen lehetőségeik 
vannak a továbbtanulásra. A két új 
középiskola megépülésének mi az el-
sődleges pozitívuma?

- Dunakeszin a Radnóti Mik-
lós Gimnázium a kimagasló oktatá-
si színvonala miatt a legjobb képessé-
gű gyerekeket tudja felvenni. Amiatt, 
hogy helyben van, nagyon sok szü-
lő jelöli be gyermekének, de egyet-
len középfokú intézményként, kor-
látozott a befogadóképessége. A szü-
lőknek megnyugtató lenne, ha nem 
kellene gyermeküknek más város-
ba utazniuk. Egy 14 vagy 15 éves fi-
atal esetében mindig izgalmas, vajon 
mennyire tud önállóan közlekedni, 

milyen iskolát sikerül választani, el-
érhető lesz-e számára a vágyott isko-
lába bejutni? Tudjuk, hogy Budapes-
ten pl. vannak olyan intézmények, 
amelyek nem olyan biztonságos kör-
nyezetben állnak, mint egy kisváros-
ban, jelen esetben Dunakeszin. Ez to-
vábbi aggodalmakra is okot adhat, 
egyik legfontosabb, hogy a diák mi-
lyen társaságba kerül majd. Duna-
keszin, egy negyvenötezres városban 
a szülők számára sokkal könnyeb-
ben követhetők a baráti kapcsolatok, 
mint a fővárosban, vagy akár egy tá-
volabbi településen. Nem felejthet-
jük el azt sem, hogy a buszos és vona-
tos közlekedés sem mindig zökkenő-
mentes, a szél, a hideg, a jég azonnal 
késéseket eredményez.

A fentiek mind növelik a családok 
terheit. A helyben tanulás a bizton-
ság szempontjából nagyon kedve-
ző, de az időtényező is nagyon fon-
tos, hogy a gyerekek a naponta fel-
szabadult 1,5-2 órát tanulásra, sport-
ra vagy szabadidőre tudják fordítani.

- Hogyan alakul az általános isko-
lából elballagó diákok száma Duna-
keszin, ahhoz képest, hogy helyben 
mennyien tudtak továbbtanulni az 
egyetlen gimnáziumban?

- Csak a Szent István Általános Is-
kolából idén 3 osztályunk búcsúzik, 
összesen 92 diák. A következő évek-
ben 4-4 osztályunk megy ki, 100-120 
diák évente. És ez csak egy általános 
iskola az ötből. Ez is azt mutatja, hogy 
nagy szükség van a középiskolákra. 
Érdekes az is, hogy a felső tagozatos 
gyermekek és szüleik már akkor el-
kezdték számolgatni, hogy vajon az ő 
továbbtanulásukkor már meglesz-e 
az intézmény, amikor a tervezés híre 
még csak felröppent. Nagyon vágyott 
és várt projekt lesz a két új középisko-
la a helyi családok életében.

- Ön már átélt egy új épületbe köl-
tözést, igaz, komplett tantestülettel 
és minden évfolyamon feltöltött osz-
tályokkal. Hogyan emlékszik vissza 
erre, mire számíthatnak majd a di-
ákok és tanárok?

- 2017-ben épült meg ez a komple-
xum, ahol most vagyunk. Az 1897-
ben alapított iskolánk addig egy na-
gyon régi épületben működött, ami 
közel állt a szívünkhöz, hiszen na-
gyon patinás volt, sajátos hangulat-
tal. Sajnos a hosszú évek alatt elhasz-

Laczkovich Krisztina, 
a Szent István Általános 
Iskola igazgatója szerint 

is nagyon vágyott és 
várt a két új középiskola 

megépítése



21Dunakeszi Polgár 21Dunakeszi Polgár

Dióssi Csaba polgármester: 
A város a Dunakeszi 
Diáknegyed megvalósításához 
szükséges összeget saját 
forrásaiból 60 év alatt 
tudná előteremteni

- válaszol a polgármester

nálódott, a felújítása már nem volt 
megoldható, de ki is nőttük, 480 di-
ákunk volt az utolsó, ott töltött tan-
évünkben. Ez nagy leterheltséget je-
lentett annak az épületnek, nagy volt 
a zsúfoltság. Amikor megkaptuk  
a hírt, hogy mi kapjuk a lehetőséget  
a Repülőtéri úti új iskolába való át-
költözésre, megszavaztattuk a szü-
lőkkel, pedagógusi körrel és a di-
ákönkormányzat tagjaival. Néhány 
család, 10-15 fő kivételével minden-
ki tudta vállalni az utazást a régi kör-
zetből, úgyhogy mi pedagógusostul, 
gyerekestül, szülőstül költöztünk ide. 
Közben pedig a Széchényi István Ál-
talános Iskolában már 3 osztály vá-
rakozott arra, hogy csatlakozzon 
hozzánk. Ők voltak az úgynevezett 
alagligeti osztályok. Tehát egy kibő-
vült közösséggel érkeztünk ide. A ta-
nári kar nálunk adott volt, de min-
den évben, ahogy bővült a gyereklét-
szám, vettünk fel új pedagógusokat. 
A toborzás évről évre, kisebb lépé-
sekben jelentett problémát, egyszerre 
nem kellett sok tanárt felvenni. Nagy 
feladatunk volt, hogy belakjuk az 
épületet, új szokásrendszert alakít-
sunk ki. Nyilván nekünk a „kicsik-
kel” még nehezebb volt, a korosztály-
ból is adódik, hogy más volt egy picit 
a feladat. De azért az első évünk kő-
keményen ráment arra, hogy kiala-
kítsuk a magunk életét. Hiába volt ott 
a régi iskolában minden pontosan ki-
alakított, itt egy teljesen más környe-
zetben kellett a nevelő-oktató mun-
kát megszervezni.

- Hogyan látja ennek lehetőségét, 
milyen toborzási eszközökre lenne 
szükség, hogy a tanári diplomával 
rendelkezőket visszacsábítsák a pá-
lyára?

- Gyönyörű és egyben nehéz fel-
adat lesz a pedagógusok összegyűjté-
se, az új tantestület felépítése a nul-
láról. A pályára csábítás kapcsán az 
anyagiak biztosítása a legfontosabb, 
bár nem igazgatói hatáskörű feladat. 
Amikor ma egy fiatal a pedagógus 
pályát választja, sajnos úgy érezhe-
ti, hogy abból a fizetésből nem tud 
megélni. Ilyenkor egy iskolaigazga-
tó nehezen tud olyan vonzó ajánlatot 
nyújtani, amivel becsalja az iskolába. 

Ezért elsődlegesen fontosnak tartom 
a pályakezdők, gyakornokok fizeté-
sének rendezését. A pedagógus élet-
pálya-modell kapcsán vannak ígére-
tek az emelésre, a fizetés növekedésé-
re, reméljük, ez a közeljövőben meg is 
történik. Hiszen nem várható el egy 
fiataltól, hogy a könnyebb és jobban 
fizető munka helyett, a nehezebbet 
válassza. Sajnos ehhez kevés az elhi-
vatottság.

- A diákok számára is vonzó egy 
új építmény, a csodálatos, fiatalos, 
modern környezet, a technikai fel-
szereltség. Az induló kéttannyelvű 
oktatás vagy a szakmai képzések le-
hetnek majd hívogatóbbak?

- A kéttannyelvű nagy vonzerő 
lesz, nagyon örülök, hogy Dunake-
szin lesz ilyen. Óriási igény van rá, 
hiszen legközelebb Budapesten és 
Vácon van ilyen oktatás. Mi is emelt 
óraszámban tanítjuk az idegen nyel-
vet a gyerekeknek, és a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy szívesen vá-
lasztják a nyelvi előkészítő illetve 
kéttannyelvű szakokat. A közgazdász 
vagy az elektronikai szakok a kor igé-
nyei, és a munkavállalási lehetőség 
miatt nagyon fontosak. Az informa-
tikai ismeret pedig ma már minden 
szakterületen alapkövetelmény.

A technikumból szakmával a kéz-
ben kilépő fiatalok jó esélyekkel lép-
nek ki a munkaerő-piacra. Kiemelten 
fontos, hogy a cégek ilyen módon be-
szálljanak az oktatásba, támogassák 
azt, és kicsit „lenyúljanak” a közép-
iskolai korosztályhoz is. Az egyete-
meken ez már adott, de már fiatalabb 
korban is el kell kezdeni felkészíteni 
a gyerekeket a munka világára, arra, 
hogy választott szakmájukat hasz-
nálják az életük során.

***
Dióssi Csaba polgármestert kérdez-
zük, hogy mikor és hogyan indíta-
nák el a két új középiskolát?

- Nagyon vágyott már rá a város, a 
gyermekes családok, hogy az álta-
lános iskola után a helyben tanu-
lás megoldott legyen. Hatalmas túl-
jelentkezés van évről évre a Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban. 2025-re 

tervezik az indulást. Van arra mód, 
hogy az oktatás már előbb elkezdőd-
jön?

- Úgy élmény az iskolába járás, ha 
sok a diák, nagy a társaság, ismeretsé-
gek, barátságok köthetők. Presztizse 
is van annak, hogy ki hova jár. A IV. 
Béla Király Gimnázium és Lányi Fe-
renc Szakgimnázium a hozzáépí-
tett sportpályákkal, tornapályákkal 
és uszodával, a tanulható képzések-
kel hiszem, hogy országos hírű lesz. 
És azért, hogy ne kelljen még 3 évet 
várni az indulásra, már tárgyalunk 
a tankerülettel és a Radnóti Miklós 
Gimnáziummal, hogy elindítanának 
egy tagintézményt a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola megüresedett épületé-
ben már a 2022/23-as tanévben. Két 
kilencedikes osztály idén, kettő jö-
vőre és kettő 2024 szeptemberében 
kezdene, hogy mire 2025-re megnyí-
lik a komplexum, három évfolyam 
már beköltözhet az induló kilence-
dikes osztályokon kívül. Bízom ben-
ne, hogy a pedagógusoknak is vonzó 
lesz a kínált környezet és technikai 
feltétel. A tanműhely kihasználására 
is folynak már a tárgyalások többek 
között a Lightech Kft-vel és a Duna-
keszi Járműjavító Kft-vel. Örülnek a 
lehetőségnek, hogy már középiskolás 
korban kitaníthatják a szakmai után-
pótlást.

Szeredi Helga
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Piros Krisztina 
énekelte el 

Dunakeszi dalát

Dr. Kerekes Dóra, a könyv írója és szerkesztője

Babják Annamária és Dióssi Csaba
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JANUÁR 19-ÉN MUTATTÁK BE A DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÉS A SZÜLŐFÖLD KÖNYVKIADÓ GONDOZÁSÁBAN MEGJELENT MAGYAR-
ORSZÁG KINCSESTÁRA… SOROZAT DUNAKESZI CÍMŰ KÖTETÉT A VOKE 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. A KÖZÖNSÉG ELŐSZÖR 
EGY, A GLOBEART ÁLTAL KÉSZÍTETT, DUNAKESZI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉT 
BEMUTATÓ KISFILMET TEKINTHETETT MEG. A KÖNYVBEMUTATÓ MO-
DERÁTORA, BABJÁK ANNAMÁRIA SZÍNMŰVÉSZNŐ KÖSZÖNTÖTTE 
A KÖZÖNSÉGET, VALAMINT A KÖNYVBEMUTATÓ RÉSZVEVŐIT.

D
R. keRekes dóRa, a kö-
tet szerzője és szerkesztő-
je elmondta, hogy a könyv 
193 fényképén keresz-
tül egy élő, dinamiku-

san fejlődő, a hagyományait és épí-
tett emlékeit becsben tartó, a múlt-
ra emlékező, a jelenben élő és a jö-
vőt tervező város képe bontakozik 
ki előttünk. A 9 fejezet mindegyike 
városunk egy-egy fontos aspektusát 

tárja a szemlélődő elé: megismer-
hetjük általa a Duna-part szépsége-
it, a Grassalkovichok épített öröksé-
gét, az alagi lovas múlt emlékeit, az 
egykori Műhelytelep (mai Gyárte-
lep) mesébe illő épületeit, a telepü-
lés várossá válásának sarokköveit,  
a közösséget építő és összetartó 
rendezvényeinket, az elmúlt évek 
számos fejlesztését, az aktív duna-
keszi sportéletet, valamint kulturá-
lis és oktatási kincseinket is. A kö-
tetben a fényképek mellett rövid le-
írások is találhatók az egyes feje-
zetekhez kapcsolódóan magyarul, 
valamint négy idegen nyelven (an-
gol, német, olasz, lengyel) is. Min-
den fejezetet egy, az adott témát jel-
lemző idézet vezet be, és olyan sze-
mélyek ajánlják, akik valóban isme-
rik és szeretik az adott területet. 

Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvki-
adó vezetője örömét és megelégedett-

A MAGYARORSZÁG KINCSESTÁRA… DUNAKESZI 
című kötet bemutatója

ségét fejezte ki, hogy megszülethetett 
a sorozat dunakeszi kötete. „Öröm 
volt együtt dolgozni az itteniekkel.  
A közös munka során kiderült szá-
momra: ők valóban ismerik és szere-
tik a városukat!” A kiadó képviselője 
maga is több szállal kötődik települé-
sünkhöz.

Tuzson Bence, a körzet országgyű-
lési képviselője szerint: „Jó látni, hogy 
egy, a városról készült képes album-
ban mennyi olyan fejlesztés került 
bele, amelyet az elmúlt 10 évben kö-
zösen sikerült elérnünk! Újra igazo-
lódott számomra, hogy Dunakeszi és 
térsége az ország leggyorsabban fejlő-
dő és az egyik legélhetőbb régiója.” 

Dióssi Csaba polgármester szerint 
nagy szükség volt már egy ilyen jelle-
gű kiadványra, ezért is támogatta első 
pillanattól fogva a projektet. A Szü-
lőföld Könyvkiadó kezdeményezése 
jól passzolt a város elképzeléseihez, 
hogy egy olyan kötetet hozzunk létre, 
amely idegen nyelven, kevés szöveges 
résszel, sok fotóval bemutatja a tele-
pülést azok számára, akik nem isme-
rik és persze azok számára is, akik jól 
ismerik és szeretik. „Ha eddig nem él-
tem volna Dunakeszin, a könyvet vé-
giglapozva biztosan szeretnék ide-
költözni.” – fejtette ki a polgármes-
ter. Elmondta azt is, hogy az elmúlt 5 
évben számos, a város múltját és je-
lenét bemutató kiadvány készült. Ki-
emelte a kétkötetes, Dunakeszi tör-
ténete várostörténeti monográfiát,  

a szintén kétkötetes helytörténeti me-
sekönyvet (Sétáljunk együtt Dunake-
szin!; Dédi, mesélj még!), a Dunake-
szi sztorikat, a Dunakeszi képeslapo-
kon kötetet, és a dunakeszi helytörté-
neti társasjátékot is. Reményét fejezte 
ki, hogy ez a fontos munka a jövő-
ben is folytatódni fog, hiszen terve-
ink vannak: „Szeretnénk egy nagy-
alakú, a település történetét és jele-
nét jól bemutató kötetet készíteni. 
Folyamatban van egy, az elmúlt 30 
évet jó történeteken keresztül bemu-
tató könyv. Előkészületben van egy,  
a dunakeszi hősöket és áldozatokat 

bemutató kötet, amely az I. és a II. vi-
lágháború, a holokauszt, valamint az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
helyi történetét tervezi összefoglalni.” 

A közönség a könyvbemutató vé-
gén a Loksa Levente és Toldi Tamás 
által írt, közönségdíjas Dunakeszi da-
lát hallgathatta meg Piros Krisztina 
csodálatos előadásában.

(Kerekes)
Fotó: KesziPress

A közös munka során 
kiderült számomra: 
ők valóban ismerik 

és szeretik a városukat!
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Almásy Mária

Gróf Pejacsevich Albertné 
megnyeri a kettősfogat versenyt (1926)

A
z 1889. március 17-
én, Sopronban született 
zsadányi és törökszent-
miklósi Almásy Mária 
1913. március 27-én a bu-

dapesti Mátyás-templomban es-
küdött örök hűséget Pejacsevich 
Albert grófnak (1875‒1941), aki-
nek ez volt a második házassága. 
Két fiúk született: János (1915‒1982) 
és Károly (1916. július 17.‒szeptem-
ber 9.) Utóbbi halála után – emlék-
táblája a Nepomuki Szent János-ká-
polna falán található (Kápolna utca 
12.) – a grófnő a jótékonykodás-
nak, különösen a gyermekek és a 
szegénysorsú alagiak megsegítésé-
nek szentelte életét. 

Már az első világháború idején 
megmutatkozott szervezői kész-
sége: segélycsomagokat gyűjtött 
és juttatott el a frontra az ott har-
coló alagiaknak. Egyúttal – a Ma-
gyar Vöröskereszt alagi szervezeté-
nek elnökeként – ő vezette a Magyar 
Lovaregylet itteni hadikórházát. Az 
Alagi Női Jótékonysági Egyesület 
vezetőjeként, valamint a főúri és 
a lovas miliő kiváló ismerőjeként 
1913 és 1941 között karácsonyi jóté-
konysági gyűjtőakciót szervezett: az 
egész évben gyűjtött adományokból 
a nincstelen lovászgyerekek számá-
ra vásároltak ruhát, élelmet, illetve 
ebből fedezték iskoláztatásukat. Bár 
figyelme központjában Alag állt, 
országos karitatív szervezetek szá-
mára is dolgozott. 1923-ban az Or-

szágos Gyerekvédő Liga gyerekna-
pi rendezvényén „A Váci-utcában 
különös érdekes sátor alatt a »Turf-
urna« mellett Pejacsevich Albert-
né grófné, az urna-anya serkenti a 
gyűjtő leányok lelkes seregét.” – írta 
a Budapesti Hírap.

Két alkalommal is vállalt Alagon 
zászlóanyai tisztséget. 1925-ben, 
amikor az Alagi Sport Club lab-
darúgócsapata megnyerte a Kö-
zép-magyarországi Labdarúgó 
Alszövetség másodosztályú bajnok-
ságát, és zászlóavató ünnepséget 
tartottak. 1937-ben pedig a kisalagi, 
több aranyérmet is elnyerő „Szebb 
Jövő” Dalkör fennállásának tízéves 
jubileumára szenteltek zászlót az ő 
védnöksége alatt.

Karitatív tevékenysége mellett az 
országos hitéletben is szerepet vál-

lalt: 1927-ben nemzeti zarándokla-
ton vett részt, 1937-ben a váci püs-
pökség képviseletében – 299 társá-
val együtt – Rómába utazott (Csík 
József alagi plébánossal együtt). 
1940-ben az első sorokban vett részt 
a Dunakeszin és Alagon is gyak-
ran megforduló Bangha Béla jezsu-
ita szerzetes, Magyarország „sajtó-
apostolának” temetésén a budapesti 
Szent István-bazilikában. Emellett 
tagja volt a Huszár Károly minisz-
terelnök által alapított és elnökölt 
Szociális Missziótársulatnak is. 

Gróf Pejacsevich Albertné azon-
ban osztozott férje lovak iránti szen-
vedélyében is. Rendszeresen kijárt 
az alagi lóversenyekre, sőt, indult az 
1922. október 13-ai első, a budapes-
ti ügetőn megtartott dámaversenyen 
is. 1926-ban meg is nyerte „az ügető-
pályán snájdigul kiküzdött finisben 
a hölgyek kettesfogatú versenyét”. 
Egészen 1929-ig versenyzett, külön-
féle eredményeket elérve.

A „Lady Patronesse” irodalmi és 
publicisztikai munkái révén is letet-
te kézjegyét. A „Váci könyv. A Váci 
Hírlap jubileumára” c. kötetben a vé-
dőnői munkában alapvető, 1915-ben 
alapított Országos Stefánia Egyesü-
let váci részlegéről írt. A Budapesti 
Hírlap szépirodalmi írásait közölte.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

„LADY PATRONESSE”
Gróf Pejacsevich Albertné rövid portréja

„MINDEN SIKERES FÉRFI MÖGÖTT ÁLL EGY 
ERŐS NŐ.” – TARTJA A MONDÁS. AHOGYAN 
AZ ALAGI LÓSPORTOT ÉS AZ ÖNÁLLÓVÁ VÁLT 
TELEPÜLÉS KIÉPÜLÉSÉT NEM KÉPZELHETJÜK 
EL GRÓF PEJACSEVICH ALBERT NÉLKÜL, 
A HATALMAS MUNKÁBAN MÉLTÓ TÁRSA VOLT 
A JÓ ÜGYÉRT MINDIG KIÁLLÓ, A SZEGÉNYE-
KET ÉS ELESETTEKET GYÁMOLÍTÓ FELESÉGE, 
ALMÁSY MÁRIA (IRMA).
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1945 után a korábban ismert 
alagi élet darabjaira hullott,  
a Pejacsevich család villáját ki-
sajátította az új magyar állam. 
Gróf Pejacsevich Albertné és 
egyetlen szolgálója a sok lakásra 
felosztott egykori villa mellék-
épületében élt. Amikor fia 1949-
ben elhagyta Magyarországot, 
a grófnő Pécsre költözött. Du-
nakeszi adatközlő szerint ké-
sőbb visszatért településünk-
re. Pejacsevich Albertné 1970. 
szeptember 10-én hunyt el.
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IMMÁR TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE ÉL DUNAKESZIN, ÉS ÚGY ÉRZI, IGAZI OTTHONRA LELT A VÁ-
ROSBAN. A DUNA KÖZELSÉGE, AZ ITT ÉLŐK KÖZVETLENSÉGE MIATT EGYSZERŰEN BELESZERE-
TETT A KÖRNYÉKBE. MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT, AZ OPERETTSZÍNHÁZ MŰVÉSZE ÉPPEN EZÉRT 
ÚGY ÉRZI, VALAMIT VISSZA IS KELL ADNIA A VÁROSNAK ÉS LAKÓINAK ABBÓL A SOK JÓBÓL, 
AMIT EDDIG KAPOTT, ENNEK KÉZZEL FOGHATÓ JELE LESZ MÁRCIUS 6-ÁN, A VOKE-BAN RENDE-
ZENDŐ NŐNAPI OPERETT, MUSICAL ÉS TÁNCDALEST.

Mészáros Árpád Zsolt: 
„Nekem mindig az az álomszerep,  

ha valaki bennem gondolkodik”

A színész szerint mindenki arra vágyik, 
ami neki megadatott: az otthona egyben a nyaralója is

H
ogy mikoR kezdődött  
Mészáros Árpád Zsolt és 
Dunakeszi vonzalma egy-
más iránt? Tán akkor, ami-
kor az akkor már a városban 

élő Feke Pál meginvitálta őt, nézze már 
meg, milyen gyönyörű helyen él, és ha 
tökéletesen ki akarja pihenni a min-
dennapok fáradalmait, arra Dunakeszi 
a legjobb hely.

„A sors iróniája, hogy amikor vidé-
ki gyerekként az első pillanatra bele-
szerettem a városba, és tizenkét évvel 
ezelőtt letelepedtem Dunakeszin, Pali 
nem sokkal később átköltözött a folyó 
túloldalára. Egy pillanatra sem bán-
tam meg a döntésemet, hiszen imá-
dom a Duna közelségét, a csendet,  
a szomszédaimat. Erre vágyik szerin-
tem minden ember, hogy az ottho-
na egyben a nyaralója is legyen, ahol 
a szellemi és fizikai fáradtságát ki tud-
ja pihenni. Itt minden megvan ehhez, 
mindig van mit tenni-venni, aminek 
segítségével elfelejthetem a hétköz-
napok munkás időszakát” – árulta el 
lapunknak a népszerű színész, vagy, 
ahogy sokan ismerik, MÁZS.

Nem tagadja, szeretné visszaadni 
azt a sok jót a dunakeszieknek, amit 
eddig itt kapott, így egyrészt szívesen 
lép fel a város különböző kulturális 
rendezvényein, másrészt bárhová veti 
a munkája, sosem felejti el népszerűsí-
teni a várost.

„Nagy örömömre szolgál, hogy már-
cius hatodikán a VOKE színpadán 
az Operettszínház művészeivel a höl-
gyek tiszteletére rendezünk egy Nőna-
pi Operett, Musical és Táncdal estet, 
amire sok szeretettel várjuk az érdek-
lődőket. Ezen kívül már megkerestem 
a Programirodát egy olyan kezdemé-
nyezéssel, amely az itt élők számára egy 
kulturális bázist jelenthetne színhá-
zi vagy pódiumestek formájában, heti 
rendszerességgel, bérletes rendszerben” 
– jelentette ki Mészáros Árpád Zsolt.

Amint azt a színész elmondta, a pá-
lyán eltöltött eddigi 33 éve alatt minden 
szerepet eljátszhatott, amire vágyott. 
Úgy véli, hálás lehet mindenkinek, aki 
segítette őt eddigi élete során. Kifejezet-
ten álomszerepe nincs, úgy érzi, min-
den, amit eljátszhat, vagy a rendező ben-
ne gondolkodik, az mind egy álom be-
teljesülése. Szerinte olyan szerep nincs, 
hogy csak megkapja valaki, aztán simán 
eljátssza, ki kell gondolni, meg kell ta-
lálni azt a stílust, amiben egy szerepből  
a maximumot ki tudja hozni.

„Bármilyen furcsán hangozhat, de 
számomra az ősbemutatókon való sze-
replés az egyik legizgalmasabb feladat, 

majd ugyanezt az előadást évek múlva 
más szereposztásban megnézni, vajon 
mennyit vettek át tőlem az eredeti da-
rabból” – vallja MÁZS.

Nem titkolja, egyvalami nagyon hi-
ányzik az életéből.

„Noha játszottam már több filmben 
vagy sorozatban, talán a legnagyobb 
vágyam, hogy megtaláljon egy olyan 
filmszerep, ami rám passzolna. Persze 
e nélkül is teljesnek érezhetem az éle-
tem, de nem bánnám, ha ez a vágyam 
is teljesülne” – tette hozzá az Operett-
színház művésze.

Gyermekei is imádnak Dunakeszin 
vele lenni, sőt, Bendegúz fia a menyasz-
szonyával vele is él a két generációnak is 
tökéletesen megfelelő házban. Büszkén 
mesélte, hogy nemrég fia írt egy dalt, 
amit neki mutatott meg elsőnek, és az 
ebből készült videoklip igencsak sike-
res a legnépszerűbb megosztón.

„Nagyon tehetséges fiú…” – mondta 
mosolyogva a büszke apa, aki hozzátet-
te, 15 éves Rózsa lánya inkább a tánc-
hoz vonzódik, illetve nagyon komolyan 
veszi a tanulást, amiben megnyugta-
tó szerepe van élsportoló barátjának is.

BML

Több mint egy évtizede 
Dunakeszin él 

az Operettszínház 
egyik sztárja, 

Mészáros Árpád Zsolt

Magyarország kincsestára... Dunakeszi című könyv bemutatóján: 
Mészáros Árpád Zsolt, Piros Krisztina, Dióssi Csaba



DUNAKESZIRE ÉRVE, AZ ELSŐ KÖRFORGALOM UTÁN TÁRT KAPUKKAL VÁRJA 
KEDVES VÁSÁRLÓIT A CAFFE SERVICE KFT., MELY AZ OLASZ LAVAZZA S.P.A. HI-
VATALOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEKÉNT MÁR 13 ÉVE ÁLL A KÁVÉKEDVELŐ 
EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN. 

CAFFE SERVICE KFT. 
Otthon vagyunk KÁVÉ-ban és DUNAKESZIN

A 
lavazza nem csak 
a legkedveltebb kávé 
Olaszországban, de az 
5 gyárüzem évente 160 
000 tonna kávé pörkö-

lésével és 1,9 Milliárd Euró éves 
forgalommal meghatározó szerep-
lő a világ 90 országában. A cég fő 
filozófiája az állandó fejlődésben 
rejlik, ennek köszönhetően szol-
gáltatásaink körét ügyfeleink igé-
nyeihez alkalmazkodva folyama-
tosan bővíteni tudjuk. 

Kiszélesítettük tevékenységi kö-
rünket, s míg fő működési terü-
letünk az elmúlt egy évtizedben 
elsődlegesen a nagy automatás 
vending ágazatra fókuszált, nap-

jainkra már nyitva állunk az iro-
dai és lakossági ügyfelek felé is, 
ehhez növeltük raktárkapacitá-
sunkat is. Ügyvezetésünk igyek-
szik a bővüléshez szükséges mun-
kaerőt Dunakeszin élők foglalkoz-
tatásával biztosítani, az itt dolgozó 
kollégák közül legtöbben helybé-
li lakosok.  A jövőben szeretnénk 
a város napi életritmusában aktí-
van részt venni, rendezvényeken 
megjelenni azért, hogy a helyi fo-
gyasztó közösség is jobban meg-
ismerjen minket és termékeinket. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy Du-
nakesziről érkező vásárlóinkat ki-
emelten kezeljük. Cégünk csatla-
kozott a DUNAKESZI KÁRTYA 
programhoz, mely egy nagyszerű 
kezdeményezés arra, hogy a helyi 

lakosság és helyi vállalkozás erő-
sítse, támogassa egymást. Azok  
a kedves érdeklődők, akik eljön-
nek hozzánk és nyitottak az olasz 
kávék ízvilágának megismerésére,  
a kártya felmutatásával 10% ked-
vezményt kapnak bármely kávé 
megvásárlása esetén.

 Sirály Ferenc, cégünk értékesí-
tési vezetője és egyben a Nemzeti 
Automata Szövetség elnöke elkö-
telezett híve a professzionális inf-
rastruktúrával történő, élmény-
központú kávéfogyasztás megho-
nosításának. Felkészült értékesítő 
kollégáink örömmel fogadják a ká-
vét szerető, hozzánk betérő vásár-
lókat, akiknek az egyéni kávézá-

si szokások figyelembevételével se-
gítenek választani az ízlésnek leg-
jobban megfelelő kapszulás vagy 
szemeskávé kínálatunkból. 

Cégünk családias légkörben vár-
ja kedves ügyfeleit. Az érdeklődők 
17 féle szemeskávét, 5 féle kapszu-
larendszert, azon belül is 5-12 féle 
aromájú, különböző intenzitású 
terméket ismerhetnek és kóstol-
hatnak meg. 

Forgalmazott kapszulás kávéink 
7 perces pörkölésűek. Kapszulá-
inkban a kávé hónapokig friss ma-
rad, így amikor kávét főz valaki,  
a friss őrlés aromáját élvezheti 
már a levegőben is.

Sláger szolgáltatásunk a kávé-
gépek INGYENES kitelepítése 
vagy bérlése, beleértve a teljes töl-

tő- és kellékanyaggal való folyama-
tos ellátást. Telephelyünkön mű-
ködő szervizszolgáltatásunk hely-
ben biztosítja a gépek karbantartá-
sát, és ezen konstrukciók keretében 
nem terheli ügyfeleinket szerviz-
díj. Kollégáink az általunk forgal-
mazott kávégépeket rövid vállalási 
határidővel javítják, a javítás ideje 
alatt szükség esetén cseregépet biz-
tosítunk.

További szolgáltatásunk a Pikk 
Pakk csomagátvételi pont működ-
tetése. Könnyen meg tudják köze-
líteni tágas parkolóval rendelkező 
átvételi pontunkat. Amíg a szük-
séges papírmunkát intézik kolléga-
nőink, addig lehetőségük van in-
gyenesen megkóstolni bármely ká-
vénkat.

Cégünk rövidtávú tervei kö-
zött szerepel napelemek telepíté-
se és elektromos áruszállító autók 
beszerzése is, mellyel, ha kis mér-
tékben is, de életterünk levegőjét 

igyekszünk jobbá tenni. De gon-
dolhatunk a környezettudatos-
ság jegyében a kávézás kellékeire, 
a műanyag pohár és pálcika már  
a múlté, itt az újrahasznosítható 
papírpohár és a fapálcika!

Ha a színfalak mögé tekintünk, 
kávé és kávé csak színében egye-
zik. A bennünk rejlő tapasztalat-
tal és folyamatos fejlődni akarással 
igyekszünk termékeinket és nyúj-
tott szolgáltatásainkat a legszéle-
sebb körű igényeknek megfelelően 
alakítani.  (X)

Térjenek be hozzánk, és vendégként 
érezzék meg, hogy mit jelent 

a kávé nálunk - Önökért!
Elérhetőségünk: 

2120. Dunakeszi, Berek utca 19.
Weboldalunk: www.caffeservice.hu

Telefon: +36 80 890 098
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A MAROSVÁSÁRHELYI SZÜLETÉSŰ, HARMINC ÉVE DUNAKESZIN ÉLŐ TUZSON-BERCZELI PÉTER 
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT KITÜNTETETTJE (2015), EMMI MINISZTERI MŰVÉSZETI 
ÉLETPÁLYA-ELISMERÉSBEN (2019) RÉSZESÜLT FESTŐMŰVÉSZ MUNKÁSSÁGÁT FELDOLGOZÓ 
KISMONOGRÁFIÁT ADOTT KI A HUNGART. A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA KÖZTESTÜLETI 
TAGJÁNAK, A DUNAKESZI DUNART KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALKOTÓJÁNAK MUNKÁSSÁ-
GÁT DOKUMENTÁLÓ KÖTET AZ EGYIKE AZ IDÉN MEGJELENT HUNGART KÖNYVEKNEK. 

Dunakeszi művész a jeles kortárs 
alkotókat feldolgozó – immár 50 kötetes –  

HUNGART kismonográfia sorozatában

H
áRom új kötettel gazdago-
dott a HUNGART kortárs 
képző-, ipar- és fotóművé-
szek munkásságát feldolgo-

zó sorozata, ami jelentős mértékben 
hozzájárul a jelenkori magyar mű-
vészet dokumentálásához, szellemi 
értékeinek megőrzéséhez, valamint 
hazai és nemzetközi megismerteté-
séhez.

Idén jelent meg az ötvenedik kis-
monográfia, ami egyedülálló és hi-
ánypótló a vizuális művészeti szak-
mában és a hazai művészeti könyv-
piacon. A sorozat megálmodója és 
felelős kiadója Sárkány Győző Feren-
czy-díjas grafikus, Érdemes Művész, 
a HUNGART elnöke, a MAOE alel-
nöke. A sorozat szerkesztője Dr. Sze-
ifert Judit művészettörténész.

Az elmúlt több mint egy évtized-
ben (2009-től) megjelent kétnyel-

vű, magyar-angol kismonográfia so-
rozat eddigi művészeinek névsora 
meglehetősen impozáns:

Csernus Tibor († 2007), Lovas Ilo-
na († 2021), Kopasz Tamás, Tóth 
György, Zsemlye Ildikó, Vásárhe-
lyi Antal, Szabó Tamás, Pápai Lí-
via, Illés Barna, Butak András († 
2021), Barabás Márton, Péter Ág-
nes, Stefanovits Péter, Konok Tamás 
(† 2020), Balla András, Dréher János, 
T. Doromby Mária, Kalmár János, 
Szemadám György, M. Novák And-
rás, Haris László, Hager Ritta, Föl-
di Péter, Harasztÿ István, Szurcsik 
József, Polgár Rózsa († 2014), Fe-
hér László, Prutkay Péter, Regős 
István, Gaál József, Lakner László, 
Nádler István, Méhes László, Bohus 
Zoltán († 2017), Aknay János, Sára 
Ernő, Chochol Károly, Baksai József, 
Drozsnyik István, Olajos György, 
Rényi Krisztina, Benes József († 
2017), Eifert János, Hérics Nándor, 
Borza Teréz, Molnár Péter, Kelecsé-
nyi  Csilla.

A HUNGART Egyesület kismono-
gráfia sorozatának idei három új kö-
tete F. Farkas Tamás, Kovács Péter 

Balázs és Tuzson-Berczeli Péter mű-
vészeti munkásságát dolgozza fel.

Tuzson-Berczeli Péter festőmű-
vészről szóló kötet szerzője Wehner 
Tibor író, Munkácsy-díjas művé-
szettörténész, aki tanulmányának 
a „Töredékekben rejlő teljesség” cí-
met adta. Az író, többek közt eképp 
vélekedik a művészről: „…Tuzson-
Berczeli Péter (1966) munkái a 20. 
században erőteljessé, és a magyar 
művészetben is meghatározóvá vált 
expresszionista áramlathoz, s an-
nak is elsősorban absztrakt, a szín 
kifejező erejére koncentráló ágaza-
tához illeszkednek. Motívumai oly-
kor az őskori barlangrajzok mági-
kus célzatú festményeit, az északi 
sziklarajzok formavilágát hívják se-
gítségül. Különös formakincs és ér-
zéki, izzó színvilág jellemzi három 
évtizedes piktúráját, amelynek 1994 
óta kulcsszava és központi fogalma 
a pentimento. Az áttetsző sejtetés, 
amely a megfestett történések meg-
határozó állapota. Alkotásai egyen-
ként egy titokzatos történet részei, 
amelynek jellemzője a lebegő transz-
parencia…” A szerző, olvasói számá-
ra a könyvben szereplő legkorábbi Tuzson-Berczeli Péter 

festőművész és 
Csoma Attila, 

a VOKE József Attila 
Művelődési Központ 

igazgatója
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1979-es alkotástól napjainkig 
mintegy nyolc műfajba sorol-
va, 74 színes reprodukcióval, 
szakmai életrajzzal és a művé-
szi életút feldolgozásával kör-
vonalazza az alkotó több év-
tizedes munkásságát a kismo-
nográfiában.

Megkeresésünkre Tuzson-
Berczeli Péter köszönetét fejez-
te ki a megtisztelő lehetőségért 
elsősorban a HUNGART elnö-
kének, Sárkány Győző Érde-
mes Művész, grafikusnak a so-
rozat létrehozásáért és évtize-
den átívelő életben tartásáért, 
Dr. Szeifert Judit művészettör-
ténész szerkesztőnek a mun-
kájáért és Barák Péter látvá-
nyos grafikai szerkesztéséért. 
Elmondta, hogy jelentős szak-
mai megbecsülésnek éli meg, 
hogy helyet kapott a könyvso-
rozat művészei között, hiszen 
az eddig megjelent XX.-XXI. 
századi jeles alkotók sorában 
szerepelni igazi megtisztelte-
tés. Nem utolsósorban különös 
megbecsülés számára Wehner 
Tibor művészettörténész kö-
zel három évtizedes kitünte-
tő figyelme, amellyel alkotói 
életútját követi, és ami alap-
ján a kismonográfiát is megír-
ta. A könyv megjelenését több 
éves együtt gondolkodás előzte 
meg a HUNGART Kiadóval, 
tervszerű előkészítő dokumen-
tációs és feldolgozó munka ke-
retében (alkotások felkutatása, 
fotófeldolgozása, digitalizálá-
sa stb.), amelyben nagy segít-
ségére volt a családja, felesé-
ge és gyerekei, illetve az utób-
bi egy év munkája során sokat 
jelentett számára Csoma Atti-
la VOKE JAMK igazgató, ön-
kormányzati képviselő cselek-
vő ösztönzése, amellyel az elő-
készületeket segítette.

Kérdésünkre Tuzson-
Berczeli Péter elmondta, hogy 
a tervek szerint idén tavasz-
szal Dunakeszi művészet-
kedvelő közönségének is be-
mutatásra kerül az 50 köte-
tes HUNGART kismonográ-
fia sorozat. A könyvek addig is 
megvásárolhatók a kiadónál: 
HUNGART Vizuális Művé-
szek Közös Jogkezelő Társasá-
ga Egyesület – (1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 30.).  Budapes-
ten az Írók Boltjában, a Művé-
szetek Palotája Museumshop-
ban és a Magyar Nemzeti Ga-
léria MúzeumShop értékesíté-
sében.

(B. Szentmártoni)

VOKE József Attila Művelődési Központ

2022. MÁRCIUSI PROGRAMJAI

Március 5. szombat 
9-13 óráig 
Bababörze  

Március 6. vasárnap 
11 órától 

Városi nőnap   

Március 9. szerda 
19-21 óráig
Élj szívből!

Dr. Csernus Imre előadása 

Március 10. csütörtök 
19-21 óráig 

Dumaszínház: Aranyosi Péter 

Március 11 péntek 
19 órától

DunArt kiállítás  

 Március 17. csütörtök 
10-11 óráig 

Bóbita bérlet: Furfangos 
székelylegény 

Március 18. péntek 
19-21 óráig 

A Farkas Ferenc zenei bérlet 
2021/2022-es évad IV. előadása

„A romantika mesterei”

Március 25. péntek 18 órától
Bárdos Lajos általános iskola

Jótékonysági hangverseny

Március 26. szombat 
10-18 óráig
Városi véradás 

Március 27. vasárnap 17 órától  
Musical gála est 

VOKE 

2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.  

WWW.VOKEJAMK.HU
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IZGATOTTAK VOLTAK A VSD VÍVÓSZAKOSZ-
TÁLY SPORTOLÓI ÉS EDZŐI FEBRUÁR 10-ÉN, 
CSÜTÖRTÖKÖN DÉLUTÁN. AZ OK RÉM EGY-
SZERŰ: A VILÁG EGYETLEN HÁROMSZOROS 
EGYÉNI OLIMPIAI BAJNOK KARDVÍVÓJÁT 
VÁRTÁK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓRA ÉS BESZÉL-
GETÉSRE A SPORTCSARNOKBA.

NÁLUNK JÁRT A KARDKIRÁLY
Dunakeszin is sztár volt a háromszoros egyéni olimpiai bajnok, Szilágyi Áron

- A Városi Sportegyesület Dunakeszi-
nek mindössze három éve alakult a vívó-
szakosztálya – tájékoztat Fiedler Ferenc 
szakosztályvezető -, és büszkén mond-
hatom, máris hetven gyerek jár hoz-
zánk rendszeresen sportolni. Két fegy-

vernemben képzünk vívókat, kardban 
és párbajtőrben. Három csoportnak, 
kiskezdő, nagyobb kezdő és haladó tar-
tunk foglalkozásokat. Ha körül nézünk  
a teremben, látható, nem csak a fiúk, de 
a lányok körében is egyre vonzóbb ez a 
szép, elegáns, nagy fegyelmet követe-
lő sportág. Ehhez persze az is hozzájá-
rul, hogy az olimpiák történetében a leg-
eredményesebb magyar sportág a vívás.

Többre most nincs időnk, mert pont-
ban a megbeszélt időben megjele-
nik a bejáratnál három olimpia ün-
nepelt hőse, Szilágyi Áron. A felcsat-

tanó taps jelzi, nagyon várták már  
a gyerekek. Rövid bemutatkozást köve-
tően, máris a kivetítőn a londoni kard-
döntő, az első arany, amit mindenki csil-
logó szemekkel néz. 

Aztán elkezdenek záporozni a kér-
dések majd’ egy órán át, de a sokszoros 

olimpiai, világ- és Európa-bajnok be-
csülettel állja a sarat, akárcsak a páston. 
Kis pihenésként egy szempillantás alatt 
Rioba érkezünk és megszületik a máso-

„Az a munka a legfontosabb, 
ami már nem esik jól…!” 
– Szilágyi Áron a gyerekeknek

Én vagyok a jobb vívó,
nekem kell megnyernem 

ezt az asszót…!



PÉNZÜGYI - 
SZÁMVITELI 
ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
napi posta feldolgozása

beérkező számlák 
ellenőrzése, iktatása

analitikus nyilvántartások 
vezetése

fogyasztásmérők 
leolvasása, nyilvántartása
szállító, vevő folyószámla 

egyeztetés
követelésbehajtás kezelése, 

kapcsolattartás a jogi 
képviselővel

Elvárások:
önálló munkavégzés

számítógépes ismeretek 
(MS Office)

3-5 év hasonló 
munkakörben szerzett 

tapasztalat

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

mérlegképes könyvelői 
végzettség

Amit kínálunk:
Hosszú távú 

munkalehetőség,
fiatalos, lendületes csapat,
egyéb juttatások- Cafeteria 

A jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzok 

formájában, fizetési igény 
megjelölésével e-mailben 

várjuk a kozuzem@
dkkozuzemi.hu e-mail 

címre.

TÁVFŰTÉSI 
TERÜLETRE 

K AZÁNGÉPÉSZ /
K AZÁNKEZELŐ 

Feltétel: - kazángépész 
vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: - csőszerelő, 

villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

 - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő 

lakhely 

TÁVFŰTÉSI 
TERÜLETRE 

CSŐSZERELŐ, 
K ARBANTARTÓ 

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

- számítógépes ismeretek
 

Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és 

hosszú távú munkahely
 - Versenyképes 
javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a 
kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL

A pluszmunka 
a kulcsa a sikernek…!

NÉVJEGY 
SZILÁGYI ÁRON – Budapest, 1990. január 14. Nős, fegyverneme: 
kard, klubja: Vasas SC, nevelőedzője: Gerevich György, jelenlegi 
edzője: Decsi András, Legjobb eredményei: egyéni olimpiai bajnok 
2012 London, 2016 Rio de Janeiro, 2020 (2021) Tokió, világbajnok: 
2007 (csapat), ezüstérmes: 2016, 2017, 2019 (csapat), bronzérmes: 
2013 (egyéni), 2009, 2014, 2018 (csapat), Európa-bajnok: 2015 
(egyéni), 2018 (csapat), ezüstérmes: 2017 (egyéni), 2013, 2019 
(csapat), bronzérmes: 2011 (egyéni), 2015, 2017 (csapat), U23-as 
Európa-bajnok, kétszeres junior világbajnok, kétszeres junior Európa-
bajnok, kadét Európa-bajnok, nyolcszoros egyéni, kilencszeres 
csapat Magyar bajnok. Elismerései: Junior Prima díj, kétszer Az év 
magyar sportolója, hatszor Az év magyar vívója, Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje, Magyar Érdemrend középkeresztje, Magyar 
Érdemrend nagykeresztje.

dik egyéni olimpiai bajnoki cím. 
Az ifjú vívók készültek, körbejár 
a mikrofon, szinte mindenkinek 
van kérdése Áronhoz.

Az izgalom akkor a legnagyobb, 
amikor a tokiói arany után meg-
kezdődik az autogramosztás és a 
szelfik készítése. A gyerekek fe-
gyelmezetten felsorakoznak, ke-
zükben VSD-s pólók, saját készí-
tésű kedves rajzok, nemzeti szí-
nű szalag, fotó, vívókesztyű és 
még ki tudja mi, a lényeg, hogy a 
nagy példakép elláthassa a kézje-
gyével. Szilágyi Áronnak minden-
kihez van egy – két szava, moso-
lyog, tanácsokat ad és az sem za-
varja, ha valaki már negyedszer 
teszi fel ugyanazt a kérdést. Egy 
pici lány megszeppenten egy kis 
papírcetlit tol elé, de a kardkirály 
azt is ugyanolyan műgonddal írja 

alá, aztán összeakad a tekintetük 
és mindketten elmosolyodnak. 
Ha ezt otthoz anyunak elmesé-
lem… 

Lassan mindenki megkapta, 
amit szeretett volna, eljött a bú-
csú pillanata. Elkészültek a cso-
portképek is, a gyereksereg köze-
pén London, Rio de Janeiro és To-
kió koronázott királyával, ki le-
het majd tenni otthon a falra és 
büszkén mutogatni mindenki-
nek. Az találkozónak most vége, 
de az élmény örökre ott marad  
a szívekben.

Szilágyi Áron mindent meg-
nyert már, amit sportoló elérhet, 
és egy különleges rekord tulajdo-
nosa is: ő az egyetlen kardvívó a 
világon, aki háromszoros egyéni 
olimpiai aranyérmes, három egy-
mást követő olimpián. És Párizsig 
már csak két év van… Nem kell 
tartania senkitől, egész Dunakeszi 
neki szurkol majd.

Szöveg és kép: 
Jaberits Zsolt
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HÉT ÉV UTÁN ISMÉT EGY KÜLÖNLEGES SPORTESEMÉNYNEK LEHETNEK SZEMTA-
NÚI AZOK, AKIK MÁRCIUS 12-ÉN KILÁTOGATNAK A DUNA-PARTRA, HOGY EGYÜTT 
ÜNNEPELJÉK SCHIRILLA GYÖRGY NEM MINDENNAPI ATTRAKCIÓJÁT, AKI 2015 
UTÁN ISMÉT A NAGY FOLYÓ VÍZÉBEN TEMPÓZIK MAJD A DUNAKESZI KÖZÖNSÉG 
ELISMERÉSE KÖZEPETTE.    

SCHIRILLA GYÖRGY 
tavaszköszöntő úszása

A váRos e napon újra 
megrendezi a Floráliát, 
a rómaiak tavaszkö-
szöntő ünnepét, mely-

nek egyik leglátványosabb és 
a legnagyobb izgalommal várt 
eseménye lesz Schirilla György 
dunai fürdőzése.

„Érdemes rendszeresen gya-
korolni a hideg - meleg víz vál-
togatását. Jó hatással van az 
érrendszerre, a mindennapi 
jó közérzetre. Így is készülök, 
mivel tavaszköszöntő úszások 
lesznek” – írja közösségi olda-
lán Schirilla György, aki be-
számol arról is, hogy a Florália 
ünnepén, Dunakeszin a Duná-
ban, míg Fonyódon és Keszthe-
lyen a Balatonban úszik majd.

A fiatal Schirilla György le-
gendás édesapja – aki harminc-
öt éven át úszott a jégtáblák kö-
zött, de szárazföldön is mara-
dandó teljesítményt nyújtott, 

hiszen 1967-ben harminckét 
nap alatt futotta le a Budapest és 
Moszkva közötti táv 2216 kilo-
méterét – halála után, 1999-ben 
döntött úgy, hogy ápolja hagyo-
mányát, és azóta szinte min-
den télen átússza a jeges Dunát. 
2004 januárjában az Eszter-
gom - Párkány közti átúszását  
12 ezer ember tekintette meg. 

Rengeteg „didergő em-
ber” drukkolta végig a koráb-
bi években a váci Duna-úszá-
sait is, mint ahogy 2014-ben és  
a következő évben is nagyon 
sokan kilátogattak a dunake-
szi partra, hogy együtt ünne-
peljék Schirilla György dunai 
fürdőzését.

Március 12-én is különleges 
élményben lehet részük azok-
nak, akik 14 órakor kilátogat-
nak a rév fölötti Duna-partra.  

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

Schirilla György legutóbb 2015-ben úszott a Dunában Dunakeszinél
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DUNAKESZI ALSÓN JANUÁR 30-ÁN TARTOTTÁK A JUBILEUMI, 10. YOURS TRULY FUTÁST, MELY-
TŐL A HIDEG, SZELES IDŐJÁRÁS SEM RIASZTOTTA EL A FUTÁS SZERELMESEIT. AZ EGYKORON 
FINN KEZDEMÉNYEZÉSRE INDÍTOTT JANUÁR VÉGI ÖRÖMFUTÁSRA A HELYIEK MELLETT ÉRKEZ-
TEK INDULÓK FÓTRÓL, VÁCRÓL, RÁKOSPALOTÁRÓL, TATÁRÓL IS, DE PÉLDÁUL A SZOMSZÉDOS 
GÖDRŐL HATTYASY LÁSZLÓ HAJNAL ÖTKOR RAJTOLT EL, HOGY HAT ÓRA ALATT TELJESÍTSE AZ 
ÖNMAGA SZÁMÁRA KITŰZÖTT 50 KILOMÉTERES TÁVOT.

– A napfényes januári vasárnap dél-
előtt a futók sokasága rótta a köröket 
Dunakeszi Alsó hangulatos utcáin, aki-
ket még az erős szél sem zökkentette ki  
a jól bevált tempójukból. Mit fejez ki 
valójában a Yours Truly futás, milyen 
távokat teljesítenek az indulók? – kér-
deztem a dunakeszi futások „apostolá-
tól”, Bakos Gábortól.

– Ez egy igazi örömfutás, minden-
ki annyit fut, amennyit szeretne, olyan 
tempóban, ahogy szeretne, annyi időt 
tölt a pályán, amennyit szeretne. Finn 
kezdeményezésre indult el európai hó-
dító útjára a Yours Truly futás, amely 
hazánkban is egyre népszerűbb. Min-
den év januárjának az utolsó vasárnap-
ján rendezik a sporteseményt, amikor 
arra biztatják az embereket, hogy mo-
zogjanak. Mi is ezt „üzenjük” az em-
bereknek, hogy gyalogoljanak, sétál-
janak, ha van rá lehetőségük síeljenek, 
aki pedig úgy érzi, hogy megfelelő a fi-
zikai kondíciója, az fusson. Annyit, 
amennyi örömöt jelent számára. Ma 
rendezzük Dunakeszin a 10., jubileumi 
Yours Truly futást, melyen a futók tet-
szőleges távot teljesítenek, egy 2,8 ki-
lométeres kört jelöltünk ki, minden-
ki annyiszor teljesíti, amennyiszer sze-
retné. Egyébként a Yours Truly futás 
hivatalos távja a 25 és 50 kilométer, de 
mi bármilyen mennyiségű futást szíve-
sen veszünk.

– Nagyon sok fiatalt és középkorú fu-
tót látok. Honnan érkeztek?

– Általában sok helyről jönnek, de ma 
legtöbben a dunakesziek mellett Gödről, 
Fótról, Vácról, Rákospalotáról és Tatáról 
érkeztek. Itt van az indulók között pél-
dául a Dunakeszin élő, a többszörös ma-
gyar maratoni bajnok, Staicu Simona. 
A kiváló futónő, amikor először eljött, 
rácsodálkozott, hogy így is lehet futni 
és nem kell mindig versenyezni. Azóta 
minden évben itt van, az idén már a lá-
nyát is elhozta.

– Elárulta nekem, hogy ön már nem 
egyszer lefutotta az 50 kilométert. Mi-
lyen érzés egy ilyen kihívást teljesíteni, 
és egyáltalán a futás milyen élményt ad 
az ember számára?

SIKERES VOLT A JUBILEUMI 
DUNAKESZI YOURS TRULY FUTÁS

– A futás közben olyan felszabadult-
ságot érez az ember, amit máshol nem. 
Én azt szoktam mondani, hogy amit egy 
maraton alatt nem tud megoldani fejben 
az ember, arra nincs is megoldás. Any-
nyira el tud lazulni az ember, hogy tény-
leg olyan problémákat meg tud oldani, 
amit egyébként nem. Mindenkinek jó 
szívvel ajánlom.

– A január végi Yours Truly futáson 
kívül Dunakeszin máskor is szerveznek 
ilyen jellegű sporteseményt?

– Természetesen! Szerveztem egy re-
mek futóközösséget, melynek tagjai-
val minden hétfőn este fél hétkor a Hídi 
ABC-nél találkozunk, csütörtökön pe-
dig a „kispénteki” futásra, a gyártelepi 
vasútállomásnál, hogy együtt fussunk. 
Bárki csatlakozhat hozzánk! Ezen kí-
vül, immár nyolcadik éve reggel 9 óra-
kor egy fél maratoni futással indítjuk az 
újévet.

– Ez is mutatja, hogy remek közösség 
a futók csapata.

– Igen. A futók között rossz embert 
még nem láttunk.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

A jubileumi futás 
szervezői: 
Brevákné Kiss Edit, 
Wölfli Erika és 
Bakos Gábor 



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

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

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

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

www.pawww.passsziom.hu sziom.hu 

48 000

7 000


