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ELKEZDŐDÖTT A IV. BÉLA KIRÁLY GIMNÁZIUM
ÉS LÁNYI FERENC SZAKGIMNÁZIUM ÉPÍTÉSE.
MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL OLY MÉRTÉKŰ KÖZÉPISKOLAI BERUHÁZÁS VALÓSUL MEG VÁROSUNKBAN, AMILYENRE AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN NEM VOLT PÉLDA.
A LÉTESÍTMÉNY ALAPKŐLETÉTELI ÜNNEPSÉGÉRE MÁRCIUS 11-ÉN KERÜLT SOR.

ELHELYEZTÉK A DUNAKESZI
DIÁKNEGYED ALAPKÖVÉT
A diáknegyed, több mint háromszáz
családnak fog segíteni azzal,
hogy gyermekeik helyben
folytathatják tanulmányaikat
– Régóta készültünk erre a beruházásra, ami most meghatározó szakaszába érkezett – mondta köszöntőjében
Dióssi Csaba polgármester.
– Dunakeszi városában 2010-ben
létrejött egy összefogás, akkor az önkormányzati képviselők aláírtak egy
együttműködési nyilatkozatot, hitet
téve amellett, hogy elsősorban a városért szeretnének dolgozni. Az elmúlt
12 évben ez így is működött, ennek fő
motorja Tuzson Bence országgyűlési
képviselő volt, akinek itt is köszönetet mondok.
A továbbiakban visszatekintett
a város elmúlt több mint egy évtizedes fejlődésére, amely példa nélküli
a település életében. Elmondta, hogy
mintegy ötszáz gyerek végez az általános iskolákban, és közülük csak
százan jutnak be a Radnóti Miklós
Gimnáziumba. Elkészült a terv az új
középiskolák építéséről, a kormányzat is a város mellé állt, és megszületett a döntés a diáknegyed megépítésére.
– A diáknegyed, több mint háromszáz családnak fog segíteni azzal,
hogy gyermekeik helyben folytathatják
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tanulmányaikat. A beruházás volumenéről annyit, hogy ha a város minden fejlesztési pénzét félretennénk,
több mint hatvan év alatt jönne össze
a teljes összeg.
– Egy település életében mindig
vannak fordulópontok, s most egy eddiginél is jelentősebb fordulóponthoz
érkezett a város – fogalmazott Tuzson
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
kormányzati államtitkára, a térség országgyűlési képviselője.

– Ez az ország legnagyobb középiskolai beruházása. Minden fejlesztés fontos, de ez most különösen fontos, mert aki iskolát épít, a jövőt építi. Ebben a tankerületben van a legtöbb diák Magyarországon, így nem
csupán általános iskolákat kell építeni, hanem olyan középiskolákat, melyek párját ritkítják az országban. S ez
a beruházás nem csupán középiskolákat jelent, hanem olyan diáknegyed

jön létre, amely egyúttal a város kulturális és sportolási lehetőségeit is magában foglalja.
Kiemelte, hogy ez egyúttal zöld beruházás is, hiszen ültetnek majd 300
fát, lesz egy 450 fő befogadására képes
étterem, aminek a tetején egy park is
létrejön. Javulnak majd a közlekedési
lehetőségek, a kerékpárutat összekötik
Fóttal és Göddel is. A legfontosabb,
hogy összefogás eredménye a megvalósuló létesítmény, mely mutatja a közösség erejét. És ezt az összefogást az
önkormányzat képes generálni.
– Gratulálok Dunakeszinek, ez egy
fantasztikus beruházás, és nagyon sikeres volt az előkészítő munka – jelentette ki Dr. Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami
vagyongazdálkodásért felelős államtitkára. – Az oktatás fejlesztése kiemelkedően fontos szempont, és nem
mindegy, hogy a tehetségek kibontakoztatását milyen infrastrukturális körülmények között teszik meg
a pedagógusok. Magyarország Kormánya ezt a küldetést ismerte fel és ennek
a feltételeit szeretné minél jobb formában megvalósítani.
Az oktatási komplexum közel ötven milliárd forintból épül meg. Elmondta az államtitkár, hogy nem
csupán egy húsz tantermes gimnáziumot és egy huszonhat tantermes
szakgimnáziumot kapnak a diákok,
hanem uszodát, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. Az iskolához tartozik majd egy több mint ezer négyzetméter küzdőterű tornacsarnok is.
Az épületek összes hasznos alapterülete több mint 32 ezer négyzetméter.
A teljes beruházás költségvetési forrásból valósul meg, az önkormányzatnak saját forrást nem kellett vállalni.
A diákok és a tanárok várhatóan 2024
tavaszán vehetik majd birtokba a létesítményeket. A közbeszerzési eljárás
keretében olyan konzorciumot választottak, amely mind a minőségi munka, mind a határidők betartása tekintetében már bizonyított.
Ezt követően került sor az ünnepélyes alapkőletételre. A jövőnek szóló
üzeneteket Tuzson Bence, Dióssi Csaba és a hat dunakeszi általános iskola diáksága helyezte el az időkapszulában.
Katona M. István
A szerző felvételei

MÁRCIUS 5-ÉN (IS) MINDEN
A SPORTRÓL ÉS AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK MEGNYITÁSÁRÓL SZÓLT DUNAKESZIN. KORA DÉLUTÁN ADTÁK
ÁT A MAGYARSÁG SPORTTELEPEN
A FELÚJÍTOTT FUTÓFOLYOSÓT,
AMELY TÖBB MINT NÉGY ÉVTIZEDE
SZOLGÁLJA A VÁROS ATLÉTÁINAK
FELKÉSZÜLÉSÉT. ALIG EGY FÉLÓRÁVAL AZ ÜNNEPÉLYES CEREMÓNIÁT
ÚJABB KÖVETTE, AMIKOR AZ EGÉSZ
NAPOS SPORTBEMUTATÓK CSÚCSPONTJAKÉNT FELAVATTÁK A NEMZETKÖZI VERSENYEK RENDEZÉSÉRE IS ALKALMAS, KÉTMILLIÁRD
FORINTBÓL ÉPÍTETT IMPOZÁNS
ÚJ SPORTCSARNOKOT UGYANCSAK
A MAGYARSÁG SPORTTELEPEN.

FELAVATTÁK A VÁROS
MULTIFUNKCIÓS CSARNOKÁT

A

VS D unakeszi 20 szakosztályának látványos
bemutatóival
kezdődött az egész napos
monstreprogram, melyben 27 sportág képviselői mutatkoztak be a nagyközönségnek. Az igazán jól
szervezett és látványos sportprogram csúcspontjaként avatták
fel a kétmilliárd forintból épített
multifunkciós csarnokot.
Az avató beszédek előtt
a cheerleader szakosztály sportolói látványos produkciójukkal
hangolták a közönséget az ünnepélyes megnyitóra.
Dióssi Csaba polgármester
a rá jellemző felkészültséggel
és tárgyilagossággal elemezte
a multifunkciós csarnok ünnepélyes avatásához vezető több
éves utat.
- Számomra ez a csarnok a legek
fejlesztése – jelentette ki a polgármester, aki hozzátette, hogy 2012től rögös út vezetett az ünnepélyes
avatóig, melyek között említette
a terület megvásárlását és a megvalósításhoz szükséges források
előteremtését. Elismeréssel beszélt az együttműködő partnerekről, a VS Dunakesziről, a beruházást lebonyolító Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-ről, a kivitelező Trend Építő Zrt-ről.
A sikerhez vezető úton mindvégig támogató partner volt Tuzson
Bence országgyűlési képviselő és
Benkő Tamás, az MLSZ Pest me-

gyei igazgatója, dunakeszi önkormányzati képviselő, aki egy 500
millió forintos TAO pályázattal
segítette a beruházás létrejöttét.

A sportprogram
csúcspontjaként
avatták fel a kétmilliárd
forintból épített
multifunkciós csarnokot
– Mindketten sokat tettek azért,
hogy felépíthettük a város legújabb sportcsarnokát – mondta
elismeréssel a hangjában. – Tuzson Bence -, akivel napi szinten együtt dolgozunk – a nyíltvizi
edzőközpont felépítése mellett támogatta a multifunkciós csarnok forrásainak előteremtését is,
melyhez sikerült átcsoportosítani
a műugrótorony építésére elnyert
támogatást is, aminek üzemeltetése rendkívül veszteséges lett volna – ismertette Dióssi Csaba. – A
csarnok építése öt forrásból valósulhatott meg, ami kisebb csoda –
tette hozzá.
A polgármester bejelentette,
hogy a beruházás második ütemeként a csarnok mellett már
elkezdődött az újabb öltözők és
a parkoló építése, melyet 2023ban adnak át.
- A csarnok egyike annak a 75
sportfejlesztésünknek, amelyet az
elmúlt években valósítottunk meg
körzetünkben. Ez a sportkomple-

xum Dunakeszin a harmincötödik beruházás, amely a kormány,
a város és a VSD támogatásával
jöhetett létre. Minden megtalálható az épületben, ami szükséges
ahhoz, hogy az edzéseken, versenyeken részt vevő sportolók megfelelő körülmények között tudjanak felkészülni, majd képviselni
nemcsak az egyesületet, hanem
az egész várost! – mondta Tuzson
Bence országgyűlési képviselő,
aki azt kívánta, hogy a sportolók
töltsék meg élettel a csarnokot.
- Temesvári István, a VSD elnöke ünnepi köszöntőjében felidézte, hogy 2016-ban – az egyesület megalakulásakor – hét szakosztályban 350-en sportoltak. –
2022-ben 20 szakosztályban, 27
sportágban 2221 igazolt versenyző sportol, és 3500 gyerek űz valamilyen sportágat a VSD edzőinek
irányításával. Ma már Pest megye
legnagyobb egyesülete vagyunk,
az ország vidéki egyesületi között

a hetedik helyet foglaljuk el – ismertette a nagy ívű fejlődést Temesvári István, aki szerint ezt bizonyítja az is, hogy 2016-ban csak
egyetlen sportcsarnoka volt az
egyesületnek, napjainkban pedig
már néggyel büszkélkedhetnek.
Befejezésül Temesvári István
köszönetet mondott a támogatásért és a színvonalas együttműködésért az önkormányzatnak, az
országgyűlési képviselőnek, Mihály Csabának, a kivitelező Trend
Építő Zrt. vezérigazgatójának és
közvetlen munkatársának, a projektvezető Hajzer Annamáriának.
A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágásával felavatták az
új sportcsarnokot, melyben négy
sportág tarthat nemzetközi versenyeket: röplabda, kosárlabda,
tollaslabda és a vívás. A pálya alkalmas NB I/B-s kézilabda és
futsalmérkőzésekre is.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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HÉT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT KÖZÜL VÁLASZTHATUNK
MINT ARRÓL HÍRT ADTUNK, A FIDESZ-KDNP
ÉS A KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL INDULÓ ELLENZÉK JELÖLTJEI A KAMPÁNY ELSŐ NAPJÁN,
FEBRUÁR 12-ÉN MIND A 106 VÁLASZTÓKERÜLETBEN ÖSSZEGYŰJTÖTTÉK AZ ÁPRILIS
3-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON VALÓ
INDULÁSHOZ SZÜKSÉGES ALÁÍRÁSOKAT.

A

P est megyei 5. számú , dunakeszi központú választókerületben hét képviselő-jelölt indulását vették
nyilvántartásba, akiknek egyébként február 25-én, 16 óráig volt lehetőségük összegyűjteni és leadni
az ajánlásokat a választási bizottságnak.
A választókerület regnáló országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP
színeiben újrainduló Tuzson Bence és az ellenzéki összefogás – DKJobbik-Momemtum-MSZP-LMPPárbeszéd – támogatásával induló

Dorosz Dávid indulását egyaránt
február 17-én vette jogerősen nyilvántartásba a választási bizottság.
A Mi Hazánk színeiben Kovács
Mátyás és a MKKP képviseletében
Bürger Zoltán indulását egyaránt
február 28-án vette jogerősen nyilvántartásba a választási bizottság.
A Valódi Demokrata Párt (VD)
képviseletében Lőrincz László,
a Normális Párt színeiben induló
Szuchányi Gábor, a MEMO jelöltje,
Kovács Roxána indulását jogerősen
március 6-án vették nyilvántartásba.
Választásra jogosultak aktuális
száma 98 142 fő, ebből átjelentkezett:966 fő, külképviseletre jelentkezett:574 fő.
Választásra jogosultak száma a választás kitűzésekor: 97 882 fő
Összeállításunk a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett,
a 2022. március 10-i állapot alapján
készült.
(Vetési)

A választási bizottság sorsolással döntött arról, hogy az országgyűlési
képviselő-jelöltek milyen sorrendben szerepelnek a szavazólapon:

Lőrincz László
VD

Kovács Mátyás
Mi Hazánk

Szuchányi Gábor
Normális Párt

Bürger Zoltán
MKKP

Tuzson Bence
Fidesz-KDNP

Dorosz Dávid

DK-Jobbik-MomemtumMSZP-LMP-Párbeszéd

Kovács Roxána
MEMO
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MAGYARORSZÁGNAK KI KELL
A SZOMSZÉDUNKBAN DÚLÓ OROSZ-UKRÁN
HÁBORÚ MINDANNYIUNKRA HATÁSSAL VAN,
AGGÓDVA FIGYELJÜK A SÚLYOS HARCOKRÓL
ÉRKEZŐ HÍREKET, ÉS SZINTE EGY EMBERKÉNT
SEGÍTJÜK AZ UKRÁN ÉS A MAGYAR MENEKÜLTEKET. A DUNAKESZIN ÉLŐ SZIJJÁRTÓ PÉTER,
MAGYARORSZÁG KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERE A MINAP NAGY ÉRDEKLŐDÉSSEL
KÍSÉRT FÓRUMOT TARTOTT A VÁROSBAN, AKI
AZT KÖVETŐEN EZÚTTAL IS KÉSZSÉGESEN VÁLASZOLT A DUNAKESZI POLGÁR KÉRDÉSEIRE.

INTERJÚ SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERREL
- Miniszter úr! A naponta fokozódó
orosz-ukrán háború milyen hatással lehet Magyarország biztonságára, a Kárpátalján élő magyarokra?
- A háború mindig óriási biztonsági kockázatot jelent, különösen
igaz ez, ha a szomszédos országban van. Ezért a magyar kormánynak minden szükséges intézkedést
meg kell hoznia annak érdekében,
hogy megvédje az országot és polgárait. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy semmilyen formában
ne keveredjünk bele ebbe a háborús
konfliktusba. Ehhez több lépésre is
szükség van. Először is meg kell védeni az érintett határszakaszt, ezt
a magyar honvédség odavezénylésével megtettük. Másodsorban pedig tartózkodni kell minden olyan
cselekedettől, amely belesodorná hazánkat a háborúba. Magyarországnak ki kell maradnia ebből
a háborúból. Nem szabad magyar
katonákat és fegyvereket küldeni
Ukrajnába, de a fegyverszállítmányokat sem engedjük át az ország
területén. Ez a magyar kormány határozott álláspontja. Ez az érdeke a
Magyarországon és a Kárpátalján
élő magyaroknak egyaránt.
- A politikai közvélemény egy része ezt vitatja, azzal érvelnek, hogy
NATO tagországként nekünk is
részt kellene venni a segítségnyújtásban az ukránok oldalán.
8 Dunakeszi Polgár

- De a NATO nem hadviselő fél! A
NATO egyértelművé tette, hogy nem
avatkozik be az orosz-ukrán háborúba. A szervezet 5. cikkelye egyértelműen rögzíti, hogy a NATO védelmi
szervezet, amely csak és kizárólag
a tagországok védelmében mozgósíthatja katonai haderejét. Az kétségtelen tény, hogy van egy olyan európai

Minden erőnkkel azon
dolgozunk, hogy semmilyen
formában ne keveredjünk
bele ebbe a háborús
konfliktusba
uniós döntés, hogy az unió szállíthat
fegyvert Ukrajnába, ám ez a döntés
azt is kimondja, hogy a halált okozó fegyverek átszállítása egy ország
területén az nem európai uniós, hanem az adott nemzet hatásköre. Tehát semmilyen olyan döntés nem
született, semmilyen olyan jogszabály nincsen, amely indokolttá tenné, hogy átengedjük a halálos fegyvereket az országunk területén.
- Közvetlenül a háború kirobbanása után, amikor a helyzet tovább fokozódott, magyar és ukrán
menekültek jelentek meg a magyar
határon, akkor a miniszterelnök
úr adott egy televíziós interjút,

melynek általános vélekedés szerint nagyon jó volt a visszhangja.
Ez azt is tükrözi, hogy az emberek
biztonságra, higgadt döntésekre, határozottságra vágynak. Ezt
a közvélekedést azonban mintha
egy kicsit árnyalta volna később
az a bejelentés, hogy Magyarország nem szállít és nem is enged
át területén fegyvereket Ukrajnába. Ön szerint ez milyen hatással
lehet a kormány megítélésére, befolyásolhatja a közelgő választás
végeredményét?
- Nem szabad ezt a kérdést választási érdekből mérlegelni, most kizárólag abból a szemszögből kell vizsgálni a dolgot, hogy mi szükséges ahhoz,
hogy Magyarországot ne vonhassák be
a háborús konfliktusba. Meggyőződésem – vagy legalábbis remélem -, hogy
hazánkban mindenki egyetért abban,
hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból. Abban az esetben, ha elkezdünk fegyvereket szállítani, akkor magunkra vonjuk annak
a veszélyét, hogy szomszédos országként mi is részesei leszünk a háborús konfliktusnak. Ezt pedig mindenáron el kell kerülni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a menekülteket ne fogadnánk be, ne látnánk
el őket szállással, élelemmel. Ebben
a humanitárius összefogásban a civil
emberek, a szervezetek, önkormányzatok és a hivatalok egyaránt példásan
helytállnak.

MARADNIA A HÁBORÚBÓL
- A súlyos háborús helyzet milyen
hatással lehet a magyar-orosz gazdasági együttműködésre, kapcsolatokra? Befolyásolhatja-e a Paks 2
jövőjét, a hosszú távú oroszországi
gázimportunkat?
- Erről nagyon nehéz beszélni, mert
Magyarország és Oroszország között
kialakított pragmatikus együttműködés békeidőben jött létre és a békeidőre szólt. De most egy háborús időszak van. Nagyon nehéz ezt megítélni, de egy dolog biztos: el kell kerülni,
hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Részei és részesei vagyunk az európai egységnek,
de az az érdekünk, hogy továbbra is
jöjjön földgáz Magyarországra, mert
ha nem jön, akkor nem tudunk fűteni, az ipar működésképtelenné válik és akkor sok tízezer, de akár százezer ember válhat munkanélkülivé. Ugyanígy, az is érdekünk, hogy
a paksi atomerőművet tovább építsük, mert ha nem építjük meg, akkor
az brutális energiaár-emelkedést jelent Magyarországon.
- A külpolitikai fejlemények milyen mértékben szűkíthetik le
a magyar vállalkozások nemzetközi
mozgásterét, eredményességét?
- Az egységes európai fellépés következményeként, az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók
miatt az orosz-magyar vállalatközi
kapcsolatok nagyon mélypontra esnek vissza, mondhatni lenullázódnak vagy legalábbis ahhoz nagyon
közeli állapotba kerülnek. Éppen
ezért nekünk azon kell gondolkoznunk, hogy milyen segítséget, milyen támogatást tudunk adni azoknak a magyar vállalatoknak, amelyek eddig alapvetően az orosz piacon voltak érdekeltek. Nehéz példát
felhozni, de valahol a Brexithez hasonló a helyzet, amikor gazdasági
intézkedések nehezítették a magyar
cégek működését, melyeket akkor
beruházástámogató programmal segítettük. Most is hasonló megoldásban gondolkodunk – bár nyilván
ez teljesen más helyzet -, elkezdtük
egy támogatási, beruházásösztönzési program kidolgozását, amit hamarosan a kormány elé terjesztünk.
- Szűkebb pátriánk egyik meghatározó vállalata a Dunakeszi Járműjavító, amely az Ön hatékony
közreműködésének is köszönhetően 676 vasúti személykocsit gyárt az
Egyiptomi Államvasutak megren-

delésére orosz kooperációban. Ez az
együttműködés nem sérülhet?
- A nemzetközi szerződés keretében
Dunakesziről 676 vasúti kocsit küldünk Egyiptomba. Ez szerintem óriási dolog: a magyar közlekedési ipar valaha volt legnagyobb volumenű megrendelése, hiszen egymilliárd eurós,
vagyis 370 milliárd forintos projekt.
A kocsik több mint fele Dunakeszin
készül, melyből 76 vasúti személykocsit
már átadtak Egyiptomban, de a további 600 kocsi is itt készül majd. Én nem
gondolom, hogy ennek a szerződésnek
a teljesítése veszélybe kerülne, mivel
a partnercég nem szerepel semmilyen
szankciós listán.
- Ön szerint – a Dunakeszi Járműjavító mellett - milyen üzleti,
gazdasági perspektíva kínálkozik
a városban és a környező településeken működő meghatározó vállalkozások számára a hazai és a nemzetközi piacon?
- A magyar gazdaság tavaly három
rekordot is megdöntött, amelyből az
egyik éppen az exportunk volt. Soha
nem exportált a magyar gazdaság
annyit, mint tavaly. Egészen pontosan 119 milliárd eurót, amely a világon a 34. legnagyobb exportteljesítmény, miközben lakosságszám
tekintetében csak 95.-ek vagyunk.
Dunakeszi és környéke kiváló vállalkozási lehetőséget biztosít, mert
kiváló a logisztikai adottsága és jó
a képzett munkaerőarány. A vasút,
a főútvonalak, a Duna mellett Budapest szomszédsága is kiváló lehetőséget kínál a vállalkozások számára.
Mindezek mellett 2022. január 1-től
egy hatalmas új lehetőség nyílt meg a
dunakeszi vállalatok előtt is. Ugyanis az Európai Bizottsággal megállapodtunk, hogy Budapest és Pest megye külön régiónak számít. Ennek
egyik pozitív következménye, hogy
Dunakeszin és környékén is 50 százalékos mértékig a Magyar Kormány
támogathatja a vállalatok beruházásait, amennyiben azok meghaladják
az 5 millió eurót. Tehát ha vannak
Dunakeszin és környékén vállalatok,
amelyek most akarnak belevágni egy
nagyobb volumenű fejlesztésbe, azt a
Magyar Kormány 50 százalékos támogatásával tehetik.
- A katonapolitikai és gazdasági kérdések után, ha megengedi miniszter úr, akkor arra lennék kíváncsi, hogy „civilként”, emberként hogyan lehet helytállni egy háborús
helyzetben?

- Ez egy más típusú kihívás, mint
ami eddig volt. Megmondom Önnek őszintén, ez lelkileg másként hat
az emberre. Ez a helyzet nem olyan,
mint amikor a beruházókkal tárgyalok, vagy Brüsszelben kell kőkemény
politikai vitákat vívni. Most háború
dúl a szomszéd országban. Háború,
amit eddig mi csak tévéből ismertünk, nagyon messzi jelenségként.
A minap, amikor elmentem az ukrán-magyar határra és láttam a menekülő családokat, nőket, gyerekeket, az bizony lelkileg megérintett…

Nekünk azon kell gondolkoznunk,
hogy milyen segítséget, milyen támogatást
tudunk adni azoknak a magyar
vállalatoknak, amelyek eddig alapvetően
az orosz piacon voltak érdekeltek
- Dunakeszi polgárként hogyan
érzi magát a városban? Hogyan ítéli meg a város fejlődését és jövőbeni
lehetőségeit?
- Ha visszaemlékszem rá, hogy
ez a város mekkora volt és milyen
fejlettségi szinten volt, amikor ideköltöztem, akkor azt mondom, az
a jó kifejezés, hogy „zongorázni”
lehet a különbséget. Munkám révén nagyon kevés hely van az országban, ahol ne jártam volna, így
bizton állíthatom, hogy Dunakeszi országos mércével mérve is fantasztikus, ugrásszerű fejlődést mutatott az elmúlt időszakban. Elég,
ha csak az oktatási és egészségügyi
ellátórendszert, az infrastruktúrát,
az út- és kerékpárút-hálózat bővítését, a sportolási, szabadidős lehetőségeket említem. Ráadásul nagyon
komoly ipari, gazdasági központtá
kezdi kinőni magát Dunakeszi. Bízom benne, hogy ez a fejlődés töretlen lesz a jövőben is.
Nagyon szeretek itt élni, nagyon
szeretek – ha este hazaérek, és éppen
itthon alszom – itthon lenni. Hétvégenként nagyon szeretünk a feleségemmel, Szilvivel és a gyerekekkel
a városban vagy a Duna-parton sétálni, biciklizni, vagy rollerezni, futni, a gyerekek futsalmérkőzéseire kijárni. Jó érzéssel mondom, mi otthonra leltünk Dunakeszin!
- Miniszter úr, köszönöm az interjút.
Vetési Imre
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Izgalmasan indult a februári hónap, egy versenyló a körzetünkben lévő Téli Pályáról a zsokéját
hátrahagyva elszökött, de viszonylag hamar megfogták, és
szerencsére se személyi sérülés,
se anyagi kár nem keletkezett.
A körzetes Szent István és a Széchenyi István általános iskola 5
tanulójának a példamutató környezet védelmi tevékenységéért
a városunk alpolgármestere Nyiri Márton egy kis jutalmat adott
át. Ehhez csatlakozott ifjabb Juhász András, Dunakeszi legzöldebb cégének a CleanEco Home
Kft-nek a tulajdonosa is. Az iskoláknak, a városnak, és a cégnek
is nagyon fontos a fenttartható
környezet és a zöld edukáció a
városban.
Nagy tisztelettel szeretném
megköszönni Tóth Eszternek,
városunk főkertészének, hogy
ismét fejlődött a körzetünk. A
Fenyő Lakóparkban lévő játszó-

tér újult meg, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. két ezermesterének, Czeglédi Csaba és
Jakab Zoltán kiváló munkájának
köszönhetően. Nagy tisztelettel köszönjük a munkájukat!
A régi homokozót teljesen elbontották, megépítették az újat
és ellenőrizték az összes játékot. A következő nagy projekt
az Alagligeti Lakópark játszóterének a teljes megújulása lesz
nemsokára.
Februárba az ELMÜ alvállalkozója elkezdte azoknak a fáknak
a gallyazását, ahol a tulajdonosok nem végezték el a kötelező
gondozást, és a fák lombkoronája megközelítette a véd távolságon belül a földeletlen utcai légvezetékeket. Sajnos sok esetben
a munkájuk minősége nem volt
igényes. A levágott zöld nyesedéket pedig a körzetünkben lévő
2,4Kw-os vezeték alá depozták le
a temető mögötti útra, amin az
ELMÜ-nek szorgalmi joga van.
Nagyon büszkék vagyunk arra,
és nagyon köszönjük minden
dunakeszi lakótársunknak és Tuzson Bence országgyűlési képviselőnknek, hogy az ukrajnai

segélykérésre egységesen megmozdult a város. Eddig háromszor tudtuk elindítani segélyszállítmányt, amit a Természetesen Dunakesziért Alapítvány
juttatott célba. Az adományokat
a DOHSZK telephelyén lehet
továbbra is leadni. Nagy tisztelettel köszönjük azon lakótársainknak a segítségét, akik magán
úton befogadtak a városunkban,
háborús menekülteket, s ezzel is
segítenek az embertársainkon.
Illegális autóbontó. Egy vagány lakótársunk látta, és számon is kérte, az akkor még ismeretlen trógert, aki fényes nappal
az Alagimajori úton egy autó
platójáról az út mellé dobálta
le egy személygépjármű roncsait. Jelezte nekem telefonon,
én pedig értesítettem a városi
közterület felügyelet kollégáik, akik pedig a helyszínre siettek. Az elkövető közben elment
onnan, de a Masped raktárnál
lévő kamera azonosította, igy a
szabálysértési eljárást megindítottuk ellene. Kérésemre a jogi
osztály ellenőrizni fogja, hogy
a városban működő autójavító
cégek rendelkeznek-e hulladék

kezelési szerződéssel, illetve
a bejelentési kötelességüknek
eleget tettek-e.
Elkezdődött a bölcsődei beiratkozás, a körzetünkben lévő
Napsugár bölcsődébe a felvétel
ideje március 1.-től április 30.ig tart. Idén ismét lesz a városunkban LEGO kiállítás. A VOKE
Művelődési Központban május
13.-15. között.
A Fazekas Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola 8.N. osztálya, az első német nemzetiségi osztály 20142022, KIMAGASLÓ eredményt
ért el az írásbeli felvételin. Az
országos osztályátlag 52 pont
volt idén. A német nemzetiségi
osztály pedig 76 pontos osztályátlagot ért el. Gratulálunk nekik
és sok sikert kívánunk a tavaszi
nyelvvizsgákhoz.
Bármilyen kéréssel keressenek
bátran az alábbi elérhetőségeimen, telefonon a 06-20-429-1033 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 DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!
Az elmúlt hónapban elsősorban a Barátság útja 2. szám
mellett (a régi temetőnél) létrehozott új kutyafuttatóval kapcsolatban kaptam megkereséseket, itt az elmúlt időszakban
– korábbi, az önkormányzat
felé jelzett kérésemnek megfelelően – újabb fákat ültetett el a
város, de a tereprendezés még
jogos igénye az itt élőknek.
Egyes Barátság úti tízemeletes lépcsőházak előtt kihelyezett, meghatározott nappali
időszakban érvényes várakozni
tilos táblákkal összefüggésben
– melyeket annak érdekében
létesített az önkormányzat,
hogy mindig legyen arra sza-
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bad hely, hogy a lakosok egyegy nagybevásárlás után rövid
idő alatt a lépcsőház közvetlen közelében pakolhassanak
ki a járműveikből, majd ezt követően keressenek esetleg távolabb “végleges” parkolóhelyet – érkezett megkeresés más
lépcsőházakból, érdeklődve,
hogy ezek kialakítására máshol
is van-e mód. Miután ezzel kapcsolatban már nyáron tavaly
írásban kérdéssel fordultam a
polgármesterhez, e kérdésemre pedig még választ nem kaptam, így ezt ismételten jelzem
Dióssi Csaba felé.
Az elmúlt és a következő hetek az országgyűlési válasz-

tási kampánnyal telnek a közéletben, hiszen április 3-án újra
dönthetünk arról, hogy ki képviseljék körzetünket az Országgyűlésben, közvetve pedig az
ország vezetőiről is döntünk
ekkor. Arra biztatok mindenkit,
hogy megfontoltan, a hiteles
hírforrások híreit értékelve hozza meg döntését és lehetőleg
minél többen vegyünk részt az
április 3-i országgyűlési választáson.
Elérhetőségeimen
továbbra is várom megkereséseiket.
Közvetlen telefonszámom: 0670-379-92-11, elektronikus levélcímem: zpvarga.dunakeszi@
gmail.com vagy varga.zoltan@

jobbik.hu. Elérhető vagyok
a közösségi médiában, alábbi
hivatalos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, illetve
www.twitter.com/zpvarga.
Postai levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti
irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Biztosan értesültek róla, hogy 270
millió forint támogatás érkezik városunkba fejlesztések megvalósítására.
Ebből körzetünk is részesül. Járdát
építünk a Szabadság tér egyes hiányzó szakaszain, valamint a Széchenyi
utcában a Munkácsy utca és a Vadász köz közötti szakaszon, hogy a
buszmegállót könnyebben lehessen
megközelíteni. Ugyanebben az utcában a Munkácsy utca és a Dr. Kemény
Ferenc utca közötti szakaszon pedig
javítjuk a betonjárdát. A Pipa utcában
víznyelő árkokba, szikkasztókba tereljük a csapadékvizet. A támogatás-

Babacsomag
Nagy örömömre szolgál, hogy
ismét két babaköszöntő csomagot vihettem el egy-egy
családhoz. Isten hozta Naren és
Ádám nevű lakótársunkat városunkban.
Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó
épületének felújítása a terveknek megfelelő ütemben zajlik. Dunakeszi egyik legrégebbi
épületének, a Szent Mihály Plébániának a felújítására kerül sor.
A tető elkészült, a cserepek a helyükre kerültek. Jelenleg a külső nyílászárók cseréjének, valamint a külső homlokzat szigetelésének kezd neki a vállalkozó. A
felújítás során az egyik fő szempont, hogy az épület külső és
belső struktúrájában az eredeti formák jelenjenek meg. A beruházáshoz 60 millió forint kormányzati támogatás is érkezett.

ból térfigyelőkamerákat is telepítünk
a Fóti út és Szabó Ervin utca kereszteződésébe.
Megtörtént a Dunakeszi Diáknegyed
alapkőletétele, amelynek időkapszulájába a helyi általános iskoláktól is
kértünk ajándékokat. Az időkapszulát az első évnyitó alkalmával nyitjuk
majd fel. Ezúton is köszönjük a gyermekek és az iskolaigazgatók közreműködését, hogy meglepetésekkel is
szolgáljon majd az első évnyitó.
A minap személyes megkeresést
kaptunk áramkimaradásról a Csillag
és Kiss József utcából. Azonnal tudtunk intézkedni, bejelentettük és rövid időn belül helyreállt a szolgáltatás. Bármilyen hasonló esetben keressék bátran Juhász Ádám kollégámat,
és meggyorsítjuk a munkálatokat.
Programokban gazdag hónap
a március, volt nőnap, tavaszköszöntő
úszás, Dunakeszi Viadal, március 15.

és hamarosan ünnepeljük Dunakeszi
várossá válásának 45 éves évfordulóját. Ez alkalomból rendezzük meg
a tavaszi Futakeszit, de a Bárdos Lajos
Általános Iskola diákjai színházi előadással is készülnek Martikán Erika
vezetésével. Igazi nagy esemény lesz
még az április 2-i Bagossy Brothers
Company koncert a Katonadombon,
amelyet egy egész délutános családi
programsorozat előz meg, rengeteg
élménnyel a gyermekeknek.
Kérdéseikkel és észrevételeikkel továbbra is keressenek bizalommal!

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

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!
Lányi park felújítása
Hamarosan kezdődik a gyártelepi városrész egyik leghangulatosabb részének a Lányi Ferenc parknak a felújítása. A tervek elkészültek. A több ütemben történő munkálatok során
bővül a játszótéri eszközök száma. Az új játszótéri elemek
megrendelésre kerültek.
Tavaszi munkálatok
a körzetben
A tavasz beköszöntével megkezdődött a zöld felületek
karbantartása. Az útmenti fákat megmetszették, valamint
a Márciusi 15-i ünnepségre a Közüzemi Kft. munkatársai rendbe rakták a Március
15. teret. Az időjárástól függően folyamatban vannak az

útjavítások, valamint a faültetési program. Akik év közben jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit kapacitás függvényében
hajtják végre az Önkormányzat által megbízott szakemberek. A faültetéssel kapcsolatban az Önök feladata csupán
annyi lesz, hogy az igényeikkel együtt vállalják az ültetett
fák gondozását, amelyre ezúton is kérem Önöket. Az úthibákkal kapcsolatban pedig
arra kérem kedves lakótársakat, hogy jelezzék számomra
a lenti elérhetőségemen.
Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy
keressék fel oldalamat a
Facebookon is, ahol folya-

matos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni az
egész várost és a körzetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120
Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
SOK A PANASZ AZ ELMŰ ALVÁLLALKOZÓJA ÁLTAL VÉGZETT
GALLYAZÁSI MUNKÁK MIATT

A városban az ELMŰ megbízásából 3 évente végzi el a közterületeken lévő fák gallyazását
az alvállalkozó. Mindig volt panasz az elvégzett munka után,
melyre azok a lakók emlékeznek, akik az előző ciklusok során megkerestek. 2019-ben is
volt panasz, de azt megelőzően 2016-ban a Kossuth Lajos
utcát csúfították el. Most a Batthyány E. utca 14. lakója tajtékzott a látványtól, mivel az ingatlanja előtt a 8 évvel ezelőtt
ültetett fáit „barbár” módon
vágták meg. A felháborodás
abszolút jogos. Hasonló eset
történt a Király u. 7. előtt, ahol
az egyik szombat kora reggel
a bejárat előtt lévő japán díszcseresznye ágait szabdalták
szét. A lakó által ültetett díszfák gallyazására nem volt szükség. Panasszal fordultam a főkertész asszonyhoz, s kértem,
vegyék fel a kapcsolatot az
ELMŰ illetékesével és az alvállalkozóval. Hívják fel a figyelmet, hogy kizárólag azokat
a fákat vágják meg, amelyek
ágai a vezetékhez érnek. A későbbiek során a Tábor utca 5.,
a Rákóczi út 2. tulajdonosa is
jelezte elégedetlenségé. Tájékoztattak, hogy rengeteg a felháborodás város szerte, amit
jeleztek az ELMŰ felé. Hamarosan tárgyalnak az ELMŰ-vel
a jobb együttműködés reményében. Dunakeszi területén
a kis és középfeszültségű hálózatok alatt az ELMŰ megbízásából gallyazási munkálatok
kezdődtek. Az ELMŰ-nek vezetékjoga van, így a vezeték alatt
lévő fák a hatáskörükbe tartoznak. A gallyazásra nagyon alacsony összeget szán költségvetésében az ELMŰ. Külsős vál-
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lalkozót fogadnak fel, akinek
aprópénzzel szúrják ki a szemét. Az előzők miatt 3 évente
mindig más alvállalkozó végzi el a munkát. Idén egy borsodi csapat vágja városunkban
a gallyakat. Egy biztos, ezek az
emberek nem szakemberek,
s az égvilágon semmi közük
a kertészkedéshez.
- Emlékeztetőt nyújtottam
be a főkertész asszonynak a
Nagysándor József térre ígért
virágosítás végett, mivel tavaly nyáron a zöld fű helyet
kiszáradt sárga gyepet „láthattunk”. Anno ígérte, hogy
2022-ben a körforgalmat átstrukturálják. Tájékoztatott,
hogy az idei évben is lesz előrelépés
növényalkalmazásban, a körforgalom tetején
évelőket ültetnek, azonban
a többi részen egyelőre maradnak az egynyáriak.
- Előzőleg a körzet 5 pontján
már jelzett kátyúk megszüntetése érdekében ismét az osztály illetékeséhez címeztem
beadványom
- Mivel a Klapka utca folytatásában 02.10-re ígért 6-6 db
hulladékgyűjtő és kutyapiszok
tároló kihelyezése nem történt meg, ezért ismét a kihelyezések időpontja felől érdeklődtem írásban. Jelezték, hogy
a Közüzemi lakatosai folyamatosan dolgoznak, priorizálva a
feladatokat. A hó végi újabb
érdeklődésemre 03.15-ig kaptam ígéretet, melyet az időjárás befolyásolhat
- Az Esze Tamás utca 14. tulajdonosa az ingatlanja előtt
elszáradt vérszilvafák kivágása
miatt keresett meg. A szemle
igazolta a kérelmező állítását,
majd Tóth Esztertől kértem intézkedését. A vérszilvafák kivágását engedélyezte, mivel jellemző, hogy a vérszilvákat „nektria” fertőzés támadja

meg. Nincs más lehetőség,
mint a fa cseréje.
- Hat címen keletkeztek
egyedi és 4 címen szakaszos közvilágítási hibák, melyek megszüntetése végett az
Eurovill Kft intézkedését kértem írásban
- Csőtörés volt a Rákóczi út
52. bejárója mellett. A hibát a
DMRV munkatársai elhárították. A végleges helyreállítás, az
aszfaltozás még várat magára
- A Báthory és Bocskai kereszteződés egyik sarkára kihelyezett hulladékgyűjtőt kiütötte egy figyelmetlen gépjárművezető, aki valószínű

túllépte az 50 km-es sebességhatárt. A kért szemetes visszaállítása, lebetonozása két nappal később megtörtént
- Az Óvoda köz anomáliájának megszüntetése érdekében
a város egy 30 férőhelyes parkolót épít az óvodával szemközti területen, melynek kialakítása megoldást nyújt a gépjárművel gyermekeiket odaszállító szülők részére, egyben
az ott lakók problémájára is.


Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

A Tábor utca 4. szám előtti kihajtó burkolatát megjavították, a
balesetveszély megszűnt. A javítás során szegélyt kiépítették, így
a térkövek nem tudnak elmozdulni, valamint a kukásautó sem
hajthat már be a társasház útjára,
s így a burkolatot nem tudja a továbbiakban megrongálni.
„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 gyalogátkelő megvilágítása, szürkületben,
rossz időben balesetveszélyes.”
A városüzemeltetési osztály
vizsgálja a lehetséges megoldásokat, melyek közül talán azt
tűnik a legkönnyebben megvalósíthatónak, hogy az úttest két
oldalára egy-egy új, megfelelő
fényerejű és színképű világítótesttel szerelt kandeláber kerüljön elhelyezésre, de ez még nem
a végleges döntés, lehetséges
más megoldás is.
Dunakeszi-Gyártelep vasútállomás akadálymentesítése érdekében ígéretet kaptam, hogy

a MÁV Zrt. illetékesével történő
következő tárgyaláson részt vehetek, ahol át tudjuk tekinteni,
milyen megoldásokban lehet
gondolkodni.
A Madách Imre utca – Berzsenyi Dániel utca kereszteződésében, éppen a kanyar közepén az
aszfalt felfagyott, felmaródott.
A balesetveszélyes helyzetet
a városüzemeltetési osztály példás gyorsasággal megoldotta,
a hibát kijavították.
Értesítést kaptam, hogy a Madách Imre utca egyik társasházának közös képviselője az előkertet megszüntetné, hogy oda parkolókat építtessen. A parkolás
komoly gondot okoz városunkban, de fel szeretném hívni a fi-

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Néhány aktuális információval kezdeném. A Fillér utcában többször is jelentkezett
probléma a közvilágítással, sokan jelezték is felém, köszönöm! Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a hiba meghaladta az önkormányzattal szerződésben lévő cég hatáskörét,
így az ELMŰ vált érintetté! Az ő
megkeresésük is megtörtént, s
a jelenlegi állás szerint, kijavították a hibát.
Jelzés érkezett a Barátság útról, hogy az egyik akna fedele
veszélyesen szétrohadt, itt az
illetékes hivatali dolgozó jelez-

te, hogy megvizsgálják a hibát
és intézkednek, s nem mes�sze onnan egy közlekedést zavaró bokrot is jeleztek, itt a főkertész asszony ígért megfelelő
intézkedést levelemre. A Barátság út elején az egyik utcatábla megrongálódott, annak cseréjét kértem! Azt az általános
tájékoztatást kaptam, hogy az
Önkormányzat új kivitelezőt
bíz meg a névtáblák gyártásával, kihelyezésével. Ennek megvalósulása folyamatban van. Az
új táblákat akkor tudják majd
megrendelni, amint létrejött
ez a megállapodás. Addig gyűjtik a felmerült igényeket. Szíves
türelmüket kérem!
A Nap utca előtti zöld felületen áll egy óriásplakát tábla,
mely egy megvalósult fejlesztéshez lett kitéve, de már jó ideje nem túl esztétikus látványt
nyújt! A Közüzemi Kft. hamarosan megújítja, és városi használatba veszi.
A bölcsőde mellett jelezték
nekem, hogy az egyik közvilá-

gítást szolgáló oszlopon nyitva van a kábelekhez vezető
ajtó, s ez veszélyes lehet. Ebben is gyors intézkedést kértem. Ugyanott új fák ültetése
is megtörtént Tuzson Bence és
Nyíri Márton illetve Tóth Eszter
főkertész asszony hathatós segítségével! Köszönet érte!
A Kőrösi park játszóterénél
a burkolat megrongálódását
jelezték, ebben az ügyben is
gyors választ kaptam, folyik
az intézkedés a javítás érdekében.
Néhány örömteli hír, hogy
pályázatot adott be az önkormányzat, a teljes Garas utcai
út felújítására, ez tartalmazza
majd a parkolók lehetőség szerinti bővítését is, s kértem a rokkantparkoló helyek felülvizsgálatát is!
Megindult a Garas utcai játszótér felújítása is! Új eszközök
kerülnek régiek helyére, s új területtel, játékkal is gazdagodik
ez a kis tér, a szülők és gyerekek
örömére!

gyelmet, hogy új parkolók kiépítésére az önkormányzatnak van
egyedül lehetősége, melyeket
megvalósítás előtt terveztetni
és engedélyeztetni kell. Ezt más
nem végezheti és a jelenlegi utcaképet sem lehet változtathatni
előzetes engedély nélkül.
A Kosztolányi Dezső utcában
kicserélték a közműakna sérült,
beszakadt lezáró elemét, a balesetveszély megszűnt.
Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a továbbiakban is javaslataikkal, észrevételeikkel, kéréseikkel elérhetőségeimen.
Telefon: 06 20 336 9294
E-mail:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

Nagy örömmel köszöntötem
a körzet intézményeiben dolgozó hölgyeket a Nőnap alkalmából, végre újra személyesen
lehetett átadni a virágokat, ez
külön jó érzés volt számomra!
Remélem minden a Lakótelep
Szívében élő hölgy megkapta
a számára kedves virágot, köszöntést aznap!
Tiszteljenek meg továbbra is
bizalmukkal, véleményükkel,
s tegyük közösen még élhetőbbé szebbé e városrészt!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805
számon, levélben a Garas utca
4. szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Facebookon a Seltenreich József képviselői oldalamon és
a Lakótelep Szíve csoportban is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

Március 5-én egy sportnap
keretében átadásra került az
új sportcsarnok a Magyarság
Sporttelepen. A csarnok a város legnagyobb fedett sportlétesítményeként a fedettpályás
labdajátékok mindegyikének
gyakorlására alkalmas, kosárlabdából, röplabdából, tollaslabdából és vívásból pedig akár nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is megfelelő. A létesítményt a VSD városi
sportegyesület fogja használni, amelynek kötelékében immár több mint kétezer kétszáz igazolt versenyző sportol. Ugyanezen a napon került
sor a felújított fedett 120 méteres futófolyosó átadására is.
Egyre szebb és több lehetőséget nyújt tehát a sporttelep,
amely 2012-ben került újra vá-

rosi tulajdonba. Az elmúlt évtizedben fokozatosan, lépésről lépésre haladtunk az építkezéssel. Következő lépésként
egy öltözőépület építése és
a sportcsarnokot kiszolgáló
parkoló tervezése zajlik.
Február végén a képviselő-testület elfogadta a város költségvetését. A költségvetésben több olyan fejlesztési sor
szerepel, amely lehetőséget
ad körzeti fejlesztés megvalósítására. Mindig fontosnak
tartottam, hogy közterületeink mindegyikén kerüljön kiépítésre a közvilágítás. Sajnos
néhány kisebb közben, utcában ez még nem adatott meg.
Az idei évben az Evező közben
és a Katonadomb parkban léphetünk előre ezen a területen.
Fontos beruházásnak tartom
a Kiserdő utcai parkoló és a Katonadomb közötti járda megépítését, mivel a terület forgalmas és jelenleg a gyalogos és
a járműforgalom ugyanazon

a nyomvonalon halad. A fejlesztés segítségével javítani
fogunk a Katonadomb rendezvényterület gyalogosan történő megközelítésén. Kicsi, de
fontos beruházás, hogy járdát
építünk a Hajó utca Duna sor
felőli szakaszán, ezáltal még
esztétikusabbá téve a Dunapartunkat. A Kiserdő utcában
elvégezzük az útépítés kapcsán megígért kiegészítő fejlesztéseket és javítjuk a Kiserdő utcai parkoló csapadékvízelvezetését. Tovább fejlesztjük a Katonadomb játszóteret,
a strandot és megújítjuk a tanösvényt. Újabb térfigyelő-kamerákat helyezünk ki, tovább
növelve ezzel a közbiztonságot. Ezen a ponton meg kell jegyezzük, hogy az elmúlt tíz évben mintegy harmadára esett
a bűncselekmények száma
a városban, ennek egyik fő
oka épp a városi kamerahálózat megléte. Már elkezdődött
a Kiscsurgó patak környezet-

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Elindult a Dunakeszi Diáknegyed építése, a napokban tartottuk meg az alapkőletételt.
Első lépésként a beruházó körbekeríttette a területet a zaj- és
porvédelem érdekében, majd
megkezdődnek a cölöpözési
munkálatok, amit a gerendarács előkészítése követ. Mintegy 1400 cölöpöt helyeznek a
földbe. A munkagépek is hama-
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rosan felsorakoznak, 7 toronydaru építi majd a komplexumot. A teherautós forgalom érdekében kialakítottuk a nyomvonalat az északi földterületen,
leágazva az M2 és a 2-es főutat
összekötő szakaszról.
Sikeres Pest megyei pályázatnak köszönhetően egy trambulinnal, egy óriás mérleghintával és egy új mászókával bővül
a választék a Toldi utcai játszótéren.
Korábban több alkalommal
egyeztettem a Magyar Postával a Toldi-Dombliget lakópark
és a Tóváros ellátási színvonal
javításának érdekében. Március
elején az Infrastruktúra Igazgatóság vezetőjével, illetve a Ve-

zérigazgatóság kabinetvezetőjével találkoztam, ahol tájékoztattak, hogy aktív tárgyalást
folytatnak a Toldi utcai Sparral,
annak érdekében, hogy az épületen belül két kiszolgáló ablakos Posta pontot nyissanak,
ahol teljes értékű ügyintézésre
nyílna lehetőség.
Nőnap alkalmából Tuzson
Bence országgyűlési képviselővel több helyszínen egy-egy virággal köszöntöttük a városi intézmények hölgy dolgozóit.
A tóvárosi székhellyel rendelkező Természetesen Dunakesziért Egyesület az Önkormányzattal együttműködve rengeteg adomány gyűjtött össze és
szállított le a határra. Az Önkor-

rendezése, amely során sétaút
kerül kialakításra a völgyben.
Az év során fejleszteni fogjuk az evezősközpont játszótéri eszközeit, hogy a nyári tábor
során a legteljesebb élményt
kaphassák a gyerekek. Jelentékeny összeget kívánunk fordítani az Aradi vértanúk tere fejlesztésére, mivel szeretnénk,
ha megújulna a városunk ezen
frekventált tere is.
Már most szeretném jelezni,
hogy május 21-én szombaton
rendezzük majd a Dunakeszi
Önkéntes Köztisztasági Nap tavaszi gyűjtőnapját. Jelentkezni
a rendezettvarosert@freemail.
hu email címen lehet. Legyünk
minél többen a Révdűlőből is!
A hónap folyamán három babacsomagot kézbesítettem.
Isten hozta Lizát, Viktóriát és
Kornélt a közösségünkben!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

mányzat 1 millió forint értékű
adománnyal támogatta a kezdeményezést. Nagyon köszönjük!
Az adománygyűjtés a
DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központjában folyamatos,
a Bajcsy-Zsilinszky utca 32.
szám alatt nyitvatartási időben
továbbra is várják az adományokat.
Elérhetőségeim:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:


Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. választókerület képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT ALAGI, ALSÓI, MAJORI ÉS TŐZEGTAVI LAKÓTÁRSAIM!

Dunakeszi a közelmúltban
számos – régóta kívánatos –
városi fejlesztéshez kapott
támogatást a térség országgyűlési képviselőjének, dr.
Tuzson Bencének köszönhetően, összesen 270 millió forint értékben. Ebből a forrásból a 7. számú körzetet érintő
beruházásként
hamarosan
elkezdődik egy gyalogátkelőhely létesítése – annak minden járulékos elemével (járda, világítás-korszerűsítés) –
a Rozmaring utca és a Pálya út
közös csomópontjában. Ezzel
nagyon régi – teljesen jogos –
lakossági igényt sikerül végre
kielégíteni, hiszen az itt található, a Pálya út vasúti sínek felőli oldalán lévő buszmegállóhoz jelenleg nincs semmilyen
gyalogos átvezetés, és itt bizony sokszor nagy sebességgel haladnak az autók mindkét
irányban. A gyalogátkelőhely
kialakításával terveim és reményeim szerint a forgalom
sebességét is hatékonyabban

lehet majd szabályozni, ezzel
fejlesztve és biztonságosabbá
téve itt a közlekedést.
Február utolsó szombatjának délelőttjén tartotta közgyűlését a VOKE-ban a Dunakeszi Tőzegtó Sporthorgász
Egyesület, amelyre a városrész
egyéni önkormányzati képviselőjeként kaptam meghívást.
Az egyesület vezetőin (Gálhidi
Zoltán elnök, Veres Attila titkár,
Marosvári Ádám gazdasági vezető, Kovács Róbert Fb-elnök,
Papp Zoltán ell. biz. elnök) kívül jelen volt Dolhai András,
a Horgászegyesületek Pest
Megyei Szövetségének elnöke
és közel félszáz egyesületi tag.
A tanácskozáson számos felszólalás hangzott el, a szakmai
témák mellett sokan vetettek
fel az önkormányzatot is érintő
javaslatokat, kérdéseket. A közgyűlés tagjai számára hozzászólásomban megerősítettem:
ahogyan eddig, úgy a jövőben
is igyekszem – az önkormányzattal együtt – partner lenni
abban, hogy a horgászegyesület működését segítsük, a horgásztó és közvetlen környezetének rendjét a megfelelő jogi
feltételek
megteremtésével
betartassuk, a fejlesztéseket
akár önkormányzati, akár pályázati támogatásokból elősegítsük. Nem vitás: az egyesület

és az önkormányzat céljai közösek, különösen így van ez a tó
használatának rendjét illetően.
Jól esett hallani az egyesületi
vezetők beszámolóiból és számos hozzászóló egyesületi tag,
helyi ingatlantulajdonos részéről, hogy a Tőzegtavi út tavaly
év végi felújítását – amely dr.
Tuzson Bence országgyűlési
képviselő, államtitkár közbenjárására, támogatásával valósult meg – örömmel, köszönettel vették. Tőzegtavi lakótársaink ezen öröme a közeljövőben
fokozódhat: az önkormányzat
megbízásából hamarosan folytatódik az út újabb, a Hűtőház
utcáig tartó szakaszának felújítása: Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek – korábbi ígéretéhez hűen – annak a forrását
is sikerült előteremtenie.
Március első szombatján
újabb nagyszabású beruházás végére került pont: átadtuk a Magyarság Sporttelep új
futsalcsarnokát. Az előkészítését tekintve 2016-ban indult fejlesztés nagy részben a Magyar
Labdarúgó Szövetség TAOprogramja keretében valósult
meg, a források előteremtésében kiemelt segítséget nyújtott
dr. Bársony Farkas, a Kondor
Global vezérigazgatója is.
A Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület (DAF-

KE) is részt vesz az ukrán menekültek adományainak szállításában. Az alsói civil szervezet
a dunakeszi védőnők által szervezett
adománygyűjtésben,
egyelőre csak helyi szállításban
vett részt az egyesület kisbuszával – számolt be érdeklődésemre Sümegi Miklós, az egyesület elnöke.
A körzet útjainak számos
pontján észleltem kátyúkat
a lassan véget érő, összességében enyhének bizonyult téli
időszakban, ezeket bejelentettem a polgármesteri hivatal
illetékes munkatársának, az
útjavításokat még márciusban
elvégzik. Ugyancsak hamarosan sor kerül a szikkasztóárkok
és azok surrantóinak kialakításának újabb hullámára: akinek
e témában kérdése, javaslata
van, kérem, forduljon hozzám
bizalommal.
Elérhetőségeim:
benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com; +36 20 41 91 533.
Papíralapú
küldeményeiket
bedobhatják a Muskátli utcai
közösségi ház oldalán elhelyezett zöld színű postaládába is.


Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

A Dunakeszi Polgár

korábbi
lapszámait
megtekintheti a

dunakanyarregio.hu
internetes portálon
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NAGY SZÜKSÉG VAN
MOST A SEGÍTSÉGRE
MÁRCIUS 4-ÉN, DÉLELŐTT IMMÁR A HARMADIK SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY INDULT EL AZ
UKRÁN-MAGYAR HATÁRHOZ, HOGY A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐK MEGSEGÍTÉSÉRE
ELVIGYE A DUNAKESZIEK ADOMÁNYAIT. TÍZ ÓRAKOR GÖRDÜLT KI A DÓHSZK BAJCSY-ZSILINSZKY UTCAI TELEPHELYÉRŐL A CSORDULTIG MEGPAKOLT TEHERAUTÓ.
- Tartós élelmiszerek, konzervek,
bébiételek, gyümölcspürék, babaápolási cikkek, pelenkák, tusfürdő, törölköző, ágynemű, takaró,
hálózsák és még sok minden gyűlt
össze az adományozók jóvoltából,
melyekkel megtelt a raktár, de még
az intézmény tárgyalóterme is tele
volt – tájékoztatta lapunkat Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK vezetője.
Elmondta: a határ menti fogadóállomásról kaptak egy listát, melyen jelezték, hogy mire van leginkább szűkségük a menekülteknek.
- Az egyik védőnőnk kapcsolatot tart az ottani védőnői hálózat tagjaival, akiknek a javaslatai alapján egészítettük ki a listát
– mondta Szabóné Ónodi Valéria,
aki beszámolt arról is, hogy széles
körű az összefogás a városban, civilek, egyesületek is segítenek az
adományok gyűjtésében és szállításában.

- Nagyon büszke vagyok Dunakeszi lakóira, akik a természeti katasztrófa idején, a vírus-helyzetben, és most, amikor dúl a háború
a szomszéd országban, összegfognak és mindenben segítenek a rászorulóknak – mondta Dióssi Csaba polgármester.
– Az összefogás eredményeként
ma hajnalban már elindult teli rakománnyal egy teherautó, a második pedig hamarosan indul – tájékoztatott a városvezető, aki Tuzson
Bence országgyűlési képviselővel
és Sipos Dávid alpolgármesterrel
az élelmiszerekkel, ápolási szerekkel teli dobozokat pakolta a teherautóra.
A lakosság adománygyűjtése,
a nyugdíjas klub tagjainak önzetlen segítsége mellett az önkormányzat szervezéssel és egymillió forinttal támogatja az
orosz-ukrán háború elől menekülőket.

Lapunk kérdésére a polgármester elmondta, hogy a menekültek
közül még senki nem kért szállást
az önkormányzattól.
A pakolásban, amelyben Tuzson Bence is részt vett, a REdit
Örömtánc Klub tagjai is segítettek
Radvánszky Edit vezetésével.
Az adománygyűjtést a város országgyűlési képviselője kezdeményezte, aki elmondta, hogy immár
a harmadik teherautót indítják
a határhoz, ahol a helyi polgármesterek és a karitatív szervezetek képviselői fogadják a küldeményeket,
akik segítenek a szétosztásban.
- Gödről is most indítottunk el
egy teherautót, de a többi településen is gyűlnek az adományok. Nagyon fontos, hogy ilyen időszakban, ilyen helyzetben álljunk azok
mellé, akiknek erre szükségük van.
Úgy látom, hogy mi magyar emberek olyanok vagyunk, hogy amikor
kell, ténylegesen segítünk. Nagy
szükség van most erre – húzta alá
Tuzson Bence.
A csordulásig megrakott teherautó rakományával Czibere Lász-

ló indult el a határ menti Záhonyba, ahol a hét elején már megfordult egy szállítmánnyal.
– A fogadóállomáson adjuk át az
adományokat, ahonnan jól szervezetten juttatják el az Ukrajnából
menekülő gyerekeknek és felnőtteknek, akiket a határ átlépése után
a helyi általános vagy középiskolában látnak el a hatóságok, a helyi
szervezetek – osztotta meg tapasztalatait a háromgyerekes édesapa,
aki pedagógus édesapjához hasonlóan, ahol tud, ott segít.

Büszke vagyok
Dunakeszi lakóira,
akik összegfognak
és mindenben segítenek
a rászorulóknak
– Számomra természetes volt,
hogy segítek. Önként vállaltam,
hogy elviszem a dunakesziek adományait – vágja rá határozottan érdeklődésemre. – Gondoljunk bele,
pár nappal ezelőtt ugyanúgy keltek fel, mint mi, kávéval a kezükben,
akiknek a sorsa egyik percről a másikra tragikus fordulatot vett, amiről nem tehetnek. Ha segíteni kell,
akkor nem kérdés, hogy tennünk
kell a dolgunkat. A teherautót például egy ismerősöm, Szabó Zoltán,
a Partner cégcsoport tulajdonosa
adta kölcsön – mondta indulás előtt
Czibere László, aki a gyűjtésben és a
pakolásban segítők integető sorfala
mellett indult el Záhonyba…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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KORSZERŰ OKTATÁS KORSZERŰ
TECHNIKÁVAL. NAPJAINKBAN EZ A
KÉT FOGALOM A GYAKORLATBAN IS
EGYRE KÖZELEBB KERÜL EGYMÁSHOZ.
MEGTAPASZTALHATTUK EZT A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN, AHOL A 9. OSZTÁLYOS DIÁKOK
VALAMENNYIEN LAPTOPOT KAPTAK
TANULMÁNYAIK SEGÍTÉSÉRE.

LAPTOPOT KAPTAK

A

iskola
bejáratá„ hegyekben” álltak
a becsomagolt laptopok és sorban
érkeztek a szülők,
hogy átvehessék ezt
a korszerű eszközt.
Az átvételre március
3-4-én került sor.
– A Széchenyi Terv
Plusz keretében jelent
meg egy Európai Uniós pályázat az unió finanszírozásával – mondta kérdésünkre
Nyíri István igazgató.
– Mindez a Klebersberg Központon keresztül valósul meg,
melynek elvezése: „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
feltételeinek biztosítása a tanulók
és a pedagógusok számára”. A
gyakorlatban úgy történik, hogy
minden 9. nyelvi előkészítős illetve 9. évfolyamos tanuló kap egy
Del márkájú laptopot táskával és
egérrel használatra, amíg tanulói jogviszonya van. Ez azt jelenti,
hogy a mi diákjaink négy vagy öt
évre kaptak egy jó minőségű, 400
ezer forint értékű eszközt, amely
segíti az oktatást, illetve a járvány
miatti esetleges digitális oktatást.
Iskolánkban 250 tanuló és 60 tanár kapta meg a laptopot.
– A pályázat 2020-ban indult,
és a Klebersberg Központ közvetítésével a közép-magyarországi
z

nál
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régióban kaptak a diákok és tanárok laptopot. Így kaptunk mi
is. Pár hét alatt megvalósítottuk a projektet, a szülőket értesítettük, nekik kellett regisztrálni, és ők vehették át a gépeket. Ez
nagyon hasznos,
hiszen a nagy értékű gépek segítik
a tanulók és a tanárok munkáját is.
Hozzátette még az igazgató, hogy a pályázat négyéves, a jövő évben ismét sor kerül
az akkori kilencedikesek körében
a gépek kiosztására.
– Az osztályfőnök küldött egy
e-mailt, onnan értesültünk a lehetőségről. Nagyon örültünk,
mert ez sokat segíthet a tanulásban – mondta Hovanyecz Katalin
édesanya. Fia, Varga Gergő hozzátette: – Nagyon örülök, hogy
bekerültem a gimnáziumba, 9.e
osztályos tanuló vagyok. Örülök
a gépnek, segíteni fog a tanulmányaimban.
Azt is elárulta, hogy jelenleg
kitűnő tanuló.
A Radnóti gimnáziumban és a
régió más iskoláiban tehát most
már mindennapi valóság a korszerű oktatás korszerű technikával.
Katona M. István
A szerző felvételei

VIRÁGGAL KÖSZÖNTÖTTÉK
A HÖLGYEKET!
TÖBB ÉVTIZEDE GYÖNYÖRŰ SZÉP HAGYOMÁNYKÉNT MÁRCIUS 8-ÁN, A NŐNAPON VIRÁGGAL ÉS KEDVES SZAVAKKAL KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET.

A

családi , a baráti , a munka-

környezetükben élő
hölgyek mellett az önkormányzatok és az egyéb hivatalok vezetői, a térség országgyűlési képviselői is kifejezik tiszteletüket egy csokor
vagy egy szál virággal a jeles napon. Így tette Tuzson
Bence országgyűlési képviselő is, aki Sipos Dáviddal,
Dunakeszi alpolgármesteréhelyi

vel a város hat közintézményében köszöntötték a nőket.
A
politikusok
kedden délelőtt a Fazekas Mihály Általános Iskolában,
a DOHSZK Bajcsy-Zsilinszky és a Vasút utcai telephelyén, az SZTK-ban,
a Játszóház és az Eszterlánc
óvodákban virággal köszöntötték a hölgyeket.
Fotó: Ligeti Edina

Fotó: Kovács Zsolt

a Radnótis diákok és tanárok

Dióssi Csaba polgármester és Sipos Dávid alpolgármester a polgármesteri hivatalban dolgozó
hölgyeket köszöntették virággal és kedves szavakkal az év egyik legszebb ünnepén, a nőnapon

HABÁR A NEMZETKÖZI NŐNAPOT MÁRCIUS 8-ÁN ÜNNEPELJÜK, DUNAKESZIN
MÁRCIUS 6-ÁN EGÉSZ NAPOS MŰSOROS
RENDEZVÉNNYEL KÖSZÖNTÖTTE AZ ÖNKORMÁNYZAT A SZEBBIK NEM KÉPVISELŐIT A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN.

U

toljára

két

esztendővel

rendeztek nőnapi koncertet a művelődési központban. A múlt évben a járvány miatt „csak”
online hangversenyre kerülhetett sor.
Most viszont ismét kinyíltak a művelődési központ ajtajai és a Dunakeszi
Programiroda jóvoltából három alkalomra várták és fogadták a hölgyvendégeket, akik mindannyiszor megtöltötték a színházterem széksorait.
ezelőtt

Ha nőnapon mi, férfiak
virágot adunk át, ebben
benne van a feltétlen szeretet
A délelőtti előadás előtt Tuzson
Bence, a térség országgyűlési képviselője mondott nőnapi köszöntőt.
Személyes hangvételű beszédében
elmondta, hogy számára három nő a
legfontosabb. Az édesanyja, a felesége és öt gyermeke közül az egyetlen
kisleánya. S amely összefűzi őket: az
a feltétlen szeretet. S ha nőnapon mi,
férfiak virágot adunk át, ebbe benne
van a feltétlen szeretet is.
Ezt követően Bereczki Zoltán színművész „Dolgok, amikért érdemes
élni” című különleges interaktív monodrámája került színre. Az amerikai mintára, a nézővel közvetlen
párbeszédet folytató, rögtönzésekkel

A Csárdáskirálynőtől
a Táncdalfesztiválig
tűzdelt előadás Duncan MacMillan
angol szerző műve nyomán készült.
A sikeres előadás előtt a művész a várakozó hölgyek között szöveges cédulákat osztott ki, melyeknek az előadás során fontos szerep jutott.
Délután és este a zene volt a főszerep. A hölgyeket Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, önkormányzati képviselő köszöntötte. Két alkalommal került
sor az ünnepi, szórakoztató hangversenyre. Ezúttal is a rendkívül
népszerű Dunakeszi Szimfonikus Zenekar foglalta el a színpadot Farkas Pál vezényletével. A Budapesti Operettszínház művészei,
Kardaffy Aisa színész, operettés musical énekes, Altsach Gergely szólista, Piros Krisztina énekes előadóművész, Mészáros Árpád Zsolt színész, énekes, valamint
Kerényi Miklós Máté Junior Príma-díjas színész énekes produkcióik mellett prózában is rengeteg vidámságot varázsoltak a színpadra.
A műsor pedig önmagáért „beszélt”. Természetesen volt operett,
a Csókos asszony, az Ördöglovas, a
Csárdáskirálynő, a Mágnás Miska, a
Marica grófnő, aztán musical a javából, a Hair valamint a Rómeó és Júlia, mindezekből a legismertebb, legkedveltebb részletek. De volt meglepetés, az egykori, 1967-es Táncdalfesztivál egyik slágerét, a Jöjj vissza
hozzám kezdetűt énekelte el Altsach
Gergely. És még egy meglepetés:

Piros Krisztina és Mészáros Árpád
Zsolt adták elő a Tőled szép című,
Dunakeszi dalát.
Ezt az emlékezetes, tarka nőnapi
zenés virágcsokrot „nyújtották át”
a parádésan szereplő művészek és
a szimfonikus zenekar.

És hogy a virág ne csupán szimbolikus legyen, a műsorok végén minden hölgynek egy-egy cserép Fokföldi ibolyával kedveskedett délelőtt
Tuzson Bence, délután Pethő Krisztián önkormányzati képviselő, este
pedig Nyíri Márton alpolgármester,
valamint Szabó József önkormányzati képviselő és mindhárom alkalommal Csoma Attila is.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Dunakeszi szemmel
Várossá formálódott Dunakeszi
„AKKOR MÉG DUNAKESZI DUNA-PARTI RÉSZE VADREGÉNYES TERÜLET VOLT: AMIKOR KINÉZTEM AZ
ISKOLA ABLAKÁN HATALMAS FÁCÁNCSAPATOT LÁTTAM AZON A KUKORICAFÖLDÖN, AMELY AZ ÉPÜLŐ
LAKÓTELEP ÉS A DUNA-PART KÖZÖTT TERÜLT EL” - KOLLÁR ALBIN DÍSZPOLGÁRRAL, A KŐRÖSI CSOMA
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NYUGALMAZOTT IGAZGATÓJÁVAL BESZÉLGETTÜNK ARRÓL, HOGYAN
EMLÉKSZIK DUNAKESZIRE 45 ÉVVEL EZELŐTTRŐL.

Kollár Albin díszpolgár,
a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója

- Április 1-jén lesz Dunakeszi várossá nyilvánításának a 45 éves évfordulója. Ön hogyan emlékszik
a nagy napra?
- A művelődési ház nagytermében
ünnepélyes tanácsülésen Fock Jenő
adta át a várossá nyilvánítás dokumentumát. Az ülés nyilvános volt.
Elsősorban a dunakeszi gyárakból,
üzemekből autóbuszokkal érkeztek az emberek. Megtelt a művelődési ház nagyterme, sőt, annyi érdeklődő jött össze, hogy a külső termekben is felszereltek hangosító berendezéseket, így az akkori vörös és
zöld teremben, de a művelődéi központ előtt is hallhatták a beszédeket.
- Milyen hatással volt Dunakeszire
a várossá nyilvánítás? Budapest közelsége, a főváros kínálta munkalehe-
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tőségek mellett vonzóbb lett a vidékiek
számára?
- Dunakeszi várossá nyilvánítása egy új korszak kezdetét jelentette, hisz ez újabb impulzust adott
a település fejlesztésének. Akkoriban már állt 3 tízemeletes ház a Fő
út Vác felé eső részén (Iskola utca –
a szerk.) és már lázasan folyt a Duna-parti lakótelep építésének előkészítése, sőt már el is kezdődött az
öreg temető mellett 2 tízemeletes
ház építése. Dunakeszi, a Budapestet körülvevő agglomerációs hálózatnak volt a része, ezért rendkívül
sokan jártak a fővárosba dolgozni.
Szép számmal akadt Dunakeszinek
olyan lakosa is, aki fontos beosztásban járt dolgozni Budapestre, valószínűleg ők tehettek is azért, hogy
városunk fejlődése gyorsabb tempóban haladjon.
A várossá nyilvánítás évében az
akkori 3. számú Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese voltam. Az iskolában nagyon
nagy volt a zsúfoltság, váltott műszakban tanultak a gyerekek. Nagy
szükség volt arra, hogy felépüljön egy új általános iskola. 1978ban adták át az akkori 4-es számú,
a mai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolát a lakótelepen, akkor
már a Garas és Tallér utcai lakásokba és 2 tízemeletes házba beköltöztek, egy pedig szerkezetkészen
állt. A terület népesedésével a kulturális igények is megérkeztek a lakótelepre, erre a városvezetésnek
megoldást kellett találnia. Így jött
létre az azóta is működő és országos ismertségre szert tevő Iskola-

galéria, ahol képzőművészeti kiállításokat rendezett Harangozó Katalin és az iskolai könyvtár is nyilvános lett.
- Hogy fogadta a lakosság a panelházak építését, a lakótelep kialakítását, hogy eltűnik a zöld, a mezőgazdasági terület?

Dunakeszi várossá
nyilvánítása egy új korszak
kezdetét jelentette
- Vegyes érzelmeket keltett az emberekben a panelházak építése, de
azt mindenki értette, hogy a nagy lakáshiány megoldására ez a megoldás a "járható út". Az áruház építésének és először csak 800, majd 1200
lakásos lakótelep építésének terve már 1977 előtt létezett. Dunakeszinek az akkori helyzetben szokatlan volt, hogy az ország különböző
településeiről, Borsod-Abaúj-Zemplén megyétől Zaláig, de első sorban
az északkeleti megyékből költöztek
ide sokan. A beköltözők hozták magukkal a saját szokásaikat, az előző
településen megszokott életformát,
de a munkahelyük többségében Budapesten volt, így a vásárlást is ott ejtették még. Ekkor még joggal mondták Dunakeszire, hogy alvó város.
Akkor még a Duna-parti rész vadregényes terület volt: amikor kinéztem
a 4-es számú iskola ablakán hatalmas fácáncsapatot láttam azon a kukoricaföldön, amely az épülő lakótelep és a Duna-part között terült el.

- válaszol a polgármester
De visszatérve a szokásokra…
Még ma is tapasztalható, hogy
a családi házas környezetben lakóknak igényük van arra, hogy az utcafrontot is rendben tartsák. Egy tízemeletes házban élő ember nem viseli gondját az ő háza környékének.
Más igények vannak, más életformájuk van. Így ez a feladat, a lakótelep
belsejének rendben tartása az önkormányzat feladata. Ritkán, de azért
tapasztalni olyat is, hogy valaki szép
kis kertet, parkos részt varázsol a tízemeletes ház körül.

Nagyszerű dolog,
hogy rendszeresek
a tömeges rendezvények,
események, amelyeken
sokan részt is vesznek
- És az emberi kapcsolatok, viszonyok?
- Barátságos település volt. Kevesebb volt az autó, nem volt akkora
forgalom. A nagyságrendből adódott a családias jelleg. De a nagy távolságok miatt érezhető volt a településrészek széttagoltsága, Gyártelep, alagi rész, a régi falusi településrész, a Tabán, a Banktelep,
a Révdülő... Az üzletek száma kevés volt ahhoz, hogy kiszolgálják
a lakosságot, sokan a fővárosban
szerezték be a szükséges dolgokat.
De mindezek ellenére egyfajta jó
szellem tapasztalható volt Dunakeszin. Én elsősorban a Gyártelep településrész viszonyait ismertem, itt
laktam, a feleségem réges régi dunakeszi lakos, ő még a Révdülőben,
egy családi házban született, én
1972-ben kerültem Dunakeszire házasságkötésünk révén.
Akkor még működött mozi, a művelődési házban vetítettek filmeket
is, a könyvtárat látogattuk, szerettük,
bár messze esett Gyárteleptől. Ezek
voltak a szórakozási lehetőségek. Az
iskolák között akkor is jó volt a kapcsolat, bár a széttagoltságnak köszönhetően ez nem volt mindennapi, de
együttműködés akkor is létezett.

- A 45.000-es lakosságszám ellenére jó, összetartó közösségként ismerjük Dunakeszit. Ön milyennek
találja ma és milyen javaslatai lennének egy még szorosabb kapocs kialakítására?
- Nagyszerű dolog, hogy rendszeresek a tömeges rendezvények, események, amelyeken sokan részt is
vesznek. Dióssi Csaba polgármester úr a COVID-19 járvány kirobbanása előtt kezdeményezett együttműködést a helyi civil szervezetekkel, hogy javaslataikat, tapasztalataikat beépíthessék a városért folytatott
munkába. Szerencsés lenne ezt a fonalat újra felvenni, hogy minél többen bekapcsolódjanak a civil szervezetek tevékenységébe, hiszen annyi
jó törekvés létezik, legyen szó akár
Városvédő és Városszépítő Egyesület, a nemzetiségi önkormányzatok,
vagy a Rákóczi Szövetség működéséről. Ezeknek a szervezeteknek még
nagyobb szerepet kellene kapni a lokálpatrióta szellem erősítésében.
Az ipari park pozitív fejlemény, egy
település életében nem létezik más út
a fejlődésre. Mindenhol az tapasztalható, hogy a település körül üzemek,
raktárak, ipari parkok épülnek. Ez segíti elő a munkahelyteremtést. Egy
könyvesboltot azért hiányolok. A kisebb, nagyobb üzletek, bevásárló központok jól lefedik a várost és a régiót,
és a jól szervezett buszhálózattal az
autó nélkül közlekedők is bármilyen
célpontot elérnek Dunakeszin. Ettől függetlenül igény van egy jól működő piacra a lakótelepen is. Örömteli folyamat a faültetési program és
a parkok, közterek felújítása, szépítése, amely során talán újabb köztéri alkotásokkal gazdagodik városunk.
***
Dióssi Csaba polgármestert kérdezzük, a civil szervezetekkel való
együttműködésről, melyek azok,
amelyeket bevonták már szervező
munkába?
- Valóban elindult egy együttműködés a koronavírus járvány kirobbanása előtt, egyik ilyen, amelyre

talán a legtöbben emlékeznek,
a 3 évvel ezelőtti aluljáró festés volt
a Szeretem Dunakeszit Egyesület
közreműködésével. Nemrég kaptak csak újra zöld utat a közösségi,
nagy létszámú rendezvények, amelyeknél minden esetben megkeressük a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy miként tudnak/szeretnének csatlakozni a programhoz. Élő,
szinte mindennapi kapcsolatban
állunk a Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesülettel és a Természetesen Dunakesziért Egyesülettel. Utóbbi az adománygyűjtésekben segít sokat, valamint abban,
hogy a dunakesziek Dunakeszin
találják meg a számukra szükséges
kapcsolatokat, míg előbbi a gyermekek számára igyekszik érdekessé, interaktívvá tenni a programokat és részt vesznek a háttérmunkálatokban is. Várjuk és örömmel
fogadjuk a civil szervezeteket, hogy
együtt szolgáljuk ki a lakossági igényeket, és örömmel fogadjuk az ötleteket is, hogy milyen produkciókkal lehet még komplettebbé tenni a rendezvényeket.

Dióssi Csaba
polgármester:
Dunakeszi lakói,
civil egyesületei,
közösségei önzetlenül
segítik a város fejlődését,
mindennapi életét

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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RÉVÉSZ ISTVÁN DUNAKESZI PLÉBÁNOS
mi nt „ H O M O P O L I T I C US ”
Révész István
1928-ban

RÉVÉSZ ISTVÁN DUNAKESZI
PLÉBÁNOS (1887-1906) NEVÉT KÖZTERÜLET ÉS VÁROSI
INTÉZMÉNY IS MEGŐRIZTE AZ
UTÓKOR SZÁMÁRA. A FÓTRÓL
IDE KERÜLŐ FIATAL PAP NEM
CSAK LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉGÉNEK LÁTOTT NEKI
HATALMAS LENDÜLETTEL.
HITELSZÖVETKEZETET ALAPÍTOTT, ISKOLÁT ÉPÍTTETETT,
LÉTREHOZTA A KATOLIKUS
KÖRT, STB.

R

évész

István

dunakeszi szol-

kezdődött
meg Magyarországon az állam és az egyház szétválasztása. Az első Wekerle-kormány idején
törvénybe foglalták a kötelező polgári házasság intézményét, 1895-ben
törvényesnek ismerték el az izraelita vallást, és megerősítették a szabad
vallásgyakorlás elvét. Ezen (és más,
vallást érintő) reformintézkedések
a magyar katolikus egyház és a mélyen hívő politikusok, közemberek körében komoly tiltakozást váltottak ki: egyre többen követelték
az 1875 óta kormányzó (Tisza Kálmán vezette) Szabadelvű Párt leváltását. Megalakult a Katholikus Néppárt, amelynek tevékenységébe Révész István is bekapcsolódott.
Ez a hangulat hatotta át az 1896.
évi országgyűlési választásokat,
amelyeken a Katholikus Néppárt
nagy reményekkel indult. 1896. július 5-én vasárnap délután Vácon,
a Konstantin téren tartottak gyűlést, amelyen Révész István is felszólalt. „Kell-e uj rend?” címen tartott beszéde hatalmas sikert aratott.
Augusztus 8-án a váciak megkeresték, hogy induljon jelöltjükként. Révész István elfogadta a felkérést és
a váci választói kerületben a kormánypárti polgármesterrel, Gajári
Gézával és a Függetlenség Párt jegálati ideje alatt

löltjével, Majthényi Istvánnal szemben indult a képviselői helyért. Jelölőbeszédében Révész kifejtette: „Az
én fegyverem a türelemmel párosult szeretet lesz, amely szeretet nem
kérdezi, hogy katolikus, protestáns
vagy zsidó-e valaki, hanem szeretettel keblére ölel mindenkit, ki hitét és
hazáját igazán szereti.” Október 4-ei
programbeszédében – amelyet mintegy 5000 ember előtt tartott Vácott –
elmondta, hogy tevékenységét három
pillér köré szervezi. Ezek: az egyházpolitika, a kisiparosok és földművesek nehéz helyzete, valamint a politikai szabadság. A jelenlévők nagy
lelkesedéssel fogadták Révész szavait. A beszéd után visszaindult Dunakeszire, amikor Epstein Benjamin
váci diák revolverrel le akarta lőni, de
a golyó szerencsére célt tévesztett.
Az október 29-ei választásokon
Gajári Géza 1333, Révész István 1067,
Majthényi Péter pedig 327 szavazatot szerzett. Mivel sem Gajári, sem
Révész nem kapták meg a megfelelő szavazattöbbséget, pótválasztást
írtak ki a körzetben, amelyre november 12-én került sor. Gajári Géza
mindent bevetett: „minden arra való
beamtert [tisztségviselő] mozgósított korteskedni, holott a törvény határozottan tiltja, hogy azok abban
résztvegyenek. Eltekintve a városi
hivatalnokoktól, kik polgármesteri

jelöltjüket győzelemre segíteni kötelességüknek tartották, még adóhivatali beamter és járásbirósági albiró is
korteskedett.” – írja az Alkotmány.
Ennek meglett az eredménye: a példátlan biztonsági intézkedések mellett megtartott újabb választásokon
Gajári 1548, Révész 1031 szavazatot kapott, így a kormánypárti jelölt
győzedelmeskedett.
Révész István megköszönte az őt
választóknak, hogy rá szavaztak, és
arra bíztatta őket, hogy ne adják fel
a küzdelmet, az igazság győzni fog.
Bár ezt követően hazatért Dunakeszire, nem fordított hátat a politikának. Továbbra is rendszeresen publikált a Váczi Közlönyben politikai
tárgyú írásokat, részt vett pártja országjáró körútjain. 1898. december
15-től pedig megyebizottsági tagságot kapott, amely tisztségében választói 1904-ben is megerősítették.
1901-ben hagyott fel a pártpolitizálással, ahogyan ő fogalmazott:
„Leteszem a zászlót, de a néppárti elvekhez hűtlen nem leszek soha, hiszen érzem, hogy előbb hitemet és
a magyar nép szeretetét kellene megtagadnom.”
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Révész István
dunakeszi plébános
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Hatalmas megtiszteltetésnek tartja az énekesnő, hogy Dunakeszi büszke
lakosaként ő adhatja elő különböző helyi rendezvényeken a város dalát

Piros Kriszta: „Igazán otthon
érzem itt magam!”
AMIKOR TAVALY AUGUSZTUS 20-A ELŐTT A VÁROS VEZETÉSE MEGKERESTE PIROS KRISZTÁT,
HOGY AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN Ő ÉNEKELJE EL A VÁROS DALÁT, MÉG NEM
SEJTETTE, HOGY EZZEL VALAMI MEGVÁLTOZOTT AZ ÉLETÉBEN. AZÓTA UGYANIS HANGOZZON EL
BÁRMIKOR A DAL, MINDIG Ő ADJA ELŐ.

K

Dunakeszin
Piros Kriszta , aki Mészáros Árpád Zsolt párjaként
költözött a városba. Mint
elárulta, imád itt élni, hisz
a Dunapart mindössze 50 méterre
van a házuktól, ahol szívesen sétáltatnak kutyát, vagy csak egyszerűen
egymás kezét fogva sétálgatnak a folyó mentén
„Romantikus alkat vagyok én is,
de Árpi is. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor másfél éve, egy augusztusi estén a Budai Szabadtéri
Színházban a Négyen című előadás
közben lejött hozzám a színpadról
és megkérte a kezem, miközben az
Anconai Szerelmesek egyik dalát,
a Mindig így nézz című dalt énekelte el fél térdre ereszkedve” – elevenítette fel a nem mindennapi leánykérés pillanatait Piros Kriszta.
Az, hogy úgy érezze, ma már ezer
szállal kötődik Dunakeszihez, az is
kellett, hogy tavaly, az augusztus
20-i ünnepély szervezői őt kérjék fel
arra, hogy a Fő téren énekelje el az
államalapítás és Szent István ünnepén a város dalát.
„Azóta úgy kezeli mindenki, hogy
ez az én dalom, hozzám kötődik, pedig nem működtem közre a létrehozásában, és eredetileg nem is én
ét és fél éve él
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énekeltem el. Tudomásom szerint,
ha előadásra kerül a dal, akkor velem egyeztetnek először, és ez itteni
lakosként hatalmas megtiszteltetés
a számomra” – árulta el az énekesnő,
aki egyrészt egy januári eseményen,
a dr. Kerekes Dóra által írt Magyarország kincsestára című kötet bemutatóján, illetve március 6-án, a Nőnapi koncerten énekelte el egy szimfonikus zenekar kíséretében.
Azt sem titkolja, hogy szívesen
megmutatná Dunakeszinek a korábbi arcát is – mondjuk a Dunakeszi Feszten –, amikor zenekarokban énekelt fesztiválokon, falunapokon vagy akár esküvőkön. Igaz, egy
ideje felfüggesztette tagságát pécsi
együttesében, a Wery Take-ben, ám
ha időnként egy-egy felkérés érkezik,
még kisegíti őket.
Kriszta a nőgyógyászati rákos betegeket segítő Mályvavirág Alapítvány
nagykövete lett, nem véletlen, hogy
párjával együtt részt vett idén januárban a kilencedik éve az alapítvány

által szervezett Európai Méhnyakrák
Megelőzési Hét kampányában, mégpedig az Életem Gyöngye, te legyél az
első! című dalával.

Ma már ezer szállal
kötődik Dunakeszihez
„Szeretnék a városban egy Mályvavirág Pontot létrehozni, ahol tanácsadással segítenénk a betegségek megelőzését, illetve prevenciós előadássorozatot is szerveznék a város iskoláiban. Nagyon fontosnak tartom, hogy
a fiatal lányok és a már felnőtt nők
minél nagyobb számban részt vegyenek a szűrővizsgálatokon” – fogalmazott a csinos énekesnő.
És ha ehhez hozzátesszük, hogy
párjával a város kulturális életében
is szeretnének szerepet vállalni, akkor bátran kijelenthetjük, hogy nemcsak Mészáros Árpád Zsolt, hanem
Dunakeszi is igazi kincsre lelt…
BML

Piros Kriszta és Mészáros Árpád Zsolt

A REPÜLŐTÉRI ÚT VÉGÉN, A PIACTÉREN, CSODÁLATOS TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN, 40 ASZTALON KIPAKOLVA, SOK-SOK KÉZMŰVES, HÁZI ÉS KISTERMELŐI
FINOMSÁGGAL, ILLATOS, ÍZLETES ÉTELEKKEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Ha péntek, akkor
irány a Kispiac!

TAVA SZI PROGR A MJAINK:
2022. 03. 19. szombat 9:00-13:00
2022. 03. 27. vasárnap 14:00-18:00
2022. 04. 23. szombat 9:00-13:00
2022. 04. 30. szombat 9:00-13:00

K

Baba-mama BÖRZE
Kutya mindenit! Minden, ami kutyás vásár
Baba-mama BÖRZE
KACATOS garázsvásár, bolhapiac

ovászos kenyér , édes és

házi tej, sajtok, joghurtok, házi vaj,
hagyományos és cukormentes szörpök, lekvárok, erdei gomba, klasszikus és
mentes sütemények, házitészták,
tojás, fürjtojás, kecsketej, kecskesajt, gyümölcs, zöldség, fermentált savanyúság, organikus tisztítószerek, liszt, olaj, olívaolaj, olajbogyó, tönkölykekszek, magok,
aszalványok, sertés, mangalica
és marha füstölt áru, sonka, kolbász, vágott baromfi, disznó és
kacsa zsír, kézműves sör, házi bor,
gyümölcsbor és pálinka, libatepertő és májas, minisaláta, kencék, és sushi, tea, kávé.
Kínálatunkat százszorszép virágok, kézműves üveg és kerámia
termékek, horgolt, varrott szépségek egészítik ki.
Aki éhesen érkezik, az frissen
sült lángos, kürtőskalács, kolbi
és hamburger kínálatunkból válogathat.
Kényelmi szolgáltatásainkat
a
www.kispiacdunakeszi.hu
honlapon keresztül lehet megrendelni.
Hatalmas az igény rá, ezért
idén havi rendszerességgel rendezzük meg a Baba-mama BÖRZÉT. Az áprilisi eseményre még
lehet asztalt bérelni. Rengeteg nagyon jó minőségű holmi, babasós pékáru,
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mama-gyerekruha, otthoni kincsek, megunt
játékok, könyvek, apróságok, cipők cserélnek ilyenkor a piactéren gazdát, a bolti árak töredékéért.
03. 19-én, és 04. 23-án

szombaton délelőtt várjuk kedves
vásárlóinkat.
Egy nagyszerű kezdeményezésnek is helyszínt biztosít a piactér: Kutya mindenit! Minden,
ami kutyás vásár lesz 03. 27-én
vasárnap délután. A rendezvény
célja, hogy összehozzuk a környékbeli kutyásokat/állatbarátokat. Lehetőség lesz helyi és környékbeli vállalkozásokat/kézműveseket megismerni, és portékáikat megvásárolni. Készülünk
többek között állatvédelmi előadással, ahol többet megtudhattok az állatmentők munkájáról és
az örökbefogadásról. Igazi gyerekbarát program lesz.
Közkívánatra megrendezzük
az első KACATOS garázsvásár-bolhapiacot! Minden jöhet, ami nem
baba-mama!
Játékok, cipők, könyvek,
háztartási holmik,
konyhai eszközök,
csetreszek, használható lomok, régiségek, ker-

ti szerszámok, kincsek, és kacatok!
04. 30-án, szombaton délelőtt garázs,- és padláskönnyítő kipakolással várjuk az érdeklődőket! Az
árusítás előzetes regisztrációhoz
kötött.
Kovács Zsuzsa

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT A KISPIACON!
HELYSZÍN:
Repülőtéri út 1, piactér.
NYITVA TARTÁS:
Minden pénteken 14:00-18:30 között

M E G H Í V Ó

A háború által szenvedett kárpátaljai honfitársaink támogatására
a Dunakeszi Civilek Baráti Köre 2022. március 27-én (vasárnap)
16 órakor kulturális műsorral egybekötött
JÓTÉ KON YSÁG I RE N DEZ V ÉN Y T szervez.
• Fellép többek között
Pitti Katalin operaénekes,
Liszt Ferenc- és Magyarország Kiváló díjas érdemes művész.
• Fővédnök: Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere,
városunk díszpolgárai és ismert személyiségei:
Dr. Farkas László plébános, Bereczné Csillag Mária, Csákó József,
Dallos Gyula, Dr. Kisida Elek, Kollár Albin, Dr. Lakatos István,
Dr. Molnár Ilona, Dr. Szentléleky Károly,
Szakáll Lászlóné, Terbe Józsefné, Zupka Sándor.
• Meghívott vendégeink (ha a háborús helyzet megengedi)
a Munkácsi Egyházmegyei Szent Márton Karitász vezetője
Fehér Ferenc és Palojtay Márta
a Kárpátaljai Családokért Egyesület elnöke.
• Eddigi támogatóink: Czibere Lajos, Juhász Ádám, Kiss Ernő,
Lőrincz Róbert, Mary-Ker Pasta Kft, Ölbey István, Dr. Skripeczky
Gábor, Skripeczky Éva, Talmácsi Edit, Dunakeszi Polgár, Vetési Imre.
• Helyszín: Dunakeszi, Szent Imre-templom.
Minden érdeklődőt tisztelettel várnak a szervezők:
Bartinai Péter, Fabók Dávid, Gyuris Lászlóné,
Kovács Ilona és Skripeczky István (Tel.: 06 30 361 45 15)
• Ui.: Kérjük, segítsenek a szervezésben:
rendezvényünkről tájékoztassák barátaikat, ismerőseiket.
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Sportolva
ünnepeltek a VSD
szakosztályai
Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Temesvári István, Seltenreich József

A cheerleader szakosztály sportolói

D

mutatkoztak be a VSD szakosztályai. A 20 szakosztály 27 sportága közül – például – hazánk
legeredményesebb olimpiai sportága,
a vívás ifjú tehetségei kápráztatták el
a nézőket Fiedler Ferenc és Fehér Gábor edzők irányításával a gyönyörű új
multifunkciós sportcsarnokban.
e addig is egymást váltva

MÁRCIUS 5-ÉN, SZOMBAT REGGEL 10 ÓRAKOR VETTE KEZDETÉT AZ A MONSTRE SPORTPROGRAM,
MELYNEK KERETÉBEN DÉLUTÁN FELAVATTÁK A VÁROS LEGÚJABB MULTIFUNKCIÓS CSARNOKÁT A
MAGYARSÁG SPORTTELEPÉN, AHOL UGYANCSAK ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZT MEGNYITOTTÁK AZ
ATLÉTÁK FELÚJÍTOTT LEGENDÁS FUTÓFOLYOSÓJÁT.

Kundlya Zsófia
a Kőrösi iskola, ahol szeretettel várják
a sportág iránt érdeklődőket. Jelentkezni Dobos Bernadett szakosztályvezetőnél lehet.
A bemutatók sora egésznap folytatódott a VSD többi szakosztályának izgalmakban és látványosságban bővelkedő közönségvonzó edzéseivel, miközben délután megnyitották a VSD atlétikai szakosztály felújított futófolyosóját.

ATLÉTÁINK ÜNNEPE
– felavatták a felújított
legendás futófolyosót

A legeredményesebb A pálya másik felében a korfball heolimpiai sportágunk, lyi reprezentánsai tartottak bemutatót
a vívás a VSD Nagy Bandor irányításával.
szakosztályába is A korfballosok után a cheerleader
sok fiatalt vonz szakosztály kicsinyeinek tapsolhatott

a közönség Kundlya Zsófia szakosztályvezető nagy örömére.
A VSD legújabb szakosztálya a közel
száz fiatalt kötelékében tudó cselgáncs
szakosztály. A látványos akciókban bővelkedő bemutatót vezető Dobos Gábor
szakmai vezető, vezetőedző elmondta,
hogy minden hétvégén indulnak versenyen, legutóbb például öt induló 4 éremmel tért haza. A szakosztály főbázisa
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Dunakeszin több mint négy évtizede
építették a közel 120 méteres futófolyosót, amely akkoriban szinte egyedülálló
volt az ország vidéki városaiban.
A Magyarság sporttelep ékessége az
elmúlt évtizedekben a dunakeszi atléták
“szentélye” volt, amely az idők múlásával rászolgált a felújításra, hogy a jövőben még ideálisabb helyszínként segítse a “nagypáros”, Maracskó Pál vezetőedző és Bottyán Tibor szakosztályvezető
irányításával atletizáló sportolók sikeres
felkészülését.
A kiváló szakmai munka, az optimális
feltételek, no és a tehetséges fiatalok elszántsága, szorgalma meghozta a sikert,
hiszen elég, ha “csak” azt írjuk le, hogy
Európa-bajnok és számos országos bajnoki címmel büszkélkedhetnek.
A felújított futófolyosót délelőtt megtekintette Baji Balázs is, aki 2017-ben,
Londonban a 110 méteres gátfutásban
szerzett világbajnoki bronzérmet. A ma-

A felújított futófolyosó

A kiváló szakmai munka,
az optimális feltételek,
no és a tehetséges fiatalok
elszántsága, szorgalma
meghozta a sikert
gyar sport büszkesége nagy elismeréssel
nyilatkozott a dunakeszi atléták felkészülését szolgáló létesítményről és az atlétikai szakosztály szakmai munkájáról.
Ezt a nagyszerű teljesítményt méltatta
az avató ünnepségen Tuzson Bence,
a térség országgyűlési képviselője, Dióssi
Csaba polgármester, Temesvári István,
a VS Dunakeszi elnöke is.
Mindhárman a sportolás, az egészséges életmód jelentőséget hangsúlyozták.
Az avató ünnepségen jelen volt
Seltenreich József városi sportigazgató
és számos egykori és jelenlegi kiváló atléta és szakember is.
Délután négy órakor pedig ünnepélyesen felavatták a multifunkciós sportcsarnokot (Erről külön cikkben írunk.
a szerk.)
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Közel száz fiatal sportol
a cselgáncs szakosztályban

A „boszorkányok” legújabb
meglepetése a sós és édes
ízesítésű óriáspalacsinta
DUNAKESZI ÉSZAKI VÁROSPEREMÉN MŰKÖDIK A TELEPÜLÉS EGYIK LEGKEDVELTEBB KIFŐZDÉJE, A BOSZORKÁNY KONYHA, AMELY CSALÁDIAS MILIŐBEN
RENDKÍVÜL BŐ ÉTELVÁLASZTÉKKAL SZOLGÁLJA KI NAP, MINT NAP A SZÉPSZÁMÚ
TÖRZSVENDÉGEI MELLETT A KIFŐZDÉT ÚJONNAN FELFEDEZŐK SOKASÁGÁT.
A TAVASZ BEKÖSZÖNTÉVEL A „BOSZORKÁNYOK” VÁLASZTÉKUK BŐVÍTÉSEKÉNT
ÓRIÁSPALACSINTÁVAL KEDVESKEDNEK AZ ÍNYENCEKNEK.
A kifőzdében a kiszolgálás mindig udvarias és kedves

A

büszkén őrző csapat
hűsége megmutatkozik a kifőzde hangulatos környezetében is, amely nagymamáink konyháját és éléskamráját „csempészi” a 21. század modern világába.
- Számunkra mindennél fontosabb, hogy vendégeink családias környezetben fogyasszák el
kedvenc ételüket. Azt is mondhatnám, hogy
a hagyományok ápolása, az értéket megőrzése, az igényes és választékos vendéglátás a Boszorkány Konyha kifőzde csapatának az elhivatottsága – hangsúlyozta Szőke Edit, a kifőzde vezetője, aki hozzátette: - kiváló minőséget
kínálunk megfizethető áron.
Általános vélekedés, hogy öröm betérni a Fő úti
kifőzdébe, mert a garantáltan finom és nem utolsósorban a bő adagok mellett mindig kedves a kiszolgálás is.
hagyományokat és az értékeket

- Úgy gondolom, hogy a vendéglátás lényegét fogalmazta meg,
amikor mások véleményét idézte. A vendég és a vendéglátó
egymásért van! Mindig arra törekszünk, hogy vendégeink elégedettek legyenek az ellátással és jó érzéssel gondoljanak ránk. Fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást, ami megmutatkozik a kifőzde arculatán is és az újdonságokban, a választék bővítésében is. Tavaszi újdonságunk
például az óriáspalacsinta, ami a városban
csak a mi választékunkban található meg.
Örömmel újságolhatom, már most érzékelhető, hogy az ínyencek nagy kedvence a sós
és az édes ízesítésű óriáspalacsinta – mondta
szakmai elégedettséggel az arcán Szőke Edit,
aki szerint a legújabb desszertkínálatuk nemcsak
nevében óriás, hanem terjedelmében is.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

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

KÖZTERÜLETI
SEGÉDMUNK ÁS
Feladatok:
- közterületi szállítási,
hulladékszedési
munkavégzés
- részvétel
a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános
Előnyt jelent: - Dunakeszi
vagy vonzáskörzetében levő
lakhely (Fót,Göd)
- jogosítvány

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő
Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő
élő- és
minő
min
őségi mű
művirágokkal
• Terracotta és mű
műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00
Szombat:: 8:00–16:
Szombat
8:00–16:00
00 • Vasárnap
Vasárnap:: 8:00–16:00

Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél
(mobil: 30 628 3206) vagy
e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu
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

www.passsziom.hu
www.pa

MUNKAERŐ FELVÉTEL
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
(Dunakeszi, Bazsant Vince u. 10.)

felvételt hirdet

TAKARÍTÓI és KARBANTARTÓI állásra
Jelentkezni személyesen a gimnázium titkárságán,
vagy az alábbi telefonszámon lehet: 06 70 428 4997

APRÓHIRDETÉS
• GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő, legmagasabb áron, készpénzért vásárol festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, pénzérméket, Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket. Kiszállás
díjtalan. Üzlet tel: +36 30 400 36 45,
zsolnay08@gmail.com
• TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése,
kisebb javítások, SOS munkák is. Telefon:
30 622 58 05, 20 492 4619
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A Dunakeszi
Polgár aktuális
napi híreit az újság
Facebookon oldalán
is olvashatja!
Kövesse lapunkat
a Facebookon is!

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

A Városi Sportegyesület Dunakeszi Bemutatja:

LEGSOKSZÍNŰBB SZAKOSZTÁLYÁT,
A KÜZDŐSPORTOSOKAT
1 VÁROS, 1 EGYESÜLET, 20 SZAKOSZTÁLY, 27 SPORTÁG – EZ A BEKÖSZÖNŐ ÜZENET A MINDÖSSZE HAT ESZTENDEJE ALAKULT VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI HIVATALOS INTERNETES OLDALÁN. AZ ELŐD A KINIZSI UTÁNPÓTLÁS EGYESÜLET VOLT. IGAZI BEFOGADÓ SPORTKLUB LÉTREHOZÁSA VOLT A CÉL, AHOL MEGTALÁLHATÓ A KÜLÖNFÉLE SPORTÁGAK LEGSZÉLESEBB PALETTÁJA. A NÖVEKEDÉS VILLÁMSEBESSÉGŰ VOLT, HISZ A
2016-BAN TÖRTÉNT MEGALAKULÁS ÓTA A KEZDETI HÉT SZAKOSZTÁLYBÓL 2021-RE HÚSZ LETT. AZ IGAZOLT SPORTOLÓIK SZÁMA MÁRA MÁR KÖZEL
HÁROMEZER ÖTSZÁZ. SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉST ALAKÍTOTTAK KI A VÁROS VEZETÉSÉVEL, AMELY MINDENBEN TÁMOGATJA A MŰKÖDÉST ÉS A
NÖVEKEDÉST. A FIATALOK SPORTOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KIVÁLÓ A VISZONYUK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL, AKIK KÜLÖNFÉLE
EDZÉSLEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTANAK TORNATERMEIKBEN, SPORTPÁLYÁIKON.

Portugáliában rendezendő kempo
világbajnokságra.
Birkózóik említésre méltó eseménye, hogy versenyzőjük, Major Nóra
először kapott meghívót a válogatott keret edzésére. Ide vonatkozó
hír, hogy huszonegy év után március végén ismét Budapest rendezheti

A Küzdősport Szakosztály legfontosabb
célkitűzése, hogy elsősorban egészséges,
fegyelmezett, sportot szerető
gyermekeket neveljenek

A

A birkózók mindig hozzák a formájukat

legsokszínűbb

szakosz-

tály a küzdősportosoké .

A már az ókori olimpiákon
is szereplő, tradícionális
birkózáson és ökölvíváson
kívül van már grappling, thai boksz,
MMA és zen bu kan kempo tagja is
a szakosztálynak, de a bővülés nem
állhat meg, terveik között szerepel
a sumo felvétele.
- Maga a szakosztály 40-45 fővel
indult még 2019-ben, amely mára
100-110 főre bővült. Az egyes sportágak között több hasonlóság és átfedés is van, elég, ha csak a birkózást,
a grapplingot és a sumót említem –
tájékoztat Gyárfás Géza szakosztályvezető. A birkózást mindenki ismeri, a grappling (földharc) annak egy
változata, amely nem az állásból történő küzdelmet, hanem a földharcot
helyezi előtérbe.
Legnépszerűbb a birkózás és
a kempó, mindkét sportág edzéseit
35-35 sportoló látogatja. 20 fős a thai

boksz csoport és 10-15-en járnak
ökölvívó edzésekre. Érdemes megjegyezni: több fiatal kirándul párhuzamosan egyéb küzdősportok foglalkozásaira is.
A szakosztály edzői stábjában több
magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező egykori és jelenlegi
sportoló található. A birkózók trénere, az ukrán Stanislav Stativka például kétszeres grappling világbajnok.
De nem marad le tőle id. Patkós János sem, aki egykori ökölvívóként
rendszeres szereplője volt a Nemzeti Sportcsarnok legendás csapatbajnoki mérkőzéseinek még a hatvanas
évekből, majd aktív pályafutása befejezését követően a magyar válogatott szövetségi edzőjeként tevékenykedett. Olyan bajnokok pallérozódtak a keze alatt, mint Balzsay Károly vagy Kótai Mihály, akik a profik
között is jelentős sikereket értek el.
Kempo edzőnk, a két danos Lukács Péter gőzerővel készül a márciusi

a felnőtt birkózó Európa-bajnokságot, melyet megelőzően, ugyancsak a BOK Csarnokban kerül sor
a grappling kontinensviadalra. Ez
utóbbira március 26-27-én, a birkózó
Eb-re március 28. és április 3. között
várják Európa legjobbjait. Mindkét
rendezvény minden látogató számára ingyenes, érdemes lesz kilátogatni a volt SYMA Csarnokba a Puskás
Aréna tőszomszédságába.
A Küzdősport Szakosztály legfontosabb célkitűzése, hogy elsősorban egészséges, fegyelmezett, sportot szerető gyermekeket neveljenek.
Szeretnék, ha otthonra találna náluk
a túlmozgásos, hiperaktív lurkó és
a kissé félénk, visszahúzódó kislány
is és így együtt egy igazi sportcsaládot alkotnának, elégedett, boldog
fiatalokkal, akik később megállják
a helyüket a nagybetűs életben is.
Mindegyik sportág nyitott, várja a mozogni, energiákat levezetni
vágyó sportszeretőket. Weboldalukon, a www.vsdunakeszi.hu oldalon
megtalálható, melyik sportág, mikor
tartja az edzéseit. A helyszín a Magyarság Sporttelep, küzdősport termek, 2120 Dunakeszi, Fő út 145.
Jaberits Zsolt
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